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رحيل المنا�ضل القومي علوان العطار

مخزومي :م�شاركتنا في الئحة «البيارتة» لتوحيد ال�صف

 5مر�شحات في بعلبك وفوز مخاتير بالتزكية
اعتبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبالط ،في تغريدة له على
حسابه على «تويتر» أن «الئحة بيروت مدينتي تمثل التحدي الكبير في أن يكسر
المواطن البيروتي حاجز األح��زاب من أجل صالح مدينة بيروت .كالمي واضح
ضد األحزاب ،لكن كما تشريع الضرورة ،هناك ترشيح الضرورة .ممنوع الحكي،
والتغريد كمان؟».
وكان جنبالط التقى وفدا ً من مرشحي حملة «بيروت مدينتي» ض ّم رئيس الالئحة
المهندس إبراهيم منيمنة ،نائب رئيس الالئحة طارق عمار ،والدكتور وليد العلمي.
من جهته ،انتقد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون
العميد مصطفى حمدان الئحة «بيروت مدينتي» ،ودعاها في تصريح إلى كشف
حقيقة هويتها وكشف حسابات أعضائها الشخصية ومَن يموِّل حملتها.
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ،رئيس «حزب
الحوار الوطني» فؤاد مخزومي يرافقه المرشحة على الئحة «البيارتة» لعضوية
مجلس بلدية بيروت هدى األسطة قصقص والمدير العام لـ»مؤسسة مخزومي»
سامر الصفح ،ودعا مخزومي المفتي إلى مباركة «الئحة البيارتة» .وأطلعه أيضا ً
على أجواء لقاءاته في الرياض.
ولفت مخزومي دري���ان إل��ى أن ترشيح قصقص «نائبة الرئيس لشؤون
المسؤولية االجتماعية في مجموعة المستقبل لصناعة األنابيب ،هو إضافة نوعية
في الئحة البيارتة ،خصوصا ً أنها من ذوي الخبرة والكفاءة ،وبموقعها المميز
كناشطة ومؤسسة ورئيسة لـ»جمعية بيروتيات» ،تتمتع بتجربة مديدة في العمل
االجتماعي في مؤسسة مخزومي ،وقبلها في إدارة نظم المعلوماتية في مشاريع
إنمائية لمدينة بيروت وضواحيها».
وأكد مخزومي للمفتي أن «خوض االنتخابات البلدية في بيروت هو المحطة
الطبيعية للمسار الذي سلكته مؤسسة مخزومي في العمل االجتماعي والتنموي
والمبادرات األخرى ذات الصلة» .وأكد أن «مشاركتنا في الئحة البيارتة التوافقية
المدعومة من كل المرجعيات البيروتية خطوة مهمة لتوحيد الصف وتمتينا
للعالقات بين العائالت البيروتية الكريمة من أجل نهضة العاصمة العزيزة على
قلوب أهل بيروت واللبنانيين جميعاً» ،متمنيا ً «أن يكون هنالك مشاركة واسعة من
البيارتة الكرام».

وأوضح أن «برنامج بيروتيات يتماشى مع برنامج «البيارتة» الذي طرحه
باألمس رئيس الالئحة المهندس جمال عيتاني من بيت الوسط».
وردا ً على سؤال عن الماكينة االنتخابية وإمكان حصول خروقات ،أكد أن «وحدة
بيروت تعنينا جميعاً ،وأن الماضي بات خلفنا وال خوف على تضامن الالئحة،
وبالتأكيد ستتعاون الماكينات مع بعضها بعضاً» .واعتبر «أن الالئحة المشتركة
والتضامن هو خطوة نحو حل مشاكل بيروت والبيارتة» ،داعيا ً «أهل بيروت في 8
أيار إلى التصويت لها».
عقد في مقر الحزب التقدمي االشتراكي في وطى المصيطبة اجتماع تنسيقي بين
الحزب وتيار «المستقبل» و»الجماعة اإلسالمية».
وأفاد بيان لمفوضية اإلعالم في التقدمي أن «االجتماع كان مناسبة الستعراض
تطور ملف االنتخابات البلدية في إقليم الخروب ،حيث اتفق المجتمعون على
التنسيق التام بينهم في هذه المنطقة ،والسعي المشترك مع كل القوى السياسية
والعائالت إلى تحقيق أوسع توافق ممكن في بلدات المنطقة وقراها».
كما زار وفد من «التقدمي» مقر «حزب الله» في بيروت  -الباشورة وكان في
استقباله مسؤول التنظيم عباس زين الدين ،أبو علي كحلول وعبد الرحيم حوماني.
وتباحث المجتمعون ،بحسب بيان ،في موضوع االنتخابات البلدية واالختيارية،
وشدّدوا على أهمية «تعزيز التواصل بين كافة مكونات الوطن».
دعت «لجنة اإلص�لاح البلدي» في «مؤتمر بيروت والساحل» أهالي بيروت
إلى «االمتناع عن المشاركة في االنتخابات البلدية وناشدت المرشحين سحب
ترشيحاتهم رفضا ً لدور «شهود الزور».
أقفل باب الترشيح لعضوية مجالس البلدية في صور ومنطقتها حتى مساء أمس
لدى قائمقامية صور على  48مرشحاً ،أبرزهم رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد
المحسن الحسيني .أما لمنصب مختار فقد وصل عدد المرشحين لهذا المنصب إلى
 67مرشحاً.
في البقاع الغربي أثمرت المساعي التي قادتها اللجنة التي ش ّكلها شيخ الطريقة
الشاذلية اليشرطية ،الدكتور أحمد محمد اليشرطي ،عن تشكيل الئحة توافقية في
بلدة كامد اللوز تمثلت فيها كل العائالت واألطياف السياسية.
تم اإلعالن عن الالئحة باحتفال أقيم في الزاوية الشاذلية في كامد اللوز ،برعاية

جريمة ه ّزت زحلة :مقتل �شاب بر�صا�ص مجهولين
ودروي�ش و�سكاف ي�ستنكران ومطالبات بتوقيف الجناة
ه ّزت جريمة مروعة مدينة زحلة إثر قتل الشاب
زياد ايوب القاصوف ( ،)1976ليل أمس الثلثاء -
األربعاء ،على يد مجهولين بسبع رصاصات من
مسدس حربي ،بعدما اس ُتدرج خارج منزله إلى
مرأب المبنى السكني الذي يقطنه مع زوجته وطفليه
في ضهور زحلة ،عبر قطع الكهرباء عن شقته.
وأم��ام مستشفى تل شيحا حيث كان المغدور
يعمل محاسباً ،ن ّفذ اعتصام ب��دع��وة م��ن راع��ي
أبرشية الفرزل وزحلة للروم الكاثوليك ورئيس
لجنة المستشفى المطران عصام دروي��ش ،أضاء
خالله المعتصمون الشموع وأقاموا الصالة.
وقد ألقى وسام القاصوف ،شقيق المغدور ،بيانا ً
باسم العائلة جاء فيه « :آل القاصوف المفجوعون
والمشبَعون باأللم فقدوا شابا ً منهم لم يرتكب أي

إثم في حياته أو خطأ ،أودى بحياته مجرمون ربما
استؤجروا .نطلب منكم يا مسؤولو هذه المدينة
القيام بكل ما يجب لكشف مالبسات هذه الجريمة
وم��ن نفذها .ولنا م��لء الثقة ب��األج��ه��زة األمنية
والقضائية التي تعمل على كشف الحقيقة.
نطلب منكم يا أهالي زحلتنا ،أال تنظروا إلى هذه
الجريمة نظرة العابر ،بل كالذي ربما أتى دوره في
المرة المقبلة».
وكان المطران درويش ،الموجود خارج البالد،
أص��در فور تبلغه بالجريمة بيانا ً جاء فيه« :من
بعيد أبكي بصمت وص�لاة على أخ لنا في العمل
وعلى ابن حبيب وأشعر بغضب لهذه الجريمة التي
طالت واحدا ً من شرفاء تل شيحا» .ودعا الى وقفة
استنكار وصالة وإض��اءة شموع أمام المستشفى

«لتنعم زحلة بالسالم وليرقد العزيز زياد بسالم».
من جهتها ،دانت رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام
سكاف في بيان صدر عنها« :الجريمة المر ّوعة التي
ذهب ضحيتها الشاب الزحلي زياد أيوب القاصوف،
والد طفلتين رضيعتين ،العائد قبل أشهر قليلة إلى
ربوع الوطن للعمل واالستقرار فيه ،وهو نموذج
الشباب المتعلق بوطن ( )...نستنكر بأشد عبارات
االستنكار الجريمة ال��غ��ادرة ،ونطالب السلطات
القضائية والقوى األمنية باإلسراع في التحقيق
وكشف الفاعلين إلنزال أشد العقوبات بالمرتكبين،
وجعلهم عبرة لكل من تس ّول له نفسه االعتداء على
حياة الناس ،إذ لم يعد مقبوال ً السكوت عن الجرائم
المتمادية بحق المواطنين».
وتقدمت بالعزاء من أهل المغدور.

وا�شنطن لجماعة الريا�ض ( ...تتمة �ص)1
م��ص��ادر متابعة للتطورات الميدانية شمال
سورية توقفت أمام ما تض ّمنه تصريح الناطق
العسكري األم��ي��رك��ي ستيف وارن ع��ن حلب،
وق��ول��ه إنّ الجيش ال��س��وري يحقق ت��ق�� ّدم��ا ً في
األرياف ،مشيرة إلى أنّ حجم حشود «النصرة»
والدعم التركي يجعالن المعركة على درجة عالية
من ال��ض��راوة ،لكن التقدّم ال��ذي يحققه الجيش
ال��س��وري يقول إنّ النصر سيكون م��ن نصيبه
وخ�ل�ال ف��ت��رة ق��د ال ت��ت��ع��دّى منتصف حزيران
المقبل ،خ��ص��وص��ا ً إذا تبلور ال��م��وق��ف الدولي
بحسم أم��ر التعامل م��ع ه��ذه ال��ح��رب كجزء من
مفاعيل الهدنة.
لبنانياً ،تخيّم االنتخابات البلدية على المشهد
السياسي ،رغ��م حضور الملف الرئاسي على
الطاولة ،وكان الالفت على هذا المستوى ما قاله
السفير الروسي الكسندر زاسيبكين في حوار
إذاع��ي من ب��اب التوقع ،م��ؤك��دا ً ع��دم التدخل في
الشأن الرئاسي ،من أنّ األرجح أن يت ّم في نهاية
المطاف التفاهم على رئيس وسطي من خارج
التكتلين كخيار ثالث ،بينما كان اللقاء القيادي
بين التيار الوطني الحر والحزب السوري القومي
االجتماعي ،برئاسة ومشاركة رئيسي الحزبين
وزي��ر الخارجية ج��ب��ران باسيل والنائب أسعد
حردان ،مناسبة لتجديد تمسك الحزبين بالثوابت
التي تجمعهما في الموقف من المخاطر المحيطة
بلبنان والمنطقة وفي مقدّمتها خطر «إسرائيل»
واإلرهاب ،وتمسكهما بالدولة المدنية والعلمنة؛
وبالتالي ،بالدعوة إلى نظام انتخابي قائم على
النسبية وفقا ً للدائرة األوس���ع .وص�� ّرح باسيل
بعد اللقاء ب��أنّ التفاهم السياسي الحاصل بين
الحزبين سيُترجم في البلديات.

اللجان المشتركة الثالثاء المقبل

تجتمع اللجان النيابية المشتركة عند العاشرة
والنصف من صباح الثالثاء المقبل ،برئاسة نائب
رئيس مجلس النواب فريد مكاري ل��درس مشاريع
واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون االنتخابات
النيابية .وشدّد الرئيس بري ،بحسب ما علمت «البناء»
من ن��واب لقاء األربعاء ،على «أن اللجان المشتركة
مدع ّوة لمناقشة الـ  17مشروع واقتراح قانون المتعلقة
باالنتخابات بمسؤولية وجدية للوصول إلى اقل نسبة
من االختالفات والفروقات لمناقشتها في الهيئة العامة،
بهدف تخفيض عدد القوانين وسيُصار إلى جوجلة
وغربلة ه��ذه المشاريع واالقتراحات للوصول إلى
اقتراحين أو ثالثة ليحالوا إلى الهيئة العامة» .وأعاد
النواب التذكير بأن «مشروع اللقاء األرثوذكسي الذي
جرى التصويت عليه لم يمر في الهيئة العامة» ،وكأن
هناك إيحاء بأنه لن يكون هناك تركيز على األرثوذكسي
الذي أخذ فرصته ولم يمر.
وجرى استعراض بعض األفكار التي أكدت أهمية
االل��ت��زام بالدستور لناحية ما تضمنه من أن يكون
مجلس النواب غير طائفي وأن يتزامن ذلك مع انتخاب
مجلس شيوخ وفقا ً لألرثوذكسي تتمثل فيه مختلف
العائالت الروحية ،وأن تناط به صالحيات أساسية
وتحديدا ً المادة  65بفقراتها الـ  ،14باستثناء الموازنة
من المادة  14التي يناط بمجلس الوزراء .وأشار بري
إلى انه سبق وطرح هذه األفكار في روما مع البطريرك
الماروني بشارة الراعي الذي استحسن الفكرة يومذاك
وبحضور الرئيس نجيب ميقاتي .وخلص هذا النقاش
إلى أهمية االلتزام بالدستور ألنه فيما لو حصل ذلك
فإنه يشكل مخرجا ً لهذه اإلشكاالت القائمة اآلن وتحديدا ً
الهواجس المسيحية.

حردان وباسيل :النسبية والدائرة األوسع

وش�دّد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان ورئيس التيار الوطني الحر جبران
باسيل ،خالل لقاء لقيادتي الحزبين في مركز القومي
في الروشة ،على أهمية الوصول إلى قانون انتخابات
يقوم على النسبية والدائرة األوسع من أجل الوصول
إلى دول��ة مدنية ال طائفية .وناقش المجتمعون في
األمور االستراتيجية والعميقة في البلد ،أوال ً «إسرائيل»
وخطرها الدائم على لبنان وعلى المنطقة كلها ،وثانيا ً
موضوع اإلرهاب المتماهي مع «إسرائيل».
وأك��دت كتلة الوفاء للمقاومة حضورها جلسات
اللجان النيابية المشتركة ومشاركتها االيجابية
الفاعلة من أجل التوصل إلى أفضل قانون انتخاب عبر
مناقشة موضوعية لكل اقتراحات ومشاريع القوانين
المطروحة ،وذل��ك وف��ق منهجية تستند إل��ى وثيقة
الوفاق الوطني والدستور ومعايير المساواة بين جميع
اللبنانيين .ولفتت إلى أن الته ّرب من هذين االلتزامين
هو أفظع جريمة يواصل تيار المستقبل ارتكابها بحق
لبنان واللبنانيين عن سابق قصد وإص��رار ،ذلك أن
االستنسابية في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني هي
السبب األعمق لتفجر األزمة السياسية التي تتفاقم في
البالد وتهدد بتعطيل كل مؤسسات الدولة ،كما تفاقم
حدة االحتقان والغليان وتصعّ د الخطاب الطائفي
والمذهبي.

عون :لبنان بخطر إن لم تتحقق الشراكة

واعتبر رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون أننا ومنذ الخروج السوري من لبنان وح ّتى اليوم
«ما زلنا نبحث عن وصاية في الغرب وفي الشرق من
أجل أن ننتخب رئيسا ً للجمهورية يمكنه أن يحافظ
أقلّه على الشعار الذي رفعه الجميع السيادة والحرية
واالستقالل».
وفي حديث إلى ال��ـ»أل بي سي» في الذكرى الـ11
لخروج القوات السورية من لبنان ،أوض��ح عون أن
«الشرعية ه��ي التي تعطي اإلذن لمجلس النواب
بممارسة التشريع ومراقبة الحكم ،ولكن نأسف ألن
الشرعية غير محترمة ،واألكثرية ال ُمنتخبة في العام
 2009تريد أن تتحكم على الرغم من عدم شرعيتها
بانتخاب رئيس الجمهورية».
وح� ّذر عون أنه «إذا لم تتحقق الشراكة والتوازن
في الحكم ،وإذا لم يلعب ك ٌل دوره بتناغم مع السلطة
التشريعية والتنفيذية ،سيكون لبنان بخطر ألن الشواذ
ال يمكن أن يدوم».

تح ّفظ من حزب الله والتيار الوطني
على داتا االتصاالت

حكومياً ،م ّرت جلسة مجلس الوزراء أمس ،بسالم
وه��دوء ،رغم ما تخللها من نقاس حول تمديد مهلة
إعطاء داتا االتصاالت إلى األجهزة األمنية ،بما فيها
جهاز امن الدولة الذي لم يتوصل رئيس الحكومة إلى
ح ّل .وعلمت «البناء» أن جهاز امن الدولة ال يمكنه أن
يحصل على داتا االتصاالت إال بموافقة رئيس الحكومة
تمام سالم وتوقيع األخير على كتاب توجهه المديرية
للرئيس سالم.
وشهدت الجلسة تحفظا ً من وزراء حزب الله والتيار
الوطني الحر .وأكد الوزير الياس بوصعب ان التيار
الوطني الحر ال يزال على موقفه الرافض إعطاء الداتا
كاملة لكل األجهزة في المناطق كلها وفي األوقات كلها
من دون حسيب أو رقيب» ،الفتا ً إلى ض��رورة وضع
ضوابط معينة .ولفت إلى «انه طالب والوزير جبران
باسيل بأن تكون داتا االتصاالت لكل األجهزة بما فيها
امن الدولة» ،مشيرا ً إلى أن «رئيس الحكومة أكد أنها
لكل األجهزة من دون استثناء».
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش
لـ«البناء» أننا «وافقنا على إعطاء داتا االتصاالت كاملة
بسبب األوضاع األمنية واإلرهاب ،ولكي ال ُنتهم الحقا ً
أننا ساهمنا بذلك برفضنا إعطاء داتا االتصاالت كاملة

لألجهزة األمنية» .وشدّد فنيش على «أن تحفظنا يأتي
من منطلق القانون الذي يتحدث عن حاالت محددة،
وال يحق ألحد إعطاء كل دات��ا االت��ص��االت في لبنان،
فهذا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي يحافظ على
الحريات الفردية وخصوصيات الناس».

غاليزر في بيروت منتصف أيار

الى ذلك يزور رئيس وزراء هولندا مارك روتيه لبنان
الثالثاء المقبل لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين تتناول
أوضاع لبنان والمنطقة والعالقات الثنائية ،إضافة إلى
االطالع على أوضاع النازحين السوريين.
وي���زور مساعد وزي��ر الخزانة األميركي لشؤون
اإلرهاب دانيال غاليزر بيروت منتصف الشهر المقبل
لوضع المسؤولين في تفاصيل المراسيم التطبيقية
لقرار الكونغرس ،لتجفيف موارد حزب الله .وأشارت
مصادر نيابية لـ«البناء» إلى «أن قرار الكونغرس لن
يستهدف مصارف لبنان بل تجفيف موارد «الحزب»
المالية أي األشخاص والشركات التي تساعد في
تمويل نشاطات الحزب ،الفتة إلى أن الوفد النيابي
الذي زار واشنطن حصل على تطمينات من غاليزر أن
القطاع المصرفي غير ُمستهدَف ولن يُستهدَف ،ال سيما
أن المصارف أثبتت أنها تطبق القانون بشكل دقيق».
أما مصادر مطلعة لـ«البناء» فتحدثت عن «فجوة
بين ما تقوله الوفود التي زارت ال��والي��ات المتحدة
والواقع التطبيقي» ،مشيرة إلى «أن النواب لم يقوموا
بأي خرق جدي في هذا الموضوع فاإلجراءات األميركية
أشد تعقيدا ً من أن يحدث فيها انعطاف» .وإذ لفتت
إلى أنه «يحاول أن يرسم ح��دودا ً يظهر فيها أنه قادر
على محاصرة الحزب في قلب بيته وأن يحدث هلعا ً
مالياً» ،شددت المصادر على «أن التسهيل العملي لهذه
اإلجراءات لن يغير شيئا ً جوهرياً ،وحزب الله أصالً غير
مرتبط بالنظام المصرفي» .وربطت المصادر بين القرار
 1701الذي صدر لتطويق حزب الله ومحاصرته وبين
هذه المراسيم التطبيقية ،معتبرة أن حزب الله استطاع
أن يُكيف نفسه منذ نحو  5أشهر عبر إجراءات ووقائع
رفضت المصادر الغوص فيها ،مثلما فعل في ظل القرار
 ،1701حيث استطاع أن يبني أكبر منظومة ردع في
الشرق األوسط».

لجنة خبراء دولية للتحقيق
في اإلنترنت غير الشرعي!

وعلى خط اإلنترنت غير الشرعي ،أكدت مصادر في
تيار المستقبل لـ»البناء» أن هناك «جهالً تقنيا ً في ملف
اإلنترنت غير الشرعي حتى من قبل األجهزة القضائية
فضالً عن الكيدية السياسية التي يتعاطى بها بعض
األطراف مع هذا الملف» ،مؤكدة «تورط أكثر من طرف
في هذه الفضيحة وليس طرفا ً معيناً».
وكشفت المصادر أنها «اقترحت أول من أمس خالل
اجتماع مع رئيس الحكومة االستعانة بلجنة خبراء
دولية للتحقيق في هذا الملف ،وأن هذا االقتراح القى
تأييد الرئيس فؤاد السنيورة وذلك لحسم حقيقة تورط
مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف ،لكن تيار
المستقبل لن يقبل أن يتح ّول يوسف إلى كبش محرقة
وتتم التغطية على األطراف المتورطة األخرى».
ونفت المصادر أن يكون المستقبل قد رفع الغطاء
عن يوسف ،موضحا ً أن ن��واب المستقبل في جلسة
االت��ص��االت النيابية األخيرة اعتبروا أن دف��اع وزير
االتصاالت عن يوسف كان كافيا ً لذلك لم يدافعوا عنه.
وأوضحت المصادر أن «يوسف سيخضع للتحقيق
وليس للمالحقة القانونية وهو الذي ربح  123دعوى
قضائية» ،مشددا ً على أن «قطاع االتصاالت يدر الكثير
من األم��وال ،لذلك هذه الحملة سببها مطالب البعض
باالستفادة منها».
ونفت المصادر أي خالف داخل تيار المستقبل حول
التضحية بيوسف كما يُقال ونفت أي خالف بين يوسف
ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري،
واضعة الحديث عن ملف اإلنترنت في إطار المزايدات
االنتخابيةوالسياسية.

دريان مستقبالُ مخزومي والمرشحة قصقص
اليشرطي ،وحضور مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس ،والدكتور القاضي عبد
الرحمن شرقية ،وفاعليات وحشد من أبناء البلدة.
وتم االتفاق على أن يتولى رئاسة الالئحة في السنوات الثالث األولى أحمد صالح
ساطي ،وتكون نيابة الرئاسة من نصيب محمد أحمد حمود ،الى جانب تمثيل البلدية
في اتحاد بلديات السهل ،أما الرئاسة في السنوات الثالث األخيرة فيتوالها المختار
السابق محمد عجاج الغندور ،ويتولى بسام طه نيابة الرئاسة ،وتتألف الالئحة من:
بديع عنقة ،المهندس حسين طه ،أمين علي ،ناصر واكد ،جهاد واكد ،نضال فارس،
خالد فارس ،صالح الكردي ،سعيد بكري ،جميل الملط وعلي جميل الملط.
قدمت ثالث سيدات شاركن بمشروع تطوير ق��درات المرأة في العمل العام
الذي نفذته الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب ،بالتعاون مع مؤسسة KAS
األلمانية طلبات ترشيحهن رسميا ً لالنتخابات البلدية في مدينة بعلبك ،في خطوة
تشهدها مدينة بعلبك للمرة األولى.
والمرشحات هُ ��نّ يمنى الطفيلي وهديل الرفاعي ومرفت وهبي ،إلى جانب
مرشحتين غيرها.
وسجل حتى مساء أمس  238طلب ترشيح لعضوية المجالس البلدية في
قضاء الهرمل .أما عدد المرشحين لمركز مختار لقضاء الهرمل فبلغ  146مرشحاً،
فيما سجل فوز  15مختارا ً لقرى وبلدات القضاء بالتزكية لتطابق عدد المرشحين
المطلوب لكل بلدة.

ف�ضل اهلل زار «العرفان» في ال�سمقانية:
لتعزيز الحوار و�إغناء التنوع
زار ال��س��ي��د ع��ل��ي ف��ض��ل ال��ل��ه
مؤسسة العرفان التوحيدية في
بلدة السمقانية  -الشوف على
رأس وفد من مؤسسات المرجع
السيد محمد حسين فضل الله،
حيث ك��ان ف��ي استقباله رئيس
المؤسسة الشيخ علي زين الدين
ومديرها العام الشيخ نزيه رافع
ومشايخ ومسؤولون من مدارس
ال��ع��رف��ان وع����دد م���ن ال��ض��ي��وف
المدعوين.
وب��ع��د كلمة ترحيبية لألمين
العام لمؤسسة العرفان الشيخ
سامي أبي المنى أكد فيها التالقي
بين مؤسسة العرفان ومؤسسات
ال��س��ي��د ف��ض��ل ال��ل��ه ،ت��ح��دث زي��ن
الدين مستذكرا ً زيارة السيد محمد
حسين فضل الله للعرفان عام
 ،2000ومشيدا ً «بدور مؤسساته
على الصعد التربوية والفكرية
واالجتماعية ،وبالدور الحواري
ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ملتقى األدي���ان
والثقافات برئاسة السيد علي
فضل ال��ل��ه ،وال���ذي ت��ش��ارك فيه
المؤسسة من خالل أمينها العام
كنائب لرئيس الملتقى» ،واعتبر
أن���ه «ال ب��د م��ن ال���ح���وار لتأكيد

رس��ال��ت��ن��ا اإلن��س��ان��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة
المشتركة».
ث��م ت��ح��دث ف��ض��ل ال��ل��ه ف��أش��اد
«بالتعاون بين مؤسساتنا وتمنى
المزيد من التنسيق والعمل الفاعل
ع��ل��ى األرض لتأكيد م��ا نتالقى
عليه ن��ظ��ري �اً» ،وأش���ار إل��ى دور
ملتقى األدي��ان ودور المؤسسات
المتعاونة ف��ي «العمل م��ن أجل
تعزيز ثقافة الحوار وإغناء التنوع
الموجود والتركيز على حماية
القيم المشتركة ،ألن��ه ال حياة
للمجتمعات ب��دون القيم ،فكلها
إل��ى زوال س��وى تلك التي تقوم
على القيم األخالقية السامية».
وف��ي النهاية ق��دم زي��ن الدين
ل��ف��ض��ل ال���ل���ه درع������ا ً ت��ذك��اري��ة
وم��ج��م��وع��ة م���ن ك��ت��ب ال��ت��رب��ي��ة
التوحيدية التي تصدرها الدائرة
الدينية في العرفان ،مع تأكيد
ال��ج��ان��ب��ي��ن م��ت��اب��ع��ة ال��ع�لاق��ات
وتنظيمها.
أع��ق��ب ذل���ك ج��ول��ة ف��ي بعض
صفوف ثانوية العرفان وحضور
بعض ال���دروس ،ت��ح�دّث خاللها
فضل الله إلى الطالب في مواضيع
التربية التوحيدية.

غيّب الموت الرفيق المناضل علوان حمدو
العطار (أب��و س��اري) ،وشيّع اليوم في بلدته
شعث وحضر التشييع الى جانب العائلة ،وكيل
عميد التنمية اإلدارية في الحزب السوري القومي
االجتماعي علي حسن ممثالً مركز الحزب ،وعضو
المجلس القومي الدكتور أسامة سمعان ،وعدد
من المسؤولين وجمع من المواطنين والقوميين
وفاعليات المنطقة.
والرفيق الراحل من المناضلين القوميين الذين
انتموا الى قضية تساوي وجودهم ،وناضلوا في
سبيل انتصارها .وقد نعاه الحزب السوري القومي االجتماعي ،وآل العطار ،وآل
علوه ،وعموم أهالي بلدة شعث.
«البناء» تتقدّم من أبنائه :الدكتور ساري ،فراس ،وجدي ،اإلعالمي علي ،وعدنان،
وأشقائه :عائلة المرحوم عدنان ،أبو حمدو ،والرفيق عبدالله ،والمهندس محمد،
وعلي ،وعموم العائلة بأح ّر التعازي والبقاء لألمة.
هذا وتقبل التعازي بالرفيق الراحل طيلة أيام األسبوع في منزل والده في بلدة
شعث.

خالل التشييع في شعث

الحزب السوري القومي االجتماعي
الرفيق جهاد دياب
زوج الفقيدة:
الرفيق حنا دياب
		
ولدها:
سعدالله الحالل وعائلته
		
والدها:
المرحومة فرفول الحالل
		
والدتها:
محمود الحالل وعائلته
اشقاؤها:
جورج الحالل وعائلته
		
فيليب الحالل وعائاته
		
الياس الحالل وعائلته في المهجر
		
عائلة المرحوم طوني الحالل في المهجر
		
جوني
		
جنات زوجة طوني عوض وعائلتها
شقيقاتها:
نجوى زوجة البير أنطون وعائلتها
		
جورجيت زوجة مارون عيد وعائلتها
		
وعموم عائالت :دياب ،الحالل ،عوض ،انطون ،عيد وجميع أهالي
عدبل في الوطن والمهجر
ينعون إليكم فقيدتهم المرحومة

�سميرة �سعداهلل الحالل دياب

المنتقلة إلى رحمته تعالى يوم الثالثاء الواقع  2016-4-26احتفل
بالصالة لراحة نفسها يوم أمس األربعاء الواقع  2016-4-27الساعة
الرابعة والنصف بعد الظهر في كنيسة رقاد السيدة – عدبل.
تقبل التعازي اليوم الخميس وغدا ً الجمعة  28و  2016/4/29في
قاعة الكنيسة من الساعة العاشرة صباحا ً ولغاية الواحدة ظهرا ً ومن
الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً.

البقاء للأمة

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان
الشمالي  -دائرة التدقيق الميداني ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي طرابلس التل لتبلغ البريد المذكور تجاه
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً
بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا
اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
الياس ديب سعد

الرقم الضريبي
572616

رقم البريد المضمون
RR157700586LB

تاريخ الزيارة الثانية
2016/23/1

تاريخ اللصق
2016/23/2

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 761
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان
الشمالي  -دائرة التدقيق الميداني ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي طرابلس التل لتبلغ البريد المذكور تجاه
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً
بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا
اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

نزيه ابراهيم جراد

129125

RR157700714LB

2016/3/2

2016/25/2

علي خضر .هرموش

796559

RR157700643LB

2016/30/1

2016/23/2

RR157700674LB

2016/2/2

2016/22/2

إي أن أتش للتجارة العامة 2585975
ش.م.م.

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 761
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان
الشمالي  -دائرة خدمات المكلفين ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي طرابلس التل لتبلغ البريد المذكور تجاه
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً
بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا
اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
عامر محمد ظافر حنتور

الرقم الضريبي

169658

رقم البريد المضمون

RR157701900LB

تاريخ الزيارة الثانية

2016/22/2

اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
الرقم الضريبي

اسم المكلف

عبد المجيد رشيد غمراوي 49022

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

2016/25/2 RR157701935LB

تاريخ اللصق
2016/15/3

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 761
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان
الشمالي  -دائرة خدمات المكلفين ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي طرابلس التل لتبلغ البريد المذكور تجاه
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً
بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا
اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
الرقم الضريبي

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

وفيق محمد عبد الله عجم

536364

RR157702159LB

2016/29/2

2016/14/3

ميشال جورج بو صالح

1993472

RR157702193LB

2016/29/2

2016/15/3

شادي بسام شيخاني

2878194

RR157702233LB

2016/29/2

2016/14/3

شربل سركيس خطار

3139277

RR157702247LB

2016/26/2

2016/15/3

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 761
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان
الشمالي  -دائرة خدمات المكلفين ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي طرابلس التل لتبلغ البريد المذكور تجاه
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً
بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا
اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
خالد عزالدين العظمه

الرقم الضريبي
1580187

رقم البريد المضمون
RR157702220LB

تاريخ الزيارة
الثانية
2016/3/3

تاريخ اللصق

2016/14/3

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 761

تاريخ اللصق

2016/14/3

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 761
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان
الشمالي  -دائرة خدمات المكلفين ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي طرابلس التل لتبلغ البريد المذكور تجاه
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً
بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا

وزارة الزرعة
إع�ل�ان تلزيم أع��م��ال تشجير جوانب
الطرقات ضمن نطاق اتحاد بلديات بعلبك
لعام 2016
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع
فيه العشرون من شهر أيار ُ ،2016تجري
إدارة المناقصات في مركزها الكائن في
بناية بيضون  -شارع ب��وردو -الصنايع
 بيروت ،مناقصة تلزيم أعمال تشجيرجوانب الطرقات ضمن نطاق اتحاد بلديات
بعلبك لعام .2016
التأمين المؤقت :خمسة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.

طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ُت��ق �دّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
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 أن 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 842

