6

السنة الثامنة  /اخلميس  5 /أيار  / 2016العــدد 2070
Eighth year / Thursday / 5 May 2016 / Issue No. 2070

حمليات � /إعالنات

«تج ّمع العلماء» :المعارك في العالم العربي
هدفها حرفنا عن قتال العدو ال�صهيوني

جانب من االحتفال
أحيا «تج ّمع العلماء المسلمين»
ذك��رى اإلس��راء والمعراج والمبعث
النبوي الشريف ،باحتفال علمائي
�وس��ع ت��ح �دّث فيه رئ��ي��س الهيئة
م� ّ
اإلداري��ة الدكتور الشيخ حسان عبد
الله ،ال��ذي نبّه إلى أ ّن��ه «ال يمكن أن
نكون على ال��ص��راط المستقيم إن
ل��م يكن ف��ي سلّم أولويّاتنا تحرير
المسجد األقصى» ،الفتا ً إلى أنّ «هذه
المعارك التي تحصل في كل العالم
العربي الهدف األساسي منها حرفنا

توجهنا لقتال العدو الصهيوني،
عن ّ
متوجه
هو
لمن
تقول
أن
تستطيع
وال
ّ
ُق �دُم �ا ً نحو العدو الصهيوني يريد
أن يقاتله وإذ بآخر من خلفه يطلق
ال��ن��ار عليه ،أال يلتفت إل��ى الخلف
ليمنع إطالق النار ث ّم بعد ذلك يتابع
المسير» .وأض��اف« :ما ك ّنا لنلتحق
بهذه المعركة ،وحاولنا كثيرا ً بألاّ
نكون جزءا ً منها إلى فترة طويلة من
الزمن ،ويمكن لنا أن نراجع التاريخ
القريب ،وك��ان لنا محاوالت عديدة

الصدع ومحاولة تقريب
من أجل رأب ّ
السعي بين
ومحاولة
وجهات النظر
ّ
الفرقاء من أجل الوصول إلى تسويات،
ولكن هؤالء قد اختاروا وق ّرروا بشكل
حاسم ،ال يريدون إسقاط نظام وال
يريدون تعديل دستور وال يريدون
إعطاء حرية وال سيادة وال استقالل،
كل ما يريدونه القضاء على المقاومة،
نقطة على السطر».
يمس
خطر
ألكبر
ض
وأ ّكد أ ّننا نتع ّر
ّ
العقيدة.

طوني فرنجية والخازن يبحثان التطورات:
ال يمكن ا�ستمرار �أزمة ال�شغور

«لقاء الديبلوما�سية الفاعلة»
يو�صي بدعم �صمود لبنان
اختتم «لقاء الديبلوماسية الفاعلة» أعماله عصر أمس في فندق لو رويال
ـ ضبية ،في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل .وصدر عن
المؤتمر عدد من التوصيات.
فعلى صعيد الدبلوماسية السياسية ـ لبنان وانعكاسات أزم��ة النزوح
السوري ومؤتمر لندن،
أوصى المشاركون «بوجوب النظر إلى أزمة النزوح السوري على أنها من
أبرز وأخطر انعكاسات األزمة السورية على لبنان وأنها باتت تشكل خطرا ً
وجوديا ً عليه بانعكاساتها االمنية واالقتصادية واالجتماعية التي باتت تفوق
قدرته على االحتمال» ،ودعوا إلى «العمل على العودة اآلمنة للنازحين إلى
بلدهم بوصفها الح ّل المستدام الوحيد ألزمة النزوح ،في ظ ّل رفض لبنان التام
ألي محاولة لتوطين النازحين على أراضيه ،كما وأنه ،بانتظار ذلك ،يتعين على
لبنان االستفادة من أقصى دعم دولي متاح لتعزيز صموده في وجه تداعيات
األزمة».
كما أوصوا «بالعمل على توجيه المجتمع الدولي العتماد مقاربة تنموية
في دعم لبنان ،ال مقاربة محض إنسانية ،بغرض أن يستفيد من هذا الدعم
االجتماعي المجتمع اللبناني المضيف للنازحين الذي يعاني الفقر والبطالة
بدوره ،ما يؤمن دفعا ً لالقتصاد الوطني برمته يستفيد منه الجميع  ،وعدم
التذرع بكون لبنان دولة متوسطة الدخل» ،باإلضافة إلى «العمل على تشجيع
البرامج التنموية التي من شأنها تعزيز تلك المقاربة».
أمنياً ،أكد المؤتمرون ض��رورة «السعي للقيام بـ  lobbyingوممارسة
الضغط لدى دول االعتماد ،ال سيما في الكونغرس األميركي للحصول على
مساعدات للجيش اللبناني» ،وض��رورة «التكامل في العالقة بين وزارة
الخارجية والمغتربين ووزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش لتحقيق أكبر دعم
ممكن للجيش اللبناني».
وعن موقع ودور لبنان في منظومة األمم المتحدة ،أكد المجتمعون أهمية
«االستمرار بالحملة الديبلوماسية مع الدول األعضاء في المجلس التنفيذي
لألونسكو تأمينا ً النتخاب مرشح لبنان لمنصب المدير العام» ،داعين إلى
«استمرار بذل الجهود الدبلوماسية لدى األمم المتحدة ،وال سيما لدى المفوضية
السامية لشؤون الالجئين  ،UNHCRالرامية إلى نشر مفهوم التمييز بين
النزوح واللجوء» ،باإلضافة إلى «تفعيل متابعة بعض الملفات في المنظمات
المختصة ،ال سيما ما يتعلق بالجريمة والمخدرات».
من جهة أخ��رى ،أوص��ى المؤتمرون بـ»تفعيل التنسيق بين السلطات
اللبنانية المختصة للحؤول دون هجرة اللبنانيين غير الشرعية وانتحالهم
صفة الالجئين السوريين».
وأك��دوا «ض��رورة السعي إل��ى حث المغتربين على استعادة جنسيتهم
وإقناعهم ألنهم لن يأتوا من تلقاء أنفسهم ،خاصة أنّ الفرصة متاحة أمامهم
لفترة عشر سنوات (مهلة إسقاط) وفقا ً لقانون استعادة الجنسية» ،إضافة إلى
«أهمية استقطاب اللبنانيين المغتربين للقدوم إلى لبنان وحثهم على التعلق
بوطنهم وأرضهم» ،و»العمل مع الجمعيات واألندية والمؤسسات االغترابية
والمراكز الروحية والدينية للمساعدة على تجنيد متطوعين من الجالية
لتشجيع اللبنانيين على التسجيل والعمل على تحقيق هذه األهداف».

مخزومي عر�ض الأو�ضاع
مع ال�سفير الأندوني�سي

مخزومي مع خميدي
الخازن وفرنجية خالل لقائهما في مقر المجلس العام الماروني
زار طوني سليمان فرنجية ،يرافقه العميد ابراهيم
جبور ،رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن ،وعرض معه التطورات في حضور أعضاء اللجنة
التنفيذية في المجلس المهندس أنطوان كيرللس ،أنطوان
رميا والمهندس ميشال متى.
وحمل فرنجية تحيات والده رئيس تيار «المرده» النائب
سليمان فرنجية ،لرئيس المجلس وأعضائه.
واعتبر المجتمعون في بيان ،أنّ «األج��واء اإلقليمية
والدولية تسعى إلى حلول سياسية للساحات المشتعلة

في المنطقة ،ونحن غارقون في األزم��ات وس��ط تجاهل
المسؤوليات عن صحة المواطن ولقمة عيشه نتيجة
التردي الحاصل».
وأش��ار إلى أنه ت ّم «التأكيد على المواقف التي يطلقها
غبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،انطالقا ً من
حفاظه على هيبة الدولة واالنتظام العام في المؤسسات
الرسمية وكرامة المواطن الذي كفر بك ّل شيء .وكان الرأي
متفقا ً على أنه ال يمكن أن تستمر أزمة الشغور الرئاسي ألنها
أم األزمات الداخلية وتصادم الصالحيات داخل الحكومة».

استقبل رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي في مكتبه في «الداون تاون»،
السفير األندونيسي أحمد خميدي وعرض معه األوضاع في لبنان والمنطقة.
وقال مخزومي «إنّ اللقاءات مع الجهات الدولية وممثليات الدول في لبنان،
تشكل سندا ً للحكومة من جهة وتمتينا ً لعالقات لبنان مع الخارج ،من جهة أخرى»،
مؤكدا ً «مساندة أندونيسيا للبنان في المحافل الدولية» ،ومشدّدا ً على أنه «في ظ ّل
الظروف الراهنة نحتاج إلى توحيد الجهود ،خصوصا ً من أجل إنعاش الوضعين
االقتصادي واالجتماعي بك ّل السبل الممكنة».
ً
ولفت إلى أنه «تط ّرق مع السفير خميدي أيضا إلى أهمية التعاون بين لبنان
وأندونيسيا في مجاالت التكنولوجيا والعلوم ،وكذلك العمل من أجل تحسين
فرص التبادل التجاري بين بلدينا» .وأعلن أنه بحث معه «في تحضير زيارة لوفد
اقتصادي كبير إلى أندونيسيا».

«الفكر العاملي» جال في �صور:
الحوار ال�صريح ّ
يبدد الهواج�س
أك��د رئيس «لقاء الفكر العاملي»
السيد علي عبد اللطيف فضل الله،
«خ��ط��ورة ال��م��ش��روع االس��ت��ع��م��اري
ال��ج��دي��د ال��ه��ادف ال���ى ال��ل��ع��ب على
التناقضات وتغذية الغرائز المذهبية
والطائفية لتفتيت المنطقة ،دويالت
وكانتونات طائفية ومذهبية».
ك�لام السيد فضل الله ج��اء خالل
جولة إعالمية في مدينة صور يرافقه
المسؤول اإلعالمي للقاء الصحافي
علي ضاحي.
الوكالة الوطنية :البداية كانت من
مكتب الوكالة الوطنية لإلعالم في مركز
باسل األسد حيث كان في استقبالهما
مدير المكتب الصحافي قاسم صفا،
وكان بحث في االستحقاق االنتخابي
البلدي في المدينة وقضائها ،باإلضافة
ال��ى ال��ش��ؤون اإلع�لام��ي��ة والثقافية
واالجتماعية وتعزيز الشراكة بين
اإلع�لام والمجتمع األهلي والمدني
والقوى السياسية والحزبية.
وش����دّد ف��ض��ل ال��ل��ه ع��ل��ى «أهمية
النموذج الحضاري واإلنساني لمدينة
صور ،وما تتميّز به من تن ّوع طائفي
والتكريس الفعلي للعيش المشترك
لك ّل الطوائف واالحتضان للقضية
الفلسطينية واالندماج بين الشعبين
اللبناني والفلسطيني».
وأشار الى «أهمية تضافر الجهود
األه��ل��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة واإلع�لام��ي��ة
ل��وأد الفتنة وقطع الطريق على اية
م���ح���اوالت ل��ش��ق ال��ص��ف وال��ع��ب��ث
باستقرار الجنوب وعيشه األهلي».
بدوره أشاد صفا بـ»العمل الدؤوب
للقاء الفكر العاملي لتعزيز الحوار
والتواصل» ،مؤكدا ً «أهمية التركيز
على النشاطات االجتماعية واإلنسانية
للمجتمع األهلي بما يتكامل مع دور
األحزاب ونشاطاتها ويخدم الحاجات

فضل الله متوسطا ً شرف الدين ونجله وضاحي
اإلنسانية واالجتماعية للمواطنين».
«ص��وت الفرح» :المحطة الثانية
للقاء كانت في إذاعة وموقع «صوت
الفرح» ،حيث كان في استقبال فضل
الله وضاحي مؤسس اإلذاع��ة السيد
عبد العزيز شرف الدين ونجله المدير
العام لإلذاعة والموقع علوان شرف
الدين.
وت��ط � ّرق الجانبان ال��ى تأسيس
اإلذاع��ة في أواخ��ر الثمانينات والى
دوره��ا المستم ّر في تعزيز الصمود
الصوري والجنوبي ودعمها مسيرة
اإلنماء والعمران في صور وقضائها.
وأش��اد فضل الله بالدور العاملي
ال��رائ��د آلل ش��رف ال��دي��ن ولمسيرة
المقدس السيد عبد الحسين شرف
ال���دي���ن ص��اح��ب ال��ن��ه��ج ال��رس��ال��ي
والحضاري.
وج���دّد التأكيد على أنّ «ال��ح��وار
والتالقي كفيالن بتعزيز التعايش
المشترك الحقيقي بين أبناء الوطن

ال��واح��د» ،م��ش �دّدا ً على انّ «الحوار
الصريح والشفاف يبدّد الهواجس
ويحفظ االختالفات».
«هال صور» :المحطة األخيرة للقاء
كانت في مكتب مجموعة «هال صور
الثقافية االجتماعية اإلعالمية» ،حيث
كان في استقبالهما رئيس المجموعة
عماد الدين سعيد ،وكانت مناسبة
ش �دّد خاللها السيد فضل الله على
«ض���رورة تضافر الجهود م��ن أجل
تحقيق االه��داف التي نلتقي جميعا ً
حولها من خ�لال الحوار والتعاون
وحق االختالف».
كما أشاد بالدور اإلعالمي والثقافي
لمجموعة ه�لا صور ،ومساندتها
للقضية الفلسطينية باعتبارها
القضية المركزية للعرب والمسلمين.
ب������دوره رح����ب س��ع��ي��د بفضل
ال��ل��ه وض��اح��ي ،واض��ع��ا «إم��ك��ان��ات
المجموعة في سبيل تحقيق األهداف
المشتركة».

وفد من �أبناء بحنين والمنية في �أو�ستراليا
زار منزل الأ�سير يحيى �سكاف
زار وفد من أبناء بحنين والمنية في
أوستراليا منزل األسير يحيى سكاف،
تقدمهم رئيس «جمعية أبناء بحنين»
ع��ارف الغمراوي وسكرتير الجمعية
مصطفى حامد حيث كان في استقبالهم
جمال سكاف شقيق األسير.
بداي ًة حيّا الغمراوي باسم «جمعية
أبناء بحنين» األسير المناضل يحيى
سكاف وعائلته وأكد «التضامن الكبير
ألبناء الجالية اللبنانية في أوستراليا
مع قضية يحيى سكاف حتى تحريره
من سجون العدو الصهيوني وعودته
إلى ربوع الوطن مرفوع الرأس والجبين،
ألن ما ق��ام به يحيى سكاف من عمل
بطولي مش ّرف يستحق منا أن نبقى
أوفياء له ولكافة المناضلين في مواجهة
العدو الصهيوني».كما أكد فواز زريقة
باسم «جمعية المنية في أستراليا» أنّ
«أبناء المنية في المهجر كما في الوطن
يرفعون رأسهم بعميد األس��رى يحيى
سكاف الذي كان من أوائل المدافعين عن
قضية فلسطين ،وال��ذي وقف وقفة ع ّز
من خالل مشاركته في العملية البطولية
التي هزت كيان العدو الصهيوني».
ورح�����ب ج���م���ال س���ك���اف ب��ال��وف��د
االغترابي في منزل األسير يحيى سكاف

جمال سكاف متوسطا ً الوفد االغترابي
مؤكدا ً «البقاء مع فلسطين وقضيتها
العادلة حتى التحرير الكامل ألراضينا
ومقدساتنا وأسرانا ومتابعة المسيرة
التي بدأها األسير يحيى سكاف ورفاقه
المقاومين ال��ذي��ن ي��واج��ه��ون العدو
الصهيوني في لبنان وفلسطين دفاعا ً
عن كرامة وعزة األمة».
وق����دّم ج��م��ال س��ك��اف ل��ل��غ��م��راوي
ولسكرتير جمعية بحنين مصطفى
حامد ومندوب جمعية المنية فواز زريقة
لوحات تكريمية تقديرا ً واحتراما ً من
لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف.
من جهة أخ��رى ،زار سكاف يرافقه

ياسر علم ال��دي��ن ضريح الشهيد في
حزب الله عالء فياض في بلدة أنصار
الجنوبية.
وحيّا سكاف« ،روح الشهيد فياض
و كافة شهداء المقاومة» ،م��ؤك��دا ً أن
«القائد عالء فياض هو رمز من رموز
المقاومة الذين هزموا العدو الصهيوني
وحطموا أسطورة جيشه» ،مضيفا «إننا
و كل أح��رار العالم والشرفاء سنبقى
رافعين لواء المقاومة و الكفاح المسلح
في مواجهة العدو الصهيوني وعمالئه
ألنه الخيار الصحيح لردع العدوان عن
أوطاننا».

تهدئة � 48ساعة في حلب ( ...تتمة �ص)1
ف��ي ق��ل��ب ه���ذا ال��ت��ص��ع��ي��د ال��ذي
تشهده سورية ،يسير التفاوض
اليمني ف��ي الكويت نحو العودة
إل�����ى ال���ق���ض���اي���ا ال��رئ��ي��س��ي��ة بعد
اض���ط���رار وف���د ج��م��اع��ة منصور
ه������ادي ل���ل���ت���راج���ع ع����ن مقاطعة
ال��م��ف��اوض��ات ال��م��ب��اش��رة ،وتبدو
األي��ام المقبلة حاسمة في بلورة
ن��ت��ائ��ج ال���ت���ف���اوض ع��ل��ى تشكيل
لجان المسارات الثالثة ،األمنية
والعسكرية والسياسية.
لبنانياً ،تطغى هموم االنتخابات
البلدية على المشهد السياسي،
حيث التفاهمات تتكفل بحرمان
االنتخابات م��ن حيوية التنافس
وقياس األحجام واألوزان التي
ك��ان��ت ستتيحها أي انتخابات
ت��ن��اف��س��ي��ة ،وف��ي��م��ا ع���دا ب��ل��دات ال
يزيد عددها عن عدد اصابع اليد
ال��واح��دة تبدو التفاهمات سيدة
الموقف في البلديات ذات المغزى
السياسي والوزن الشعبي؛ بينما
تنتظر م��ل��ف��ات ك��ث��ي��رة لألسبوع
ال��م��ق��ب��ل ف���ي ط��ل��ي��ع��ت��ه��ا مناقشة
ق��وان��ي��ن االن���ت���خ���اب ف���ي اللجان
ال��ن��ي��اب��ي��ة ،وم��س��ار ال��ف��ض��ائ��ح في
ملف اإلن��ت��رن��ت ،ال���ذي ت��ع�� ّذر فيه
ع��ل��ى ال��ق��ض��اء االس��ت��م��اع لمدير
عام أوجيرو عبد المنعم يوسف
لوجود الفت خارج البالد.
وسط هذه التطورات اإلقليمية
والمحلية ،تتجه األنظار إلطاللة
األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه السيد
ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه ،غ����دا ً الجمعة،
للمرة األول��ى بعد حظر بث قناة

«المنار» على القمر «نايل سات»
والترقب ال��ذي سيرافق إطاللته
لمعرفة م��ا ه��ي ال��ش��اش��ات التي
ستقوم بالنقل المباشر للكلمة
وت���ص���دق ب���إع�ل�ان ال��ت��زام��ه��ا مع
المقاومة وقائدها.

«كوما» االنتخابات
البلدية

دخلت البالد في «كوما» االنتخابات
البلدية ال��ت��ي حجبت األن��ظ��ار عن
االستحقاقات السياسية ال سيما
الرئاسي منها وقانون االنتخابات
النيابية في ظل احتدام التنافس بين
اللوائح االنتخابية ،حيث ستشهد كالً
من بيروت وزحلة معارك ساخنة.
وبينما بقيت المعلومات متضاربة
ح��ول م��وق��ف ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي الحر
بشأن مشاركته في الئحة «البيارتة»
التوافقية في بيروت أو االنسحاب
منهاُ ،ح��س��م األم���ر ف��ي زح��ل��ة التي
ستشهد معركة حامية بين ثالث
لوائح.

سليم عون لـ«البناء»:
االنتخابات ترجمة للتوافق

وق��ال النائب السابق سليم عون
لـ«البناء» إنّ «المشهد االنتخابي بات
واضحا ً ومحسوما ً في زحلة باتجاه
المعركة بين ث�لاث لوائح ول��م يبق
مجال للتوافق» ،وموضحا ً أن «الئحة
التحالف بين التيار والقوات والكتائب
ه��ي ال�لائ��ح��ة األق���وى ف��ي المدينة،
لكنها ليست ض ّد اللوائح األخرى بل
المعركة تنافسية ديمقراطية».
وشدّد عون على أنّ «الئحة تحالف
التيار وال��ق��وات والكتائب مك ّونة
من عائالت تنتمي الى أح��زاب ،لكن
المعركة في السياسة هي ترجمة
التوافق المسيحي في اإلنماء ،وهي

امتحان واخ��ت��ب��ار لتحالف التيار
القوات في الوقت نفسه» ،ومتوقعا ً أنّ
«يت ّم االلتزام الكامل بالالئحة من قبل
الطرفين» ،موضحا ً أنّ «رئيس الالئحة
إضافة الى نصف الالئحة ينتمون الى
العائالت التي قدّمت التضحيات في
المدينة؛ وهذه العائالت تنتمي الى
أح��زاب ومنها التيار الوطني الحر،
وبالتالي الخيار األول في االنتخابات
هو للعائالت».
وع��ل��م��ت «ال��ب��ن��اء» م��ن م��ص��ادر
زح�لاوي��ة أنّ «السبب ال���ذي عرقل
ال��ت��واف��ق ف��ي المدينة بين تحالف
األحزاب المسيحية الثالثة والالئحة
المدعومة من السيدة ميريام سكاف
ليس الخالف السياسي بين التيار
وآل سكاف ،بل تحالف سكاف مع
بعض األطراف الخارجة عن المدينة
ال سيما تيار المستقبل».
وق��ال��ت م��ص��ادر ع��ون��ي��ة معنية
بالملف االنتخابي لـ«البناء» إنه «إذا
لم يت ّم التوافق على صعيد المخاتير
ب��ي��ن ال��ت��ي��ار وال���ق���وات ف��ي ب��ي��روت
سي ّتجه التيار إل��ى سحب مرشحه
من الئحة البيارتة المدعومة من تيار
المستقبل وستذهب أصوات التيار في
هذه الحالة الى الئحة حملة بيروت
مدينتي» .وشدّدت المصادر على أنّ
«التيار سيخوض االنتخابات البلدية
في ك ّل المناطق اللبنانية وسيكون
التركيز على محافظة جبل لبنان وأن
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون يدير معركة المتن بشك ٍل
مباشر».

حردان :األولوية
مواجهة اإلرهاب

وأك����د رئ��ي��س ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي النائب أسعد
ح��ردان أنّ «األول��وي��ة الوطنية هي
م��واج��ه��ة اإلره�����اب ب��ك�� ّل صنوفه

ومس ّمياته ،ألنّ اإلرهاب يشكل خطرا ً
على مصيرنا ومستقبلنا وعلى أمن
بلدنا واستقراره ،وعلينا جميعا ً أن
نقف إلى جانب المؤسسات العسكرية
واألمنية التي تحارب هذا اإلرهاب».
وخ�لال استقباله ف��ي دارت���ه في
راشيا الفخار وفودا ً شعبية وحزبية
وفاعليات ورجال دين وهيئات بلدية
واختيارية ه ّنأته بعيد الفصح المجيد،
ش���دّد ح���ردان على أنّ االنتخابات
البلدية واالختيارية استحقاق إنمائي
بامتياز ،والبلدية هي مؤسسة إنمائية
وليست سياسية ،وق��ال« :إذا كان
التنافس الديمقراطي في االنتخابات
البلدية من أجل اإلنماء أمرا ً مشروعاً،
ف���إنّ ال��ت��واف��ق على تحقيق اإلن��م��اء
أكثر مشروعية ،خصوصا ً في هذه
الظروف الصعبة».

المشنوق :سنؤ ّمن
سالمة العملية االنتخابية

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق
أن «أكثر من  20ألف عنصر عسكري
وأم��ن��ي سيشاركون ف��ي ك��ل مرحلة
انتخابية لحماية م��راك��ز االق��ت��راع
ومحيطها وتأمين سالمة العملية
االنتخابية» .وخالل مؤتمر صحافي
إث���ر ت���ر ّؤس���ه اج��ت��م��اع��ي��ن ،إداري
للمحافظين والقائمقامين ،وأمني
خصصا
لمجلس األم���ن ال��م��رك��زي،
ّ
للبحث في آخر االستعدادات لتأمين
سير االنتخابات وسالمتها ،أعلن
المشنوق أن ال���وزارة أطلقت حملة
«ال���ح���راك ال��ب��ل��دي» ع��ب��ر اإلذاع����ات
ومحطات التلفزة وال��ط��رق ومواقع
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وت��س��ت��م� ّر
ّ
لحث الناس على
ط��وا َل شهر أيّ��ار،
المشاركة ،مؤكدا ً أنه لقي الدعم التام
من رئيس المجلس النيابي نبيه بري
إلجراء االنتخابات البلدية ،على رغم
كل الحديث عن إلغائها وتأجيلها».

وع��ن االنتخابات في بلدة عرسال،
أوضح المشنوق أن «مراكز االقتراع
ستكون في مراكز الجيش الموجودة
في البلدة او المالصقة لها ،وهذه
الطريقة األكثر أمانا ً كما يمكن نقل
المواطنين الى قرية أخرى لالنتخاب
تحت إشراف الجيش».

النيابية جلسة لالطالع على آخر
ما توصلت اليه التحقيقات األمنية
والقضائية في فضيحة اإلنترنت
غ��ي��ر ال��ش��رع��ي .وف���ي ال��س��ي��اق،
باشر قاضي التحقيق في بيروت
ف���ادي العنيسي تحقيقاته في
ملف «الغوغل كاش» ،فاستجوب
ال��م��وق��وف المدعى عليه توفيق
حيسو ،وأص��در مذكرة وجاهية
بتوقيفه .وفي الملف نفسه تابع
قاضي التحقيق في جبل لبنان
رامي عبدالله تحقيقاته ،فيما لم
يحضر الى الجلسة التي اس ُتدعي
اليها أم��س ،المدير العام لهيئة

قزي لـ«البناء»:
ال ح ّل في أمن الدولة

إعالن
وزارة الزراعة
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
دعوة
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
مناقصة عامة بواسطة الظرف المختوم
لتلزيم تقديم وت��رك��ي��ب ،Lysimeter
تجهيزات وأدوات مخبرية لزوم فرع الري
والرصد الجوي في محطة تل العمارة.
المكان :محطة تل العمارة الزراعية -
رياق -البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
األربعاء الواقع بتاريخ .2016/6/1
فعلى من يه ّمة األمر الحصول على دفتر
الشروط الخاص المودع نسخا ً عنه في
محطة تل العمارة – ري��اق  -البقاع لدى
قسم المناقصات ،وف��ي محطة الفنار -
جديدة المتن لدى اليسد غي قاروط ضمن
أوق��ات ال��دوام الرسمي ،علما ً بأنّ ثمن كل
نسخة عن دفتر الشروط هو خمسون ألف
ليرة لبنانية.
ُت��رس��ل ال��ع��روض مباشرة باليد إلى
إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة
تل العمارة – رياق  -البقاع خالل الدوام

جلسة رئاسية
وأخرى للجان المشتركة

وإذ غ��اب لقاء األرب��ع��اء ،بسبب
إجازة خاصة للرئيس بري الى إحدى
ال���دول االوروب���ي���ة ،دع��ا ب��ري أمس
اللجان النيابية المشتركة لالجتماع
اإلثنين المقبل في  9أي��ار الستكمال
البحث ف��ي الصيغ األرب���ع لقانون
االنتخابات النيابية ،كما دعا بري الى
جلسة النتخاب رئيس الجمهورية
الثالثاء العاشر من الشهر الحالي.

وينعقد مجلس ال��وزراء اليوم في
جلسة عادية الستكمال البحث في
بنود جدول األعمال والتي تصل الى
 165بندا ً على أن يطرح ملف جهاز
أمن الدولة من خارج جدول األعمال.
وأش��ار وزير العمل سجعان قزي
لـ«البناء» الى أنه طرح منذ شهر حالً
ألزمة الجهاز على قاعدة الفصل بين
المخصصة للجهاز
المعامالت المالية
ّ
وبين الوضع في قيادة الجهاز ،لكن لم
يأخذ مجلس الوزراء بهذا الحل ،وأكد
قزي أن الوضع «ال ي��زال على حاله
ولم نصل الى ح ّل بعد» .ولفت إلى
أنّ «وزراء الكتائب سيص ّرون خالل
الجلسة على رفض حرمان الجهاز من
حقوقه».

..وجلسة لالتصاالت

كما تعقد اليوم لجنة االتصاالت

«اوج��ي��رو» عبد المنعم يوسف،
وع���اد التبليغ ألن���ه ف��ي إج���ازة
وخ��ارج البالد .وأرجئت الجلسة
إلى الحادي عشر من الحالي.
والحقا ً أصدر المكتب اإلعالمي
لهيئة «أوجيرو» بياناً ،أكد خالله
أن م��دي��ر ع��ام الهيئة ف��ي إج��ازة
إداري���ة وصحية خ��ارج األراض��ي
اللبنانية ،بعلم وم��واف��ق��ة وزي��ر
االتصاالت.

الملف س ُيطوى

وق��ال مصدر وزاري لـ«البناء»
إنّ «التحقيقات بشأن فضيحة

اإلنترنت لن تصل الى أيّ نتيجة
ول���ن ُت��ك��ش��ف ال����رؤوس الكبيرة
ال��م��ت��ورط��ة ب���ل ستقتصر على
بعض المتو ّرطين الصغار ويطوى
الملف».
وأض����اف ال��م��ص��در أن «كشف
المتورطين ال يحتاج الى كل هذه
ال��ج��ل��س��ات ل��ل��ج��ان وال��ت��ص��اري��ح
والتحقيقات التي ل��ن تصل الى
نتيجة ،ألن كل قطاع يدر األموال
الطائلة كقطاع االتصاالت لن تصل
يد القضاء الى الفساد والفاسدين
ولن يحاسبوا؛ وبالتالي ال يصل
الملف الى النهاية».

�إعالنات ر�سمية
ال��رس��م��ي ع��ل��ى أن ت��ص��ل ال��ع��روض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ إجراء هذة المناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا االموعد.
تل العمارة في  25نيسان 2016
رئيس مجلس اإلدارة -المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف
855
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم شركة
بموجب محضر تاريخ 2016/4/25
ت��ق��رر ت��ع��دي��ل االس���م ال��ت��ج��اري للشركة
المعروفة باسم «الشركة اللبنانية المتحدة
للهندسة وال��م��ق��اوالت العامة  -توصية
بسيطة» ،المسجلة تحت رقم 93/1812
البقاع لتصبح« :شركة  ULCيو ال سي
للتعهدات  -فادي ابو حمدان وشركاه».
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري

كهرباء قاديشا
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -القاديشا ع��ن تمديد مهلة
استدارج العروض العائد لتأهيل مبنى
ال��ش��رك��ة والمستعمل م��ن قبل نقابة
موظفي وعمال شركة كهرباء قاديشا،
وذلك وفق المواصفات الفنية والشروط
اإلدارية المحددة في دفتر الشروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء
مئة ألف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
من قسم الشراء في المصلحة اإلداري��ة
في مركز الشركة في البحصاص ما بين
الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم
عمل.
ُت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا  -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء
الواقع فيه  25أيار  2016الساعة  12ظهرا ً
ضمنا ً
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
860

