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حمليات � /إعالنات

قزي عر�ض �أو�ضاع ال�صحافة
مع وفد من نقابة المحررين
استقبل وزي��ر العمل سجعان قزي وف��دا ً من مجلس
نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب الياس
عون ،وعرض معه وضع الصحافة واإلعالم في لبنان وما
يعانيه الصحافيون واإلعالميون في ضوء الصعوبات
التي تمر بها مؤسساتهم.
وتركز البحث أيضا ً على «الدور الذي يمكن أن تضطلع
ب��ه وزارة العمل على مستويين :ال��دف��اع ع��ن حقوق
الصحافيين واإلعالميين وتحصينهم في مواجهة ما قد
يتع ّرضون له من إج��راءات سلبية ،والعمل من داخل
الحكومة وبالتعاون مع الوزارات المعنية من أجل إيجاد
صيغة تضمن مساعدة المؤسسات المتعثرة لمواجهة
التحديات ،شرط أن تصب هذه المواجهة في مصلحة
ديمومة عمل الصحافيين واإلعالميين».
وتم ّنى مجلس النقابة على قزي المبادرة إلى إيجاد
صيغة تضمن ان��ت��س��اب الصحافيين واإلع�لام��ي��ي��ن
المسجلين في ج��دول النقابة إل��ى الصندوق الوطني

«بنك عودة» :ال قرار بعد
باالنتقال خارج لبنان

للضمان االجتماعي قبل بلوغهم السن القانونية وبعده.
ور ّد ق��زي« :صحيح أن هناك أزم��ة مالية في اإلعالم
ناتجة من أزم��ة السوق والوضع االقتصادي ،ومواقع
التواصل االجتماعي التي ضربت الصحافة المكتوبة ،إذ
باتت نسبة القراء ضئيلة جداً ،إال أنه ال يجوز أن تصبح
الصحافة بال محررين ،والمحررون بال صحافة» .ورأى
أن «لبنان إذا فقد صحافته ،فقد رسالته».
وأك��د أن «على الدولة التدخل ف��ورا ً ألن من واجبها
إنقاذ اإلعالم».وجدّد الدعوة إلى إنشاء صندوق مشترك
من الدولة والقطاع الخاص لدعمهم اإلعالم ،وقال« :على
الدولة أخذ المبادرة في دع��وة الفاعليات االقتصادية
والمصرفية للمشاركة في هذا الصندوق».
وات��ف��ق ف��ي نهاية اللقاء على عقد اجتماع مشترك
بين قزي ووزير اإلعالم رمزي جريج ونقابة المحررين
للبحث في اآللية التي تؤدي إلى معالجة األزمة اإلعالمية
الراهنة.

أوردت بعض التقارير الصحافيّة أن ث ّمة احتماال ً بنقل المق ّر الرئيسي
لمجموعة «بنك عودة» إلى خارج لبنان .وتعليقا ً ذلك ،أوضح البنك في بيان
أمس ،أنه لم ي ّتخذ أيّ قرار بشأن هذه المسألة ،وفي حال ت ّم ا ّتخاذ قرار مماثل
وعند ا ّتخاذه ،سوف يعلن البنك ذلك انسجاما ً مع سياسة اإلفصاح التي ي ّتبعها
ومع المتطلّبات القانونيّة المرعيّة اإلجراء .وحتى ذلك الحين ،يبقى ك ّل حديث
في هذا الصدد مج ّرد تكهّنات.
وأوضح البيان أنّ «بنك عودة» يدرس باستمرار الخيارات االستراتيجيّة
الكفيلة بتعزيز القيمة المضافة لمساهميه كما ألصحاب المصالح ،وبوج ٍه
خاص عمالئه.
ّ
وبيّن البيان «انطالقا ً من موقعنا كأكبر مجموعة مصرفيّة في لبنان ،نحرص
دوما ً على مواصلة تعزيز ريادتنا في السوق اللبنانيّة ،وهي ريادة تندرج في
صميم عملنا ونجاحنا .وإنّ لبنان هو الركيزة األساسيّة لنمو المجموعة في ظ ّل
التنظيم الحكيم والرقابة الفعّ الة لمصرف لبنان».

«القومي النا�صري» يه ِّنئ بوتين
أبرق «التنظيم القومي الناصري» إلى الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،عبر
السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين ،مهنئا ً بالذكرى الـ  71النتصار
الجيش الروسي على النازية األلمانية.
واعتبرت البرقية« :أنّ صمود الرئيس السوري ّ
بشار األسد هو بفضل الوجود
الروسي الفاعل الذي م ّكن الجيش السوري من استعادة أغلب المدن السورية
إلى حضن الدولة».

«حركة الأمة» :االنتخابات البلديات
�أ�سقطت ذريعة عدم �إجراء النيابية
ه ّنأت «حركة األمة» في بيان لها األجهزة األمنية والقضائية على نجاح
الجولة األولى من االنتخابات البلدية واالختيارية في بيروت والبقاع ،متمني ًة
لكل الناجحين التوفيق والسداد لخدمة الوطن والمواطن.
وأشارت الحركة إلى أن «اإلقبال الهزيل للناخبين ،خصوصا ً في بيروت،
يستوجب من جميع الكتل السياسية العمل على مراجعة دقيقة لحساباتهم،
فاللبنانيون وصلوا إلى مرحلة من اليأس ،السيما بعد الفضائح والصفقات
المشبوهة وصوال ً إلى جريمة النفايات».
واعتبرت أن الجولة األولى من االنتخابات البلدية واالختيارية أسقطت
الذرائع بعدم مالءمة األوضاع األمنية إلجراء االنتخابات النيابية.

قزي محاطا ً بوفد النقابة

التفاهم الرو�سي ( ...تتمة �ص)1
ال���ح���دود ال��ت��رك��ي��ة ال��س��وري��ة ،ف��ي ن��ق��اط س��ي��ط��رة «النصرة»
و«داعش» بداية ،وتأكيد أنّ العودة إلى جنيف غير مشروطة،
وأنّ المسألة المتصلة بوفد جماعة الرياض وتركيبته مؤجلة،
كما ُحسم الموقف من توسيع تمثيل المعارضة.
 ك ّل شيء ما بعد حسم الحرب مع «النصرة» سيُحسم ،هذاهو الموقف الروسي وهو الموقف الذي ارتضته واشنطن،
وذه��ب��ت ب��ه إل���ى حلفائها وخ��رج��ت ب��ي��ان��ات ت��ؤي��ده ،وخالل
األسبوع المقبل سيُع ّد ك ّل من حلفاء واشنطن ما يظنه فخاخا ً
لتفجير االتفاق في اجتماع فيينا المقبل الذي يجب أن يصادق
على التفاهم ،تمهيدا ً لعودة جنيف ،وإنجاز غرفة العمليات
الروسية األميركية في جنيف خرائط تحدّد مناطق «النصرة»
و«داع��ش» ومناطق جماعة الرياض التي ستشملها الهدنة،
والمناطق المختلطة المطلوب حسمها من جماعة الرياض إما
بالسيطرة عليها أو باالنسحاب منها.
 بعيدا ً ع��ن التفاصيل ومناقشتها ي��ب��دو ال��ج��وه��ري فيالتفاهم هو تقديم تسهيالت روسية للحسم مع «النصرة»،
ويبدو أنها تسهيالت متفق عليها مع إيران وسورية ،ليصير
ال��س��ؤال ع��ن م��اذا سيحدث إذا عجزت الجماعات المسلحة
المدعومة من حلفاء واشنطن عن تنفيذ االلتزامات ،وماذا
سيحدث إذا نفذوها .ففي الحالة األول��ى يضعون أنفسهم
خ��ارج غطاء أميركي يسمح باعتبارهم ام��ت��دادا ً لـ«النصرة»
وسيخرج مش ّغلوهم األت��راك والسعوديون معهم كليا ً من
ال��م��ع��ادل��ة ،وف��ي ال��ح��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة سيصبحون ق��وة هامشية
ع��س��ك��ري��ا ً ف��ي زم��ن م��ا ب��ع��د «ال��ن��ص��رة» ،وسيصبح سقفهم
وس��ق��ف ت��رك��ي��ا وال��س��ع��ودي��ة ال��س��ي��اس��ي بحجم حضورهم
الهزيل ،وفي الحالتين تبدو موسكو قد نجحت بفرض جوهر
أهدافها االستراتيجية كخارطة طريق ،لتكون النقلة الجديدة
ترجمة تفصيلية لتفاهمات ميونيخ وفيينا التي بقي يلفها
غموض التطبيق.
 حرب «النصرة» آتية وسيتغيّر معها اتجاه الحسابات فيسورية.
ناصر قنديل

أعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ شعبة
العالقات العامة
أن��ه نتيجة للتحريات واالستقصاءات المكثفة،
تمكن عناصر م��ف��رزة زح��ل��ة القضائية ف��ي وح��دة
الشرطة القضائية من معرفة هوية المشتبه به في
قتل المدير المالي لمستشفى تلشيحا زياد القاصوف
في  24نيسان الماضي في ضهور زحلة وتوقيفه
ويدعى :ي .ع( .مواليد  ،1979لبناني) .وبالتحقيق
معه اعترف بإقدامه على قتل الضحية ألسباب تتعلق
بالوظيفة ،كما تم ضبط المسدسين المستخدمين في
الجريمة والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
وفي وقت الحق م ّثل الموقوف الجريمة في زحلة
في حضور قاضي التحقيق األول في البقاع القاضي
عماد الزين والنائب العام االستئنافي في البقاع فريد
كالس وعدد من عناصر القوى األمنية.
ودعا مجلس أساقفة زحلة والبقاع بعد اجتماعه
في مطرانية ال��روم األرث��وذك��س في زحلة ،حضره
األساقفة عصام يوحنا درويش ،يوستينوس بولس
سفر ،جوزف معوض وانطونيوس الصوري،
لكشف مالبسات جريمة قتل القاصوف وأعربوا
عن تضامنهم مع مستشفى تلشيحا إدارة وموظفين،
لكون المغدور زياد كان موظفا ً فيها.
على صعيد آخر ،صدر عن المديرية العامة لقوى
األمن الداخلي  -شعبة العالقات العامة بالغ جاء
فيه «بتاريخ  2016/5/7وفي محلة معوض ،أقدم
شخص مجهول الهوية على كسر زجاج سيارة أحد
المواطنين وسرقة مبلغ  30ألف دوالر أميركي من
داخلها .وبنتيجة االستقصاءات والتحريات المكثفة،
تمكنت مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة
القضائية من معرفة هوية الفاعل وتوقيفه بتاريخ
 2016/5/9في محلة حي السلم ويُدعى :ا.س.
(مواليد عام  ،1984لبناني).
وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة المبلغ
ال��م��ذك��ور ،وذل���ك بعد رص���ده للضحية وه��و يقوم
بسحب المال من أحد المصارف ،وتم العثور على
المبلغ مخبأ في أحد المستودعات في محلة تحويطة
الغدير ،وسلّم إلى صاحبه .كما تبين أنه من أصحاب
السوابق.
لذلك طلبت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي

صورة عممتها قوى األمن للسارق
بناء إلشارة القضاء المختص من المواطنين الذين
وقعوا ضحية أعمال مماثلة ،الحضور إلى مركز مفرزة
الضاحية الجنوبية القضائية الكائن في األوزاعي -
ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن ،أو االتصال على
أح��د الرقمين 01/842403 :أو ،01/842405
تمهيدا ً التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

التفاهم الرو�سي ـ الأميركي ( ...تتمة �ص)1
م���ن أص���ل ث�لاث��ة وأرب��ع��ي��ن ألفا ً
نالتها الئحة التحالف الذي قاده،
والنسبة ال ت��زي��د ع��ن سبعة في
المئة من أصوات الناخبين مقابل
س��ت��ة ف��ي ال��م��ئ��ة ل�لائ��ح��ة بيروت
مدينتي ،ونصف في المئة لالئحة
التي تز ّعمها الوزير السابق شربل
ن��ح��اس ،والفضيحة اإلفالسية
للرئيس سعد الحريري بالتزامن
مع الفضيحة اإلفالسية المالية
ال���ت���ي ت��ح��ي��ط ب��ش��رك��ات��ه ،تضع
م��س��ت��ق��ب��ل��ه ال��م��ال��ي والسياسي
ع��ل��ى ب��س��اط ال��ب��ح��ث ،ب��ع��د عشر
سنوات على وراثته زعامة والده
وإمبراطوريته المالية.
ل��ب��ن��ان��ي��ا ً أي����ض����ا ً وم�����ع نهاية
ان��ت��خ��اب��ات ب��ل��دي��ات ال��ب��ق��اع التي
سجل فيها تحالف التيار الوطني
الحر والقوات اللبنانية نجاحا ً في
إث��ب��ات وج���وده م��ن ب��واب��ة معركة
زحلة ،تط ّل انتخابات جبل لبنان
لينسف ال��ت��ح��ال��ف ن��ت��ائ��ج زحلة
ب��م��واج��ه��ة س��ي��ك��ون مناصرو
ال��ف��ري��ق��ي��ن ط��رف��ي��ه��ا ف���ي جونية
عاصمة كسروان ،حيث يدعم ك ّل
فريق منهما الئحة بوجه الئحة
يدعمها الفريق اآلخر.
ف�����ي خ���ض���م االس�����ت�����ع�����دادات
وال��ت��ح��ض��ي��رات ال��ت��ي ت��ج��ري على
ق��دم وس���اق لالنتخابات البلدية
واالختيارية في محافظة جبل لبنان
ي��وم األح��د المقبل ،لم تعلن وزارة
الداخلية في سابقة هي األول��ى من
نوعها النتائج الرسمية لالنتخابات

البلدية في بيروت .ومر ّد هذا التأخير
ف��ي إص����دار ال��ن��ت��ائ��ج وال��ش��ائ��ع��ات
المرافقة والحديث عن تزوير وتقاذف
الكرة بين لجان القيد والداخلية يعبّر
عن أزمة صامتة خطيرة إذا لم تعلن
الداخلية النتائج النهائية.

الحريري أمام كارثة

وأكدت نتائج انتخابات بيروت أنّ
الرئيس سعد الحريري أم��ام كارثة
حقيقية تبعا ً لما تقوله صناديق
االقتراع بالسياسة .فأحد لم يناقش
م��س��أل��ة ال��ف��وز بالمعنى المباشر
والنتيجة كنتيجة في ظ � ّل محدلة
ك��ه��ذه .اعتقد البعض أنّ ال��ق��راءة
الحقيقية باألرقام ودالالتها والرسائل
التي أرسلتها في نسبة المشاركة قد
تكون كافية إلطالق محاكمة سياسية
لخيارات الناس ،لكن النتيجة أتت
ف��ي قلب الصناديق لتقدّم قرينة
أكثر لمعانا ً من قرينة المشاركة،
تقول إنّ االعتراض البيروتي ضمن
ال��م��ص � ّوت��ي��ن ،ول��ي��س ف��ق��ط ضمن
المقاطعين ،أظهر أنه مؤثر لدرجة
أنّ الئحة «البيارتة» قياسا ً إلى الئحة
«بيروت مدينتي» لم تحقق النتائج
ال��م��رج��وة ،رغ��م أنّ ق���درات الالئحة
األولى وما تملك من ماكينة وتاريخ
وإرث وتناقضات وآالف األسباب
التفاضلية أمام مجموعة من الناس
النخبويين الذين ال يتمتعون بخبرة
سياسية وال تتبناهم جهة سياسية،
والنتيجة ّ
تدل على أنّ ناقوس الخطر
كبير جدا ً ويطال أول ما يطال الرئيس
الحريري وزعامته وتحالف  14آذار
الذي قد يكون انتهى فعليا ً ولم يبق
منه غير االسم ،فالمشاركة القواتية
الهزيلة في انتخابات بيروت أتت
على ما تبقى من هذا التحالف ،وهذا

ما دفع الحريري إلى التشكيك علنا ً
ببعض الحلفاء ،علما ً أنّ التصويت
المسيحي لالئحة «بيروت مدينتي»
�ي ال��ت��ص��وي��ت لالئحة
ك���ان ض��ع� َ�ف� ْ
«البيارتة».
وأعربت كتلة المستقبل عن أسفها
«لكون البعض اآلخ��ر لم يلتزم بما
تعهّد به في انتخابات بلدية بيروت،
وخصت الكتلة بالشكر بعد اجتماعها
األسبوعي «بعض الحلفاء الذين
شاركوا في تأليف الئحة البيارتة
الذين التزموا باالقتراع لها وحافظوا
على التزاماتهم األدبية والسياسية».

التيار مستع ّد
للبحث في «المختلط»

وبحث تكتل التغيير واإلص�لاح
في اجتماعه األسبوعي في الرابية
أمس ،برئاسة العماد ميشال عون في
نتائج االنتخابات البلدية في بيروت
والبقاع وفي قانون االنتخاب .وأكد
العماد عون خالل االجتماع ،بحسب
ما علمت «البناء» ،ضرورة التصويت
ع��ل��ى اق���ت���راح «األرث���وذك���س���ي في
الهيئة العامة بعدما أحيل إليها من
اللجان المشتركة» ،مشيرا ً إلى أنّ
«التيار مستع ّد للبحث في المختلط
الستكشاف وجهات النظر» .ورأت
مصادر وزاري���ة في التكتل «أنّ ما
حصل في انتخابات بلدية بيروت
لناحية حصول الئحة بيروت مدينتي
ع��ل��ى نسبة  %40ش��ك��ل مفاجأة
ايجابية» ،مشيرة إلى «أنّ الملتزمين
ف��ي ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ص� ّوت��وا
لالئحة البيارتة ،بينما تركت الحرية
للعونيين للتصويت بحريتهم»،
مشددة على أن أداء المجلس البلدي
في السنوات الماضية دفع العديد من
سكان الدوائر الثالث إلى التصويت

االنتخابات البلدية ( ...تتمة �ص)1
ويعتاش على جاهلية عشائرية تتبدل عناوينها وتتحد عند
أمر واحد مفادها القول «السلطة لنا وال قيمة إلرادة الشعب».
لقد أمعنت الطبقة السياسية المتسلطة في لبنان والتي تنهب
ثرواته ،أمعنت باالستخفاف باإلرادة الشعبية التي هي أصالً
أساس كل السلطات ،فمدّدت لنفسها بحجة األمن ولم يعقها
األمن ذاته عن إجراء االنتخابات في بلدة تهيمن عليها بشكل
ظاهر أو مق ّنع جماعات إرهابية معظمهم من غير اللبنانيين،
كما هو الحال في عرسال.
لقد أص ّرت مكونات من هذه الطبقة على رفض أيّ قانون
انتخاب نيابي يعكس اإلرادة الشعبية وال يلغي أح��دا ً وال
يختزل أح��دا ً بأحد وترفض اعتماد أيّ صيغة من النظم
االنتخابية المعمول بها في العالم ،وهي كما بات متعارفا ً
عليه صيغتان :إما النظام األكثري القائم على الصوت الواحد
(لك ّل منتخب صوت واحد يختار فيه مرشحا ً واحدا ً يمثله)
أو النظام النسبي على أس��اس اللوائح وال��دوائ��ر الكبرى،
وهي تص ّر على نظام أكثري بدوائر هجينة ال تعتبر كبرى
أو متوسطة ،وتفصل حسب مصالح مك ّونات الطبقة الدائمة
في السلطة .ولهذا أو من هنا تبدأ العلة ويستشري المرض
العضال ،حيث يكون االنتخاب بمقتضى القانون النافذ اليوم
نوعا ً من تعيين أو اغتصاب أو شراء مقعد مترافقا ً مع إلغاء
وإقصاء بعيدا ً من رأي الشعب.
ورغ���م ه��ذا وم��ع ال��م�لاح��ظ��ات ال��ج��وه��ري��ة على قانون
االنتخابات البلدية كما هي أو أكثر المالحظات على قانون
االنتخابات النيابية ف��إنّ االنتخابات البلدية جرت وكان
لتنفيذها ونتائجها من الدالالت ما ال يمكن ألحد تجاوزه ،حتى
مع الواقع الذي ذكرنا بالنسبة للطبقة السياسية .ومن أه ّم
ما يجب التوقف عنده من دالالت واألخذ به من استنتاجات
ما يلي:
 1ـ سقوط ذريعة التمديد للمجلس النيابي ،وبالتالي
سقوط شرعية مجلس النواب الممدّد لنفسه ،خالفا ً للمبادئ
الدستورية التي ال تجيز أصالً للوكيل أن يمدّد وكالته من
غير العودة إلى الموكل .لقد تجاوز المجلس الدستوري هذا
المبدأ لعلة الظروف االستثنائية التي استند إلى حالة األمن

توقيف قاتل زياد القا�صوف في زحلة
و�سارق في ال�ضاحية الجنوبية

المزعومة للقول بعدم القدرة على إجراء االنتخابات؛ أما اليوم
وقد جرت االنتخابات وسقطت الذريعة فال مب ّرر مطلقا ً للعمل
بما تبقى من المهلة الممدّدة بل تجب المسارعة فورا ً وبمهلة
شهرين حدا ً أقصى كما ينص الدستور ،إلى إجراء االنتخابات
النيابية ـ أما إذا استمر المجلس الحالي واستمر إلى جانبه
مجلس أو هيئة الحوار فقد يتض ّمن هذا األمر إق��رارا ً ضمنيا ً
بسقوط الدستور أو تعليقه لصالح العمل بهيئة تأسيسية
هي طاولة الحوار ،لكن هذه الطاولة قائمة على عيب رئيسي
ألنها غير شاملة التمثيل.
 2ـ أثبتت االنتخابات البلدية أنّ معظم مكونات السلطة
متناحرة في ما بينها متحدة ض ّد الشعب ،وفي المقابل يبدي
الشعب إعراضا ً ويأسا ً من هذه الطبقة من جهة ،ومن جهة
أخرى ورغم ذلك تجد محاوالت شعبية ذات داللة هامة تقتحم
على الطبقة السياسية كهوفها وتهدّدها في تسلطها .وعلى
العقالء أن يدرسوا جيدا ً انتخابات بيروت ،حيث عجزت
الئحة السلطة عن الحصول على أكثر من  %10من أصوات
الناخبين المسجلين ،كما عجزت رغ��م ك� ّل ما قامت به من
تحشيد وتجييش ،عجزت عن المجيء بأكثر من  17في المئة
من الناخبين الذين ص ّوت أكثر من ثلثهم لغير لوائح السلطة.
ما يعني أنّ تحشيدا ً إضافيا ً أو تغييرا ً في قانون االنتخاب
سيؤدّي حتما ً لإلطاحة بالطبقة السياسية الفاسدة .رغم ك ّل ما
تملك من أدوات الترغيب والترهيب ومعها القدرة على التالعب
بالنتائج دون حسيب أو رقيب.
 3ـ تبدّل طبيعة تكوين الطبقة السياسية اللبنانية
واالنتقال من اإلقطاع السياسي القائم على العائالت التقليدية
إلى إقطاع سياسي أش ّد وأم ّر قائم على األحزاب السياسية
ذات البعد الطائفي التي تتح ّكم بها عائالت جديدة وتسارع
ضمور نفوذ العائالت السياسية دون أن تفقد وزنها أو تأثيرها
لكن دون ان يمنحها هذا المتبقي من النفوذ أهلية البقاء في
مقاعد السلطة ،كما حصل في زحلة على سبيل المثال ،حيث
اكتسحت األحزاب المتناحرة  -المتحدة الميدان االنتخابي،
ومنعت العائلة السياسية التقليدية لزحلة من الفوز بمقعد
بلدي واح��د ،وبسبب القانون االنتخابي الظالم ف��از بك ّل

لالئحة بيروت مدينتي.
وأك��د التغيير واإلص�ل�اح «أنّ ما
حصل في االنتخابات البلدية في
زحلة يجب أن يستم ّر ،داعيا ً الناخبين
إلى التقاط الفرصة لتثبيت حضورهم
ليكونوا شركاء باستعادة الحقوق
بتصويتهم ووعيهم» .ولفت التكتل
إل��ى أنّ االنتخابات أثبتت االمتداد
الوطني لك ّل زحلة بدون استثناء»،
مشيرا ً إلى «أنّ هنالك وحدة تتجلى
بالرؤية والمشاريع والسياسة».

حراك فرنسي تجاه لبنان

ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ي��دخ��ل ال��ف��راغ
ال��رئ��اس��ي ف��ي لبنان ف��ي الخامس
والعشرين م��ن أي��ار الحالي عامه
الثالث .وتعقد الجلسة الـ 40النتخاب
الرئيس في الثاني من حزيران المقبل،
بعدما أرجئت الجلسة الـ 39أمس،
لعدم اكتمال النصاب ال��ذي اقتصر
على  41نائبا ً في نسبة هي األدنى
نسبة من الجلسات السابقة.
وفي موازاة ذلك ،تستكمل فرنسا
ح��راك��ه��ا ت��ج��اه إن��ج��از االستحقاق
ال���رئ���اس���ي ،ح��ي��ث ح��ض��ر ال��م��ل��ف
الرئاسي في لقاء الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند والبطريرك الماروني
بشارة الراعي ،وفي الرسالة التي
وجهها هوالند إلى رئيس المجلس
النيابي نبيه بري أكد فيها العمل من
أجل إنهاء الفراغ في سدة الرئاسة.
وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة
أنّ زيارة البطريرك الراعي إلى فرنسا
تأتي في إطار مبادرة انتخاب الرئيس
لمدة سنتين ،حيث عرض البطريرك
ال��م��ارون��ي ل��ه��والن��د م��واق��ف القوى
السياسية الرافضة لهذا االقتراح».
وأشارت المصادر إلى أنّ هذا االقتراح
يأتي من ضمن األفكار التي تطرح

واألك��ث��ر جدية ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن.
ووضعت المصادر زيارة رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط إلى
فرنسا ورسالة الرئيس هوالند إلى
الرئيس بري في هذا اإلطار ،مشيرة
إلى أنّ الرئيس الفرنسي يكثف حركة
مشاوراته النتخاب رئيس في أقرب
وق��ت ،وه��و سيبحث م��ج �دّدا ً الملف
الرئاسي مع وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف الشهر المقبل.

ايرولت يلتقي رعد

وأك������دت ال���م���ص���ادر أنّ زي����ارة
وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ف��رن��س��ي ج��ان
م��ارك إي��رول��ت ب��ي��روت ف��ي  27أي��ار
المقبل ستستكمل المشاورات التي
ب��دأه��ا الرئيس ه��والن��د ف��ي زي��ارت��ه
الشهر الماضي ،وسيلتقي رئيس كتلة
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
إل��ى ذل��ك ،عقدت جلسة الحوار
الـ 28بين حزب الله و تيار المستقبل،
في عين التينة وأع��رب المجتمعون
عن ارتياحهم إلنجاز المرحلة األولى
م��ن االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة ،وأك���دوا
استكمال هذه االنتخابات في األجواء
اإليجابية نفسها التي سادتها .كما
جرى نقاش مع ّمق للمرحلة المقبلة
وعمل اللجان النيابية المشتركة
ح��ول ق��ان��ون االنتخابات الجديد،
وض��رورة التوافق للوصول إليه في
أسرع وقت.

تلفزيون لبنان
في مجلس الوزراء

وي��ب��ح��ث م��ج��ل��س ال�����وزراء غ��دا ً
الخميس برئاسة الرئيس تمام سالم
في جدول أعمال من  120بندا ً إداريا ً
وماليا ً يتصدّرها اقتراح وزير اإلعالم
رم��زي جريج تعيين مجلس إدارة

ال�سعودية ـ «�إ�سرائيل» ( ...تتمة �ص)1
المقاعد من حاز على  10آالف صوت وحرم من التمثيل في
المجلس البلدي  16ألف صوت ،ألنها توزعت على الئحتين.
لتؤكد مرة أخرى وجوب تعديل قانون االنتخاب.
 4ـ أكدت االنتخابات البلدية أنّ الشعب إذا أراد يستطيع
أن يثبت وج��وده؛ إذ ليس من األم��ر البسيط أن يسجل في
ب��ي��روت وض��د الئحة السلطة نسبة عالية م��ن األص��وات
تجاوزت ثلث المقترعين ،بما يحسب له ألف حساب في ما لو
كان قانون االنتخاب عادال ً ويقوم على النسبية التي تفسح
المجال بالتمثيل حسب األحجام الحقيقية دون إلغاء أو
إقصاء أو مصادرة.
 5ـ تبقى مالحظة يجب أن تذكر هنا ،رغم بعدها عن الفكرة
األساسية لموضوعنا هنا ،وهي تتعلق بالشرعية التراكمية
التي تكتسبها المقاومة المؤكد عليها في صفوف جمهورها،
حيث إن انتخابات البقاع وبشكل خ��اص الشمالي منه،
أكدت أن البيئة الحاضنة للمقاومة تشتد تمسكا ً بمقاومتها،
رغم كل ما تتعرض له المقاومة ومناصروها ومؤيدوها من
مضايقات ومالحقات لم يكن قانون التضييق المالي األميركي
والتدابير المصرفية المتخذة باالستناد إليه أقلها .لقد أتاحت
االنتخابات هذه فرصة للقول بأن الشعب يتمسك بمقاومته
تمسكا ً ال تراجع عنه وقد تجلى بارتفاع نسبة المشاركين
باالنتخاب وارتفاع نسبة المقترعين للوائح المقاومة إلى حد
جعلها تفوز بكل البلديات التي نافست عليها.
وأخيراً ،يمكن القول إنّ االنتخابات األخيرة فرضت واقعا ً
وأرسلت إنذارا ً للطبقة السياسية ،مفاده أنّ الشعب لم يسلب
ك ّل قدراته وما لديه يمكنه من التحرك في مواجهتها ،وأن النظام
االنتخابي الظالم ال يمكن أن يستم ّر إلى األبد ،وأخيرا ً فإن إعادة
إنتاج النظام وإعادة تصنيع اإلقطاع السياسي المستب ّد أمر
غير مأمون العواقب ،فهل يبادر أصحاب الشأن إلى خوض
معركة تحرير الوطن سياسيا ً واعتماد قانون انتخاب قائم
على النسبية في ك ّل لبنان كدائرة انتخابية واحدة أم أنهم
سينتظرون انفجارا ً يجبرهم على التغيير أو يحدث التغيير من
غير الحاجة إلى موافقتهم؟

العميد د .أمين محمد حطيط

خاصة بعد انهيار االت��ح��اد السوفياتي
وتراجع العامل اإليديولوجي (المبدئي)
من سياسات الدول الخارجية...
التوافق االستراتيجي تح ّول بسرعة
تحالفا ً استراتيجيا ً بين السعودية
و«إسرائيل» ألسباب وتح ّوالت عدة دفعت
بهما إل��ى «مواجهة التحدّي المشترك»
والعلني لما يحصل على الساحة الدولية.
التح ّول األول ه��و فشل عملية القضاء
السريع على عد َّوي البلدين األساسيين،
حزب الله وسورية ،أو على األق ّل فشل هذه
العملية حتى اآلن وتراجع آفاق نجاحها
في المستقبل.
التح ّول الثاني البنيوي هو اتفاق ()1+5
مع إي��ران ال��ذي أدخ��ل طهران إل��ى دائ��رة
التأثير اإلقليمي والدولي من باب عريض،
وهو ما تعتبره السعودية و«إسرائيل»
خطرا ً مشتركا ً من الدرجة األولى...
أس��رع��ت السعودية بتقديم «أوراق
اعتمادها» المجانية إلى «إسرائيل» كر ّد
فعل على التح ّوالت المذكورة .وقبل أن
أذكر هذه األوراق أو ّد أن أشير إلى تجربة
السادات في «األوراق المجانية» عندما
قام عام  1972بطرد الخبراء السوفيات
توجهه
من مصر لع ّل واشنطن تثق بصدق ّ
نحوها .هي أوراق اعتماد مجانية ألنّ
السادات لم يتفق مسبقا َ مع أميركا على
«ثمنها» .كتب كيسنجر عندها معلقا ً
على تص ّرف السادات« :ال تنتظر منا أيّ
تعويض ألنّ السياسة كالتجارة ال أحد
يدفع ثمنا ً لبضاعة حصل عليها مجاناَ»...
نعود إلى أوراق اعتماد السعودية لدى
«إسرائيل» ،الورقة األولى كانت محاوالت
ض���رب س��وري��ة ك��م��رك��ز أس��اس��ي داع��م

للمقاومة .الورقة الثانية منع المسلحين
التابعين للرياض من إزعاج «إسرائيل»
والسماح لهم بالتنسيق معها واالتصال
ب��ه��ا .ال��ورق��ة الثالثة إع�ل�ان ح��زب الله
«منظمة إرهابية» وهذه هي الورقة األقوى.
الورقة الرابعة هي مسألة جزيرتي تيران
والصنافير التي دخلت عبرهما السعودية
إل���ى «ب��ي��ت ك��ام��ب دي��ف��ي��د» م��ن ال��ن��اف��ذة
وأضحت مرتبطة باتفاق غير مباشر مع
«إسرائيل»...
كلها أوراق مجانية ،ألنّ السعودية
التزمت بكرم حاتم الطائي ولم تحصل من
الكيان الصهيوني على أيّ مقابل ،بدليل أنّ
موقف «إسرائيل» من القضية الفلسطينية
(وه��ي القضية الخالفية األساسية مع
السعودية) ما زال كما هو بل زاد تع ّنتاً.
المناظرة بين تركي الفيصل وأري��دور
في واشنطن هي «ق��رع على الباب» بعد
«النافذة التيرانية الصنافيرية» ،وهي
تعبير عن استعداد الرياض لالنتقال من
التوافق إل��ى التحالف مع تل أبيب ،أيّ
االنتقال من تحت الطاولة إلى فوقها...
األيام القليلة المقبلة سوف تظهر «قرعا ً
سعوديا ً أق��وى على ب��اب إسرائيل» دون
أيّ تنازالت من تل أبيب وال حتى إطالق
س���راح السجناء الفلسطينيين .كانت
الرياض تأمل بأن تعلن «إسرائيل» «دولة
فلسطينية شكلية» كي ُتنهي ك ّل الحجج
حول «القضية الفلسطينية» بقيام دولة
فلسطينية «مسخ» ،لكن – حتى هذا – لن
تعطيه «إسرائيل» للرياض ما دامت تحصل
على ما تريد دون أيّ تنازل...

د .مهدي دخل الله

جديد لتلفزيون لبنان .وإذ نفى جريج
لـ»البناء» أيّ توتر مع المدير العام
ط�لال مقدسي ،لفت إل��ى أنّ األخير
وكميل منسى ،وعميد كلية اإلعالم
السابق الدكتور ج��ورج ك�لاس من
األسماء التي طرحها لمجلس إدارة
التلفزيون وسيطرح أسماء أخرى
يوم الخميس» ،الفتا ً إلى أنّ المدير
العام في التلفزيون يعود إلى الطائفة
الكاثوليكية .وشدّد على أنّ الوضع
غير سليم في التلفزيون ،فمقدسي
معيّن كمدير مؤقت بسبب عدم جواز
اجتماع الحكومة المستقيلة التي كان
يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي في
عام  2013وعدم تم ّكنها من تعيين
مجلس إدارة جديد» ،معتبرا ً انه من
المفترض مع تشكيل هذه الحكومة
أن يعيّن مجلس إدارة جديد من س ّتة
أع��ض��اء بينهم الرئيس ،لكن تعثر
عملها ومقاطعة عدد من الوزراء وعدم
شعوره بإمكانية تعيين مجلس إدارة
دفعه إلى تأخير طرح الموضوع على
مجلس ال���وزراء» ،مضيفا ً «الفرصة
اآلن باتت متاحة والظروف أفضل».

�إعالنات ر�سمية
بطالن زواج
دانيا جان مكرزيل وسمير موريس معوض
أبرشية أنطلياس المارونية
دعوى رقم216 – 214 :
إعالن قضائي
إن ال��م��ح��ك��م��ة االب��ت��دائ��ي��ة ال��م��وح��دة
المارونية تدعو ال���زوج سمير موريس
م��ع��وض ،مجهول م��ك��ان اإلق��ام��ة لتبلغ
ف��ح��وى جلسة ح��ص��ر م��وض��وع ال��ن��زاع
وتقديم ما لديه خالل مهلة أسبوع حاسم
من النشر قبل أنا يُصار إلى إعالن األعمال
وختم التحقيق.
ذوق مصبح في 2016/5/9
ال ُمسجل
األب شربل الحاج
الرئيس القاضي
الخوري هنري كرم
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء أس��ع��ار ل��ش��راء م��ع��دات وآالت
خاصة ( )Special toolsماركة DILO
لتفريغ الهواء وتعبئة وفحص غاز الـ SF6
لزوم محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان  -أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق
النهر.
تسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أنّ آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/5/27عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/5/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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هروب عامل
هرب العامل البنغالدشي محمد إبراهيم
من منزل مخدومه رامز الحاج.
الرجاء م ّمن يعرف عنه شيئا ً االتصال
على الرقم 03914790

