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حمليات � /إعالنات

حفل غداء تكريم ًا لماكينات «القومي»
وحزب اهلل و�أمل االنتخابية في البقاع الغربي

جبري زار �ضريح بدر الدين

«تجمع العلماء» ي�شارك
بم�ؤتمرين في بريطانيا
غادر إلى بريطانيا وفد «تجمع العلماء المسلمين» ،بدعوة من منتدى الوحدة
اإلسالمية في لندن ،للمشاركة في المؤتمر التاسع للمنتدى الذي سيعقد في
لندن تحت شعار «الدين ،الهوية ،المواطنة» وذلك ما بين  22و 23أيار وضم
الوفد رئيس الهيئة اإلدارية الدكتور الشيخ حسان عبد الله ومسؤول العالقات
الخارجية الشيخ ماهر مزهر.
كما سيشارك الوفد في مؤتمر آخر حول «الحوار اإلسالمي المسيحي»،
بعنوان« :ديننا هو السالم العالمي ،الحب والروحانية» ،الذي سيضم نخبة من
المفكرين اإلسالميين والمسيحيين.
وعلى هامش المؤتمرين ،سيكون للوفد لقاءات مع الجاليات اإلسالمية
وباألخص الجالية اللبنانية ،وذلك للتباحث في أوضاعها ودعوتها لالنسجام
مع المجتمع الذي تعيش فيه وإعطاء صورة جميلة للمواطن المسلم والعربي
واللبناني في عالم بات ينظر إلى المسلمين نظرة مش ّوهة نتيجة تصرفات
التكفيريين البعيدة عن اإلسالم.

االنتخابات النيابية قبل الرئا�سية
ت�سقط �شرعية الحكومة
بمناسبة عيد المقاومة والتحرير وفوز لوائح التنمية
والوفاء في قرى وبلدات البقاع الغربي ،أقام الحاج محمد
رامز الخشن وناعم الخشن حفل غداء تكريميا ً تقديرا ً لدور
الماكينات االنتخابية لحزب الله وحركة أمل والحزب
السوري القومي االجتماعي ،وذلك في مجمع «مشارف
سحمر السياحي» في البقاع الغربي.
حضر الحفل رئيس مجلس الجنوب عضو هيئة
الرئاسة في حركة أمل قبالن قبالن ،ومسؤول البقاع

الغربي في حركة أمل الشيخ حسن أسعد ،مسؤول البقاع
الغربي في حزب الله الشيخ محمد ح ّمادي وفاعليات
وأعضاء مجالس البلديات والمخاتير الفائزون في البقاع
الغربي.
كما حضر الحفل وكيل عميد التربية والشباب رامي قمر
في الحزب السوري القومي االجتماعي ،منفذ عام منفذية
البقاع الغربي الدكتور نضال منعم وعضو المجلس
القومي محمد قمر.

رأى األمين العام لـ«التيار األسعدي» المحامي معن األسعد ،في تصريح،
«أن أي اقتراح إلجراء االنتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية يعني
إسقاط الشرعية عن الحكومة في ظل غياب هذا الرئيس وإدخال البلد في فراغ
شامل نيابيا ً ووزاري�اً» ،الفتا الى ان «الحكومة دستوريا ً تصبح مستقيلة وال
يمكن الدعوة إلى االستشارات النيابية الملزمة في غياب رئيس الجمهورية
وسيلغى دور مجلس النواب وتعطل السلطة التنفيذية برمتها» ،معتبرا ً أن
«مجلس النواب ال يحق له دستوريا ً تصريف األعمال عن رئيس الجمهورية».

االتحاد العام العربي للت�أمين يعقد م�ؤتمره الـ 31في فيني�سيا الثالثاء
يعقد االتحاد العام العربي للتأمين مؤتمره الـ 31عند
العاشرة من قبل ظهر الثالثاء المقبل ،في فندق فينيسيا ـ
بيروت ،برعاية وزير االقتصاد والتجارة الدكتور أالن حكيم،
ويشارك فيه أكثر من  1500شخصية تأمينية واقتصادية
عربية وعالمية.
ويفتتح المؤتمر في حفل حاشد تتخلله كلمات ألمين عام
االتحاد عبد الخالق رؤوف خليل ،رئيس اللجنة التحضيرية
ممثل السوق اللبنانية لدى االتحاد أسعد ميرزا ،كلمة رئيس

االتحاد العام العربي للتأمين رضا أحمد ،ثم كلمة راعي المؤتمر
الوزير حكيم.
ويستم ّر المؤتمر من  24إل��ى  26الحالي ،حيث ستعقد
متخصصة ومحاضرات يلقيها أخصائيون تتناول
جلسات عمل
ّ
مواضيع عديدة لها دور أساسي في قطاع التأمين وإع��ادة
التأمين ،وفي الختام ستصدر عن المؤتمر مق ّررات وتوصيات.
وق��ال ممثل السوق اللبنانية أسعد م��ي��رزا« :إنّ السوق
اللبنانية تستضيف هذا المؤتمر في ظ ّل ظ��روف اقتصادية

ن�شاطات

معادلة ن�صراهلل ( ...تتمة �ص)1
ب���دءا ً م��ن ان��ت��ص��ارات تدمر وص���والً إل��ى إن��ج��ازات الغوطة ،وفيها
جميعها الكثير من نتاج العملية السياسية التي تقودها روسيا في
تلبية متطلبات الهدنة والسعي لقيادة عمل دولي إقليمي يتخذ من
مواجهة اإلرهاب عنوانا ً له.
 التزمت المقاومة منذ بداية الحرب في سورية وال تزال بالعملعلى تشجيع الوصول إلى ح ّل سياسي يض ّم أط��راف المعارضة
السورية والحكومة ،لصياغة تسوية تتيح تشكيل حكومة وحدة
وطنية تضع دس��ت��ورا ً ج��دي��دا ً وتحتكم لالنتخابات ف��ي ظروف
مناسبة ،تنتج ما يريده السوريون عبر صناديق االقتراع ،وتدرك
المقاومة أنّ هذا ما تريده وتخلص له الدولة السورية ورئيسها،
كما هو ما تسعى إليه ذات��ه ك ّل من إي��ران وروسيا ،لكن المقاومة
باعتبارها المستهدف الرئيسي من تحويل العمل السياسي إلى
مناورات سياسية تعرف كيف تميّز بينهما ،وباعتبارها المستهدف
الرئيسي من تحويل الهدنة كإطار أمني عسكري لتهدئة الجبهات
لض ّم المشاركين فيها إلى حوار سياسي ينتج تسوية مأمولة إلى
إطار أمني عسكري لحرب استنزاف ال تنتهي جوالتها ،وتحصى
إنجازاتها بحجم األذى الالحق بجسم المقاومة بحصيلتها ،ستكون
هي المعنية برسم الخطوط الفاصلة بين السعي للح ّل السياسي
والمناورات وبين الهدنة وحرب االستنزاف.
 ألنّ المقاومة هي القيمة المضافة في محور استراتيجي ممت ّدمن موسكو إلى طهران ودمشق وبيروت وصنعاء وبغداد ،فلها على
حلفائها أن يستمعوا جيدا ً إلى مقاربتها وأن يضعوها في أولويات
وتفحص ك ّل مسعى سياسي
مقارباتهم الالحقة للحرب في سورية
ّ
البت بأمره ،هل نحن أمام مناورة
وأمني المتالك جواب واضح قبل ّ
أم أمام مسعى لح ّل سياسي ،وهل نحن أمام مسعى صادق للتهدئة
أم أمام تذخير جولة جديدة لحرب استنزاف؟
 المقاومة ستلقى من الحلفاء ،وفي طليعتهم روسيا ،الجوابالقاطع وفقا ً لمعادلة ثنائية الحرب على اإلرهاب والح ّل السياسي،
أنه لم يعد ثمة فرص تمنح للمتردّدين لالختيار الحاسم والنهائي
بين مركب جنيف ومركب «جبهة النصرة» ،وأنّ الحسم هو الخيار
الذي لن يتأخر كبديل لحرب االستنزاف؟
ناصر قنديل

شركة طندم لألنابيب ش.م.ل.
رأسمالها  /3.000.000.000/ل.ل .محرر بكامله
مركزها الرئيسي :بيروت – لبنان
سجل تجاري بيروت رقم 39099

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية سنوية للمساهمين
يتشرف مجلس إدارة شركة طندم لألنابيب ش.م.ل .الذي انعقد بتاريخ
 ،2016/5/16بدعوة حضرات السادة المساهمين إلى حضور جمعية
عمومية عادية سنوية للشركة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من
يوم الثالثاء الواقع فيه  ،2016/6/14في مكتب رئيس مجلس اإلدارة
السيد رافي داميرجيان في بيروت – الوسط التجاري – الطابق األول من
البناء القائم على العقار رقم  1479منطقة المرفأ العقارية – أسواق بيروت
(األسواق الجنوبية) ،وذلك للتداول في جدول األعمال التالي:
)1تقرير مجلس اإلدارة العام والخاص حول حسابات وأعمال الدورة
المالية المنتهية في .2014/12/31
)2تقرير مفوضي المراقبة العام حول حسابات الدورة المالية المنتهية
في .2014/12/31
)3المصادقة ع��ل��ى ح��س��اب��ات ال�����دورة ال��م��ال��ي��ة المنتهية في
.2014/12/31
)4تخصيص نتائج الدورة المالية .2014
)5إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
)6االتفاقات الخاضعة للترخيص وفق المادة  158من قانون التجارة
المصادقة ،وتجديد الترخيص في ما يتعلّق بهذه االتفاقات.
)7تجديد تراخيص اشتراك أعضاء مجلس اإلدارة وفق المادة  159من
قانون التجارة.
)8تحديد أجر أعضاء مجلس اإلدارة للدورة المالية .2015
)9البحث في ديون الشركة.
)10مفوض المراقبة األساسي للدورة المالية  2015وتحديد مرتبهم.
)11أمور متفرقة.
مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة – المدير العام
رافي داميرجيان

واجتماعية صعبة تح ّل برحالها على دول المنطقة كافة ،من
هنا كان اختيارنا لشعار هذا المؤتمر «التحديات المستقبلية
لشركات التأمين وإعادة التأمين العربية».
واعتبر ميرزا أنّ المشاركة الكثيفة التي يشهدها المؤتمر
تؤكد أهمية وقوة ورؤية قطاعنا ،الذي برهنت صعوبة تحديات
المنطقة ،على ض��رورة توحيد الجهود من أج��ل استمراره
وتعزيزه للمشاركة في النهضة التي ستكون حتما ً عنوان
المرحلة المقبلة.

{ بحث رئيس «كتلة المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد
السنيورة مع السفير المصري في لبنان محمد بدر الدين
زايد األوضاع في لبنان والمنطقة ،وقدم السنيورة للسفير
المصري تعازيه الحارة بضحايا الطائرة المصرية وطلب
منه نقل هذه التعازي باسمه وباسم الكتلة إلى الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين المصريين.
{ عرض الرئيس سعد الحريري موضوع االنتخابات
البلدية في طرابلس مع عزام عويضة وعمر الحالب.
ثم استقبل نائبة وزير خارجية جنوب أفريقيا نومالوديا
مفيكيتو على رأس وف��د .كما استقبل الحريري وف��دا ً
اقتصاديا عربيا ً من المشاركين في مؤتمر «بيفيكس».
{ استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
وفدا ً من «هيئة علماء المسلمين» برئاسة الشيخ حسن
القاطرجي.

{ تابع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل
مع النائب زياد أسود موضوع االنتخابات البلدية في
قضاء جزين.
{ التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي النائب إميل
رحمة .كما استقبل رئيس حزب «وعد» جو حبيقة.
{ استقبل المدير العام لقوى األم��ن الداخلي اللواء
إبراهيم بصبوص قبل ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر
العام ،سفير جمهورية أذربيجان الجديد في لبنان آغا
سالم شكروف .كما استقبل وف��دا ً تونسيا معنيا ً بإدارة
وضبط ومراقبة الحدود في لبنان برئاسة المدير العام
للحدود الحرس الوطني طارق مطاوع.
{ التقى رئيس ح��زب «ال��ق��وات» سمير جعجع في
معراب المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان سيغريد
كاغ وعرض معها األوضاع في لبنان والمنطقة.

الشيخ جبري يضع إكليالً من الورد على ضريح الشهيد بدر الدين
زار أمين عام «حركة األمة» الشيخ الدكتور عبد الناصر
جبري على رأس وفد من الحركة ضريح القائد الشهيد
مصطفى بدر الدين ،حيث قرأ الفاتحة عن روحه ووضع
إكليالً من الزهر على الضريح.

وألقى كلمة أكد فيها أن الشهيد بدر الدين «قدّم روحه
ونفسه دف��اع�ا ً عن كل األم��ة ،ولكي تبقى فلسطين هي
البوصلة التي يجب أن يجتمع حولها كل المسلمين
والعرب».

روكز لل�شباب :ثوروا وتم ّردوا من �أجل التغيير
لبّى العميد المتقاعد شامل روك��ز دع��وة النادي
االجتماعي في جامعة الحكمة الى الحديث عن «دور
الشباب ف��ي مستقبل ل��ب��ن��ان» ،ف��ي ح��ض��ور رئيس
الجامعة ال��خ��وري خليل شلفون وع��م��داء الكليات
وأساتذة.
بعد النشيد الوطني ووثائقي عن روكز وكلمتين
لعريفة الندوة الطالبة غريس ع ّزام ولرئيس النادي
االجتماعي الطالب لوسيان مسلم ،ألقى األمين العام
للجامعة الدكتور أنطوان سعد كلمة رحب فيها بضيف
الحكمة ،وتحدث عن «مناقبيته ونضاله وتضحياته
ووفائه لوطنه».
وألقى روكز كلمة قال فيها« :ال يسعنا التحدث عن
واق��ع جديد للشباب في المستقبل ،قبل العمل على
تغيير الواقع الفاسد الذي نعيشه في لبنان ،في دولة
أجهزتها ومؤسساتها مهترئة .وال يتم اإلصالح إال من
خالل الثورة والتمرد .ثوروا وتمردوا يا طالب لبنان من
أجل التغيير .وأنا ال أتحدث هنا عن الثورة المسلحة،
بل عن الثورة الداخلية والتمرد الداخلي في النفس.
إن تمردا ً كهذا باستطاعته تغيير األوضاع الشاذة في
وطننا .وما نراه اليوم في لبنان من فساد هو أمر غير
طبيعي في حياة الشعوب .ومعكم قد نحقق التغيير
المطلوب ليسلم لنا الوطن».
وأكد «أننا نريد بناء لبنان القوي ،الذي يتمتع بالقيم
والثوابت والمبادئ التي تحدثت عنها .لبنان القوي
هو الحرية والسيادة واالستقالل بكل ما في الكلمة
من معنى .لبنان القوي يكمن في العدالة والنزاهة في
اإلنسان والمؤسسات التي تعيث فسادا ً من مجموعات
الدعارة إلى شبكة اإلنترنت .إنها كلها من مؤسسات
الدولة وأجهزتها التي تعرف جيدا ً مكامن الفساد
لضبطه ولكشف الحقيقة .المؤسسات الحالية تبدو
كأنها تحمي الفساد من خالل الطريقة التي تعالج

فيها موضوع الفساد .نحن بحاجة إلى نقلة نوعية في
مؤسساتنا .وألنني ابن المؤسسة العسكرية أقول إن
لهذه المؤسسة ومعها المؤسسات األمنية دورا ً كبيرا ً
في حماية لبنان وأبنائها».
وت��وج��ه روك���ز ال���ى ال��ط�لاب« :ت��س��ل��ح��وا بالحق
والحقيقة ،وقدرتكم على التمرد بإمكانها خلق نقلة
نوعية في الرقابة والمتابعة والحفاظ على حقوق
الناس .من هنا أدعوكم الى االنخراط في مؤسسات
الدولة .آمنوا بمبادئ الديموقراطية ،خصوصا ً أننا
في لبنان نعيش اليوم عصر الالديموقراطية من
خالل التمديد الذي ينال من روح الديموقراطية ويدمر
مفهومها في نفوس أجيالنا.
يجب أن تكون المحافظة على الديموقراطية من أولى
أولوياتكم .والتغيير يتحقق من خالل االنتخابات .وما
تشوه الديموقراطية هو المذهبية والطائفية التي
يتغطى ويحتمي بها الفاسدون».
وختم روكز« :الجيش والقوى األمنية عمل مهم جدا ً
لالنطالق في العمل الوطني .وأنا أشجع الجميع ليكون
في الجيش أو مع الجيش ولدى المؤسسات العسكرية
مجاالت واسعة للعسكر أو للمدنيين» .ورأى أن على
«مؤسساتنا العسكرية أن تتطور وتواكب الثورة
التكنولوجية .ليس المهم زيادة العدد ،بل خلق نوعية
مهمة في المؤسسات العسكرية واألمنية .استقدام
السالح لتحقيق هذه النقلة النوعية بحاجة إلى علم،
والعلم هو مع طالب الجامعات أو الصفوف الثانوية،
ومعهم نستطيع أن نخلق النقلة النوعية».
وفي ختام الندوة ألقى رئيس الجامعة الخوري
شلفون كلمة شكر فيها ضيف الحكمة على محاضرته
ودعا الطالب الى «أن يكونوا ث��وارا ً بالثقافة والعلم
والفكر لمحاربة الفساد ف��ي المجتمع ال��ذي يدمر
الوطن».

«الن�صرة» تجتاح ( ...تتمة �ص)1
وحرب االستنزاف هذه كانت
محور جبهة جديدة تشغل لبنان
واللبنانيين هي حرب المصارف
ال��ت��ي ي��ق��وده��ا م��ص��رف��ا «البحر
ال��م��ت��وس��ط» و«ل��ب��ن��ان والمهجر»
ل����ح����س����اب ت���ط���ه���ي���ر ع���ن���ص���ري
يمت
ل��ح��س��اب��ات��ه��م��ا م���ن ك���� ّل م���ا ّ
بصلة للمكون االجتماعي القريب
من بيئة المقاومة ،فيما يخوض
ح��زب ال��ل��ه ح���وارا ً م��ت��واص�لاً مع
حاكمية مصرف لبنان وجمعية
المصارف منعا ً لتح ّول الحرب
إل��ى م��ا يشبه الخامس م��ن أيار،
اليوم الذي استهدفت فيه شبكة
االت���ص���االت ال��ت��اب��ع��ة للمقاومة،
ورت�����ب�����ت م�����ا ع�������رف ب����أح����داث
السابع م��ن أي���ار ،بينما يتح ّرك
م��ت��م�� ّول��ون ي��ق��ول��ون إن��ه��م باتوا
يستشعرون استحالة مواصلة
العمل المصرفي مع هذه الحرب
التي يخوضها هذان المصرفان،
إلط�لاق الدعوة للبنانيين إعالنا ً
ل��ل��ت��ض��ام��ن ال���وط���ن���ي وح��م��اي��ة
ل��ل��وح��دة بين م��ك��ون��ات المجتمع
اللبناني إل��ى سحب ال��ودائ��ع من
هذين المصرفين ومقاطعتهما،
بينما ي��راه��ن س��ع��اة الخير على
التوصل إل��ى ح�� ّل إيجابي قريب
ي��ق��ط��ع ال���ط���ري���ق ع���ل���ى ال��ح��ل��ول
التصادمية وم��ا سيترتب عليها
م��ن آث���ار اجتماعية واقتصادية
والح����ق����ا ً م����ن ض�����رر ب��ال��ق��ط��اع
المصرفي إذا ت��ع�� ّرض لحمالت
سحب ودائع ومقاطعة.

نصرالله اليوم :حزب الله
باق في سورية
ٍ

ُي��ط��ل األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب الله
السيد حسن نصرالله ال��ي��وم ،في
ال��م��ه��رج��ان ال��ت��ك��ري��م��ي «ت��م��ج��ي��دا ً
لعطاءات القائد الشهيد مصطفى بدر
الدين» في الخامسة عصرا ً في مجمع
سيد الشهداء الضاحية الجنوبية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن
«اغتيال الشهيد مصطفى بدر الدين
سيشكل العنوان الرئيسي ومحور
خ��ط��اب السيد نصرالله وسيعلن
موقف الحزب من االغتيال وسيقدم

شرحا ً أوس��ع عن ظ��روف االغتيال
ودور الشهيد ومكانته وسيركز على
الجانب المعنوي ال سيما قدرة الحزب
على استيعاب الضربات وتوفير
البدائل والجسم المرن ال��ذي يتميز
به والقدرة على الرد على الجهة التي
نفذت االغتيال».
ك��م��ا س��ي��ؤك��د ال��س��ي��د نصرالله،
بحسب ال��م��ص��ادر ،على االستمرار
ف���ي ال��م��ق��اوم��ة ل��م��واج��ه��ة ال��ع��دو
«اإلسرائيلي» واستمرار حزب الله في
القيام بواجبه الجهادي في سورية
وس��ي��ع��رج ع��ل��ى ت��ط��ورات ال��ح��رب
ف��ي س��وري��ة م��ع التكفيريين الذين
هم أدوات المشروع «اإلسرائيلي»
األميركي لمحاصرة المقاومة» .كما
سيتطرق نصرالله إل��ى موضوع
االن��ت��خ��اب��ات البلدية وإل���ى أهمية
التحالف بين حركة أمل وحزب الله
وانعكاسه على الصعيدين اإلنمائي
والسياسي .ول��ن يتط ّرق إل��ى ملف
العقوبات على حزب الله واألزمة مع
المصارف بانتظار االتصاالت التي
تحصل بين المعنيين إليجاد الحل
المناسب.

 ..واألزمة إلى االنفراج

وأك����دت م��ص��ادر ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن
«األزم��ة بين المصارف وح��زب الله
تتجه إل��ى االن��ف��راج ،ألن المواجهة
ليست لمصلحة أح��د ،فحزب الله
هو جزء من النسيج اللبناني ولديه
موظفون وحسابات في المصارف
وح��ري��ص على االس��ت��ق��رار المالي
واالقتصادي» ،موضحة أن «الحل
سيكون ب��ع��رض الحسابات التي
تشتبه فيها المصارف على لجنة
التحقيق المصرفية».
وأش��ارت إلى أن «األزم��ة انفجرت
عندما أوقف أحد المصارف حساب
نائبين ف��ي كتلة ال��وف��اء للمقاومة
وحساب إبنة أحد نواب الكتلة ومن
دون سؤال المصرف المركزي ،رغم
أن ه���ذه ال��ح��س��اب��ات غ��ي��ر مهمة».
وأكدت أن «سالمة يشرح للمسؤولين
الغربيين خ�لال جولته الخارجية
خطورة التضييق المالي على شريحة
معينة من اللبنانيين وسوء تطبيق
المصارف للقانون األميركي الذي
سيؤدي إلى اهتزاز القطاع المصرفي،
ويكرر أمامهم بأن لبنان منذ سنوات
طويلة يطبق كل القوانين واإلجراءات
المالية األميركية إن كان المصرف
المركزي أو المصارف».

ال قرار بضرب القطاع
المصرفي

ورأت أن «إرسال الوفود إلى الخارج
ال سيما الوفد النيابي كان خطأ ً ور ّتب
مشاكل إضافية لجهل أعضاء الوفد
باألمور المالية والمصرفية ،ولذلك
فشل الوفد السياسي بشرح الواقع
المالي للمسؤولين األميركيين بل زاد
شكوكهم ومخاوفهم».
وأوضحت أن «لجوء حزب الله إلى
الطلب من بيئته سحب ودائعهم من
المصارف التي تتصرف بعشوائية
معهم ووقف التعامل معها قد يكون
أحد خيارات المواجهة ،لكن لن تؤثر
بشك ٍل كبير على ال��وض��ع المالي
للمصارف لكن ي��ؤدي إل��ى خسارة
المصارف هذه األم��وال لتستقطبها
مصارف أخ��رى في إط��ار التنافس
بينها».
وأوضحت أن «بعض المصارف
يتص ّرف من منطلق سياسي وهذا
ي���ؤدي إل���ى إل��ح��اق ال��ض��رر ،لذلك
يجب إب��ع��اد السياسة ع��ن العمل
المصرفي» ،وأضافت أن «المصرف
المركزي يقوم بواجباته متأخرا ً ولو
قام بواجباته منذ أشهر لما حصلت
كل تلك البلبلة».
وأك����دت ال��م��ص��ادر أن «ال ق��رار
أميركي بضرب القطاع المصرفي
في لبنان وال مصلحة غربية بذلك،
والجهة الوحيدة التي لها مصلحة
بضرب هذا القطاع هي «إسرائيل»
التي تسعى منذ وقت طويل لتكون
هي مصرف المنطقة وتحاول تحقيق
هدفها عبر بعض القنوات األميركية
والداخلية».

فنيش لـ«البناء» :نحرص
على حقوق الناس
ومصلحة المصارف

وعلى عكس الجلسة السابقة
ل��م ي��ت��ط��رق مجلس ال�����وزراء في
جلسته العادية أمس ،في السراي
ال��ح��ك��وم��ي إل���ى م��ل��ف ال��ع��ق��وب��ات،
رغم تذكير وزي��ر الصناعة حسين
ال��ح��اج حسن بهذا الموضوع في
ظل مناقشة تجري خلف الكواليس
بين المعنيين إليجاد الحل .وأشار
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
محمد فنيش لـ«البناء» إلى أننا «لم
نجد حاجة لطرح ملف العقوبات
المالية األميركية وتعاميم المصرف
المركزي في جلسة اليوم (أمس)

الع��ت��ب��ار أن��ن��ا اتفقنا ف��ي الجلسة
الماضية على أن يتابع رئيس
الحكومة وزي���ر ال��م��ال م��ع حاكم
مصرف لبنان هذا الموضوع الذي
يبدو أنه يتجه إلى الحل» ،مضيفاً:
«نحن ال نطالب سوى حماية حقوق
ال��ن��اس كما نحرص على القطاع
المصرفي ،لكي ال يحصل أي تجاوز
أو استنسابية في تطبيق القانون
بل هناك ضوابط وقوانين تحمي
ح��ق��وق ال��ن��اس وت��ح��ف��ظ مصلحة
المصارف؛ ونحن مع التوفيق بين
األمرين أي أن ال يكون التطبيق على
حساب السيادة والقوانين اللبنانية
وال على حساب المصارف».

 ..والتوطين مؤامرة
على السوريين

وش���دّد فنيش على أن «توطين
النازحين السوريين في لبنان أمر
مرفوض لمصلحة السوريين ،كما
أن الدستور اللبناني ال يسمح بذلك
كما الوضع السياسي الداخلي ،وكل
ال��ق��وى السياسية داخ��ل الحكومة
أجمعت في الجلسة على رفض أي
شكل من أشكال التوطين» .وأوضح
أن «أي سياسات ت��ؤدي إل��ى إبقاء
النازحين مرفوضة وتعتبر مؤامرة
على مصلحة الشعب ال��س��وري بل
الحل بعودتهم إل��ى بلدهم وتوفير
الظروف األمنية لهم».

جلسة حكومية منتجة

واتسمت جلسة مجلس ال��وزراء
أمس ،بالهدوء واإليجابية ،حيث لم
تسجل أي سجاالت بين الوزراء ،كما
كانت منتجة حيث أقر المجلس معظم
بنود جدول األعمال وأجل بعضها إلى
الجلسة المقبلة وواف��ق على صرف
اعتمادات لتجهيزات المطار سقفها
 28مليون دوالر على أن يتم العمل
على تخفيض المبلغ.

 ..وإجماع
على رفض التوطين

كما تداول الوزراء في تقرير األمين
العام لألمم المتحدة ب��ان كي مون
وكالمه األخير في اجتماع فيينا عن
«إج���راءات طويلة األم��د في البلدان
المضيفة للنازحين السوريين»،
وكان هناك إجماع من ال��وزراء على
رف��ض التوطين وأب��ل��غ��ت مصادر
وزارية «البناء» أن المجلس قرر أن
يتولى رئيس الحكومة تمام سالم

مراجعة المعنيين في هذا الملف خالل
سفره إلى اسطنبول ووزير الخارجية
جبران باسيل إج��راء االتصاالت مع
المنسقة الخاصة لألمين العام لألمم
المتحدة في لبنان السيدة سيغريد
كاغ.

حكيم لـ«البناء»:
سد جنة يهدد البيئة

وأك��د وزي��ر االقتصاد أالن حكيم
لـ«البناء» أن مجلس ال��وزراء أجمع
بشكل تام على رفض التوطين وكل
سياسة تؤدي إلى التوطين.
ول��ف��ت حكيم أن��ه ووزي���ر البيئة
محمد المشنوق طالبا ب��ـ«وض��ع
مشروع سد جنة على جدول أعمال
الجلسة المقبلة بسبب المشكلة
البيئية التي تنتج عن األعمال التي
تقام فيه وبسبب عدم وجود دراسات
عن ال��ج��دوى من المشروع .وواف��ق
سالم على إدراجه على جدول أعمال
الجلسة المقبلة ،كما طالبنا بوقف
األعمال في المشروع رغم اعتراض
وزير الزراعة أكرم شهيب وسيطلب
وزير البيئة من المحافظ وقف األعمال
في المشروع».

 ..وانقسام
على آلية التعيين

وع��ل��م��ت «ال��ب��ن��اء» م��ن م��ص��ادر
وزاري��ة أن «ال���وزراء انقسموا بين
وجهتي نظر في ملف تعيين رئيس
مجلس إدارة تلفزيون لبنان :األولى
مع اعتماد آلية للتعيين والثانية
من دون آلية .وبالتالي إعطاء الحق
ل��وزي��ر اإلع�ل�ام بالتعيين م��ن دون
الرجوع إل��ى اآللية ،إال أن ال��وزراء
محمد فنيش ونبيل دو فريج وأليس
شبطيني اعترضوا وأص��� ّروا على
اعتماد اآللية في التعيين ،لكن لم
يطرح اسم على المجلس للتصويت
عليه».

حصر النقاش بالمختلط

نيابياً ،عقدت اللجان النيابية
المشتركة جلسة في ساحة النجمة
واص��ل��ت فيها ال��ب��ح��ث ع��ن ق��ان��ون
انتخابي جديد ،نجحت في نتيجتها
بحصر م���داوالت الجلسة المقبلة
التي ُحددت في  26أيار ،في صيغتي
ال��ق��ان��ون المختلط .وأش���ار نائب
رئيس مجلس النواب فريد مكاري
الذي رأس االجتماع ،إلى أن النقاش
تمحور حول الدوائر االنتخابية من

جهة ،والنظام االنتخابي من جهة
أخرى ،موضحا ً أن المناقشة تر ّكزت
على زيادة عدد النواب في المجلس
ليشمل المغتربين .ورأى مكاري أن
االنقسام واض��ح بين مؤيد للنظام
النسبي وم��ع��ارض ل���ه ،ل��ذل��ك تم
االتفاق على حصر النقاش بالقانون
المختلط في الجلسة المقبلة.

عشاء في السفارة
السعودية اليوم

وعلى صعيد آخ��ر ،أق��ام السفير
السعودي ف��ي لبنان علي ع��واض
العسيري عشا ًء أمس ،جمع خالله
معظم القوى السياسية.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ف��ادي ج��ورج ضاهر بوكالته عن
نزار جرجس نصار لمورثها جرجس مارون
نصار شهادات قيد بدل ضائع للعقارات
 970و 439و 185و 177و 170و896
و 168عزة.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت رن���ده ح��س��ن ن��ج��دي لموكلها
سعيد محمود طه شهادتي قيد بدل ضائع
للعقارين  1236و 1286نبطية التحتا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمود عبدو رضا قبيسي لموكله
علي جميل قبيسي شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  42زبدين.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ي��وس��ف ال��ي��اس ب��ش��ارة لموكله
موسى علي حسين جعفر شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  142دير الزهراني.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

