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حمليات � /إعالنات

افتتاح �أعمال المجمع الأنطاكي
للروم الأرثوذك�س في البلمند

ال�س ِّيد« :الم�ستقبل» يته ّرب
من االنتخابات النيابية
اعتبر المدير العام السابق لألمن العام اللواء جميل السيِّد أن موقف
تيار المستقبل الذي عبّر عنه النائب أحمد فتفت في المجلس النيابي أمس،
«لجهة رفض قانون االنتخاب النسبي بحجة وجود السالح غير الشرعي،
هو ذريعة ساقطة أقل ما يقال فيها إنها تهدف إلى عرقلة صدور القانون
المذكور ،بما يؤدي إلى الته ّرب من إجراء االنتخابات النيابية ،وال سيما
بعد النتائج الرديئة لتيار المستقبل التي أظهرتها االنتخابات البلدية
األخيرة».
وقال إن «فتفت ربما كان يقصد بالسالح غير الشرعي سالح المقاومة،
وبصرف النظر عن هذا التوصيف الخاطئ ،فإنه ال عالقة وال صلة لهذا
السالح باالنتخابات وغيرها .أما السالح الذي يمكن أن يثير الخشية
فهو السالح الفردي والمتوسط الموجود في منزل كل لبناني تقريباً ،من
طرابلس والشمال إلى أقاصي الجبل والبقاع والجنوب وبيروت ،ومع
ذلك ،ورغم المناحرات العائلية التي تخللت االنتخابات البلدية ،لم تحصل
أي حادثة تذكر في أي من البلدات والقرى اللبنانية ،بما يعبر عن وعي
اللبنانيين ونضجهم».
وختم السيِّد بأن «وضع الشروط التعجيزية أمام إصدار قانون انتخاب
ومنع حصول االنتخابات خالل هذه الفترة ،ليس من شأنه إال أن يس ِّرع في
السقوط الشعبي للطبقة السياسية الحاكمة ،وعلى رأسها تيار المستقبل،
وإن لعبة الوقت ليست في مصلحة البلد في هذه المرحلة كما في المراحل
المقبلة التي تفترض إعادة تكوين السلطة لمواجهة األخطار والتحديات
المقبلة».

يازجي مترئسا ً أعمال المجمع األنطاكي
انطلقت أعمال المجمع األنطاكي
ال���م���ق���دس ل���ل���روم األرث����وذك����س
األرب���ع���اء ،ف��ي دورة استثنائية
ف��ي البلمند ،برئاسة البطريرك
يوحنا العاشر ،وحضور المطارنة

واألساقفة ،باستثناء مطران حلب
بولس يازجي المخطوف منذ أكثر
من ثالث أعوام وسط صمت دولي
مطبق.
وس��ي��ت��دارس المجمع الوضع

العام في المنطقة بجانبيه اإلغاثي
واالنساني ،والتحضيرات للمجمع
األرثوذكسي الكبير .وستتلو أمانة
سر المجمع بيانا ختاميا في نهاية
أعماله.

هل بد�أت ال�سعودية ( ...تتمة �ص)1
ه����و ت���وس���ي���ع ال����وف����د ال���م���ف���اوض ل��ي��ص��ب��ح أك��ث��ر
تمثيالً .والسعودية التي خاضت حربا ً سياسية
ودب��ل��وم��اس��ي��ة وإع�لام��ي��ة لتبييض جبهة النصرة
وتقديمها كشريك حتمي ال مف ّر منه للفوز بالحرب
على «داعش» ،وكمك ّون مطلوب للشراكة في العملية
السياسية ،واف��ق��ت ول��و على مضض على بيا َني
ميونيخ وفيينا اللذين يضعان «ال��ن��ص��رة» خارج
أحكام الهدنة والعملية السياسية ويربطان مصيرها
بمصير داعش ،واأله ّم أنّ السعودية شهدت الطلب
األم��ي��رك��ي بتمديد المهلة ال��ت��ي ات��ف��ق��ت عليها مع
م��وس��ك��و ل��ف��ك ال��ت��ش��اب��ك ب��ي��ن ال��ج��م��اع��ات المسلحة
المنخرطة في جماعة الرياض وجبهة النصرة ،ولم
يق ّل الجبير ردا ً على كالم الفروف عن هذا التمديد
وهدفه شيئاً.

 تفعل السعودية ك ّل ذل��ك ،وهي ترفع صوتهاعاليا ً حول مواصلة الخالف مع موسكو ،في شأن
الرئاسة السورية ،كما تفعل في المحادثات اليمنية
فيصرخ جماعتها بأعلى أصواتهم عن االنسحاب
من المفاوضات احتجاجا ً على ما يصفونه بتعنّت
الفريق اآلخر ،لكنهم ال يغادرون الكويت ثم يجدون
العذر للعودة ،فهل نجحت واشنطن برسم خارطة
طريق للنزول السعودي عن شجرة التصعيد وذهب
الجبير إلى موسكو لتلقي أول ال��دروس في نقالت
ال��خ��ط��وات األول���ى ف��ي م��درس��ة الباليه القريبة من
الكرملين في مسرح البولشوي الذي دعاه الفروف
لحضور أول عروضه الصيفية لمسرحية بحيرة
البجع بصفته ضيفا ً مميّزاً؟
ناصر قنديل

رابطة النواب ال�سابقين :ا�ستمرار
الف�ساد �سي�ؤدي �إلى انهيار الدولة
عقدت الهيئة اإلدارية لرابطة النواب السابقين اجتماعها األسبوعي برئاسة
نائب رئيس الرابطة الوزير والنائب السابق طالل المرعبي وتداولت في
األمور المستجدة واستعرضت االنعكاسات السلبية لتعطيل المؤسسات
وفي طليعتها رئاسة الجمهورية على ك ّل القطاعات السياسية واالقتصادية
والمالية واالجتماعية واإلداري��ة وغيرها .وأش��ارت الرابطة ،في بيان ،إلى
«أنّ استمرار الفساد والفضائح دون محاسبة من شأنه أن يؤدي إلى انهيار
الدولة».
كما أكدت تأييدها «موقف الحكومة المعبر عن إجماع لبناني رافض لك ّل
أشكال التوطين للنازحين السوريين وغيرهم بعد رسالة أمين عام األمم
المتحدة بان كي مون» ،الفتة إلى أنها «قد حذرت سابقا ً من الوصول إلى هذا
الوضع وضرورة التشديد على إيجاد مناطق آمنة داخل األراضي السورية.
وحثت األمم المتحدة وغيرها على ترسيخ الهدنة في سورية والسعي إلى إيجاد
حلول تنهي األزمة».
وحيَت الرابطة «صمود ك ّل اللبنانيين ،خاصة أهلنا في الجنوب المقاوم على
مواقفهم البطوليــة المشرفــة ض ّد العدو الصهيونــي في عيد المقاومة والتحرير»،
ون ّوهت «بجهود الجيش اللبناني وكــل القوى األمنية في المواجهــة مع العدو
وشبكاته ومع اإلرهابيين».
وختمت الرابطة بيانها آملة «أن تمر المرحلة األخيرة من االنتخابات البلدية
واالختيارية في الشمال كسابقاتها وبذلك يكون الشعب اللبناني قد أكد وعيه
وحسن ممارسته للحياة الديمقراطية».

لحام دان تفجيرات طرطو�س وجبلة
ّ
وحمدان ع ّزى علي عبد الكريم بال�شهداء
دان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق واإلسكندرية
وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث
لحام تفجيرات طرطوس وجبلة .وسأل في بيان« :من
ّ
يوقف قتل السوريين!».
وقال« :هذا السؤال الذي نطرحه ،ويطرحه ك ّل إنسان
شريف في العالم ،أمام مجازر ،وجرائم ،وفظائع وبربرية
األعمال اإلجرامية التي تطال ك ّل رقعة من أرض سورية
الطاهرة ،ومنها التفجيرات التي ضربت جبلة وطرطوس،
وتسببت بسقوط أع��داد كبيرة من القتلى والجرحى
من المواطنين األبرياء :تجار ،أطباء ،طالب ،ممرضين،
ممرضات ،عجزة ،أطفال ...إنه السؤال الذي نطرحه على
ضمير ك ّل إنسان في العالم :من يوقف قتل السوريين؟
ومتى يقف قتل السوريين؟ ومن يطيل هذه الحرب؟ ومن
هي هذه المنظمات المسلحة المدعوة ،والمعتبرة معتدلة؟
وهل من يقتل ويدمر ،ويفجر ،ويحرق ،يمكن أن يُدعى
معتدالً؟».
أضاف« :من يوقف قتل السوريين؟ فقط حلف عالمي
موحد ،عربي أوروبي شامل ،بالتعاون مع الدولة
واحد
ّ
السورية ،فقط هذا هو الحلف الذي يمكن أن يهزم اإلرهاب،
بأق ّل ما يمكن من السالح ،والقتل ،وال��ح��رب .فقط هذا

الموحد ،ض ّد اإلره��اب ،يوقف اإلرهاب،
الموقف العالمي
ّ
ويوقف قتل السوريين ،ويعيد األمن واألمان ،والسالم إلى
سورية ،وإلى العراق ،وإلى فلسطين ،ال بل إلى العالم .إلى
هذا الموقف دعا قداسة البابا فرنسيس في أيلول ،2014
وال يزال يدعو إليه قداسته ،ودولة الفاتيكان .وإلى هذا
الموقف يدعو ك ّل إنسان شريف وعاقل ،أبسط الناس،
واكثرهم شأنا ً محليا ً وعالمياً .أال فليسمع العالم نداءنا
وليجب على سؤالنا».
ودعا «جميع رعايانا لكي يرفعوا الصلوات في ما تبقى
من أيام الشهر المريمي ألجل الضحايا وشفاء المرضى،
وألجل السالم في سورية وفي العالم».
من جهة أخرى ،زار أمين الهيئة القيادية في «حركة
الناصريين المستقلين ـ المرابطون» العميد مصطفى
حمدان ،يرافقه وفد من أعضاء الهيئة ،السفير السوري في
لبنان علي عبد الكريم علي مقدمين له التعازي بشهداء
التفجيرين اإلرهابيين في جبلة وطرطوس.
وأكد حمدان «أنّ الجمهورية العربية السورية بقيادتها
وجيشها وأهلنا السوريين سينتصرون على هذا اإلرهاب
العالمي ،وعلى من ي��دي��ره» ،مشددا ً «على أنّ سورية
العربية ستبقى قلب العروبة النابض ومنارة الصمود

«تجمع العلماء»:
عون رجل المرحلة المقبلة

جانب من اللقاء
بمزيد من األسى ننعى إليكم وفاة عميدنا
دولة نائب رئيس مجلس الوزراء السوري األسبق المرحوم األستاذ

جميل �سليم �ش ّيا
(أبو خلدون)
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم األربعاء 2016/05/25
يُصلّى على جثمانه في مسقط رأسه بدغان في تمام الساعة الواحدة
من بعد ظهر اليوم الجمعة  2016/05/27في قاعة ن��ادي بدغان
الثقافي.
ُتقبل التعازي بعد الدفن ،ونهاري السبت واألحد في  28و 29أيار
 2016في قاعة نادي بدغان الثقافي من الساعة الثانية بعد الظهر
حتى السابعة مساءً ،ونهار االثنين في  2016/05/30في دار طائفة
الموحدين ال��دروز ـ بيروت من الساعة الحادية عشرة صباحا ً حتى
الساعة الخامسة بعد الظهر.
لكم من بعده طول البقاء
اآلسفون آل شيّا

بمزيد من األسى والحزن
ننعى إليكم السيدة الفاضلة المرحومة

مي داوود تلحوق
زوجة الرفيق المرحوم فايز حسين عبد الخالق
الرفيق المفقود رمزي والرفيق حسام
		
ابناها:
الرفيقة ديما زوجة األمين بيار معلوف
		
بناتها:
سوزان زوجة نادر أبو شقرا
		
روال وعائلتها
		
زينة زوجة المهندس وجدي األحمدية
		
المرحوم الشيخ مصطفى وعائلته
شقيقاها:
الشيخ مروان وعائلته
		
نبيلة
شقيقتها:
أسالفها :المرحومون قاسم ،محمود ،توفيق وشفيق.
يُصلّى على جثمانها الطاهر ال��ي��وم الجمعة  2016/5/27في
مجدلبعنا الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
تقبل التعازي يوم غد السبت  2016/5/28في جمعية الرابطة
األخوية ـ مجدلبعنا من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى السابعة مساء،
ويوم األربعاء  2016/6/1في دار الطائفة الدرزية ـ بيروت من الساعة
الحادية عشرة حتى الساعة السادسة مساء.
لكم من بعدها طول البقاء.
اآلسفون :آل عبد الخالق ،تلحوق ،معلوف ،أبو شقرا واألحمدية.

آل األمين وآل شومان ينعون
إليكم فقيدتهم الغالية المرحومة

وداد مرت�ضى الأمين
أرملة المرحوم السيد فضل األمين
والدتها المرحومة جواهر شومان
ريم زوجة نبيل أمهز ،سالف زوجة لؤي محال،
		
أبناؤها:
وسنى زوجة ستيفان الفرانس ،ربيع،
		
إيهاب زوجته نسرين سكافي ورشاد.
		
أحمد األمين ،مجديّة زوجة فايز رضا،
أشقاؤها:
هدى زوجة عبّاس ح ّمود ومنى األمين.
		
تو ّفاها الله يوم األربعاء  25أيّار  2016و ُو ِريَ جثمانها الثرى في
عيترون.
تقبل التعازي اليوم الجمعة  27أيار  2016من الساعة الرابعة
التخصص والتوجيه العلمي
حتى السابعة مساء في مركز جمعية
ّ
 الجناح قرب مديريّة أمن الدولة ،ويوم األحد  29أيار  2016منالساعة الثالثة حتى السادسة مساء في منزل والدتها في جويّا قرب
جامع البلدة.
اآلسفون :آل األمين ،آل شومان ،آل رضا ،آل ح ّمود ،آل نور الدين،
آل قنديل ،آل هاشم ،آل اسماعيل ،آل خاتون ،آل أمهز ،آل النقوزي ،آل
سكافي ،آل محال وآل الفرانس.

«�سرايا المقاومة»:
ال عالقة لنا بوفاة بليق
أسفت «ال��س��راي��ا اللبنانية لمقاومة االح��ت�لال»
في بيان ،لـ «الحادث الذي وقع في مدينة بيروت،
وأدى إلى وفاة وسام بليق» ،مؤكــدة «أال ّ عالقة لها
ال من قريب وال من بعيد بهذا الحــادث ،وأن ما جرى
هو إشكال ف��ردي ال خلفيات حزبيــة أو طائفية أو

سياسية له».
وإذ تقدمت ب��ـ «أح���ر ال��ت��ع��ازي م��ن أه��ل الفقيد
المظلوم ومحبيه بخسارتهم الكبيرة» ،دع��ت إلى
«وضع القضية بكاملها في يد القضاء من أجل كشف
مالبساتها وإصدار األحكام العادلة فيها».

دعا «تجمع العلماء المسلمين» في بيان بعد اجتماع
لهيئته اإلداري���ة إل��ى «االستفادة من تجربة االنتخابات
البلدية والمسارعة إلى إقرار قانون انتخابي نيابي مبني
على النسبية ولبنان دائرة انتخابية واح��دة ،وفي الوقت
نفسه ينتخب رئيس للجمهورية يكون ق��ادرا ً على قيادة
المرحلة المقبلة» ،ورأى «أن الجنرال ميشال عون يعتبر
رجل المرحلة المقبلة وال مصلحة في تضييع الوقت أكثر من
ذلك».
واعتبر التجمع أن «ذكرى الخامس والعشرين من أيار
ستبقى صفحة مشرقة في تاريخ أمتنا العربية واإلسالمية،
ودرسا ً تتعلّمه األجيال ويقتدي به الثائرون المناضلون في
العالم في كيفية تحرير البالد المحتلة من رجس االحتالل».
ووج���ه «تحية إك��ب��ار وإج�ل�ال للمقاومة اإلسالمية
ّ

والجيش البطل والشعب اللبناني في ذكرى االنتصار على
العدو الصهيوني» ،معتبرا ً أن «ثالثية الجيش والشعب
والمقاومة هي السبيل الوحيد لحفظ أمن لبنان وسيادته
واستقالله».
وأش��ار إل��ى أن «الجماعات التكفيرية التي تعمل على
التخريب في بالدنا وبخاصة في سورية ولبنان هي جزء
من المؤامرة الصهيونية وصنيعة لها ،وإن قتال العدو
الداعشي هو جزء من مقاومتنا للعدو الصهيوني ويجب
تضافر الجهود لرفد هذه الجبهة حتى إسقاط هذا العدو
الذي هو آخر سالح يستعمله العدو الصهيوني ضد خط
المقاومة».
من جهة أخرى ،استقبل أعضاء المجلس المركزي للتجمع
وجرى عرض لألوضاع في المنطقة

مو�سكو لتو�سيع ( ...تتمة �ص)1
في الشأن االنتخابي يستع ّد
ال���ش���م���ال ل��ج��ول��ة االن��ت��خ��اب��ات
البلدية األخيرة التي ستشهدها
م����دن وب����ل����دات ال���ش���م���ال األح���د
المقبل ،وسط طغيان التحالفات
وال���ت���واف���ق���ات ،خ���ص���وص���ا ً في
ط���راب���ل���س وزغ�����رت�����ا ،ويظهر
تيار المستقبل كشريك مساوٍ
ل��ع��دد م��ن ال��ش��رك��اء ف��ي المشهد
الشمالي ليبدو األضعف شماالً
ب�لا ق���درة ع��ل��ى ال��م��ب��ادرة بينما
تنهشه الخالفات والتصدّعات،
بعدما ك��ان الصانع األول لهذا
المشهد.
النائب سليمان فرنجية رسم
م��واق��ف��ه ب��م��ن��اس��ب��ة اإلع��ل��ان عن
الئحة توافقية مع آل معوض في
زغرتا مك ّرسا ً الطالق بين التيار
الوطني ال��ح�� ّر وال��م��رده ،مجدّدا ً
موقفه الرئاسي كمرشح يحظى
ب��دع��م ال��رئ��ي��س سعد الحريري،
م��ش��ي��را ً إل��ى أن ال ف��رص للعماد
ع��ون رئاسيا ً طالما الحريري ال
ي��ؤي��ده ،منتقدا ً نظرية المرشح
األوحد ولو كان الزعيم األقوى.

إعالم «هيئة التحقيق»
للمصارف

بقي ملف العقوبات األميركية على
ح��زب الله محور اهتمام المعنيين
للتوصل إل��ى حل لألزمة الراهنة،
وأمس أق ّرت «هيئة التحقيق الخاصة»
ف��ي م��ص��رف لبنان ال��ت��ي اجتمعت
برئاسة الحاكم رياض سالمة ،اإلعالم
المنتظر في شأن القانون ،وطلبت
بموجبه من المصارف والمؤسسات
المالية ومؤسسات الوساطة المالية
وسائر المؤسسات الملزمة باإلبالغ،
«ع��دم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال
أي ح��س��اب ع��ائ��د ألح��د عمالئها أو
االمتناع عن التعامل معه أو عن فتح
أي حساب له قبل مرور ثالثين يوما ً
على إبالغ «هيئة التحقيق الخاصة»،
على أن يتضمن هذا التبليغ توضيحا ً
لألسباب الموجبة التي تب ّرر اتخاذ
هذه اإلج��راءات والتدابير ،وفي حال
لم ير ْد أي جواب من «هيئة التحقيق
الخاصة» خ�لال المهلة المذكورة
أعاله ،يعود للمصارف وللمؤسسات

المعنية اتخاذ اإلج��راءات المناسبة
بهذا الخصوص».

ربط نزاع إيجابي...

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء»
أن «ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي جمعت وف��د
ح���زب ال��ل��ه وج��م��ع��ي��ة ال��م��ص��ارف
توصلت
برئاسة ج��وزي��ف طربيه
ّ
إلى ما يشبه ربط نزاع إيجابي بين
الحزب والمصارف وبالتالي نجحت
محاوالت فصل الخيوط المتداخلة
عن بعضها البعض في ه��ذا الملف
وإع���ادة ضبط وتنظيم األم��ور على
قواعد جديدة وق��رار هيئة التحقيق
يصب في
الخاصة في مصرف لبنان
ّ
هذا االتجاه».
وجددت كتلة «الوفاء للمقاومة»
خ�لال اجتماعها ال����دوري إدانتها
«لالعتداء األميركي على سيادة لبنان
من خالل قانون العقوبات المالية
وأي تواطؤ معه ،فإنها تعتبر نفسها
معنية بمتابعة هذا األمر وفق معايير
حفظ ال��س��ي��ادة النقدية اللبنانية
وحماية ح��ق ال��ت��داول النقدي لكل
اللبنانيين ،تالفيا ً ألي تداعيات سلبية
على الوضع المصرفي اللبناني وعلى
األمن االجتماعي واالقتصادي».

الحكومة أق ّرت
تثبيت األساتذة

ورغم أهمية ملف العقوبات إال أن
مجلس الوزراء لم يتطرق إليه خالل
جلسته أم��س ،وال إلى ملف توطين
ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ف��ي لبنان،
وأق��ر ع��ددا ً من المشاريع المدرجة
على جدول األعمال أبرزها مشروع
مرسوم يرمي إل��ى تعيين معيدين
وأس��ات��ذة مساعدين وأس��ات��ذة في
المالك التعليمي للجامعة اللبنانية.

بو صعب لـ«البناء»:
التثبيت يو ّفر
على الخزينة

وقال وزير التربية الياس بو صعب
لـ»البناء» إن ق��رار مجلس ال��وزراء
إدخ��ال نحو  500أستاذ متف ّرغ إلى
مالك الجامعة اللبنانية ت ّم بتوافق
جميع ال��ق��وى السياسية وه��ؤالء
األساتذة تف ّرغوا في العام ،»2008
موضحا ً أن «إدخ��ال��ه��م إل��ى المالك
يوفر الكثير من التكاليف المالية
على الخزينة وال يكلف أي زيادة ألن
إدخالهم إلى المالك ستقوم الجامعة

بحسم ج��زء م��ن روات��ب��ه��م ويكون
مخصصا ً لبرنامج التقاعد بينما اآلن
تدفع الرواتب بشكل كامل».
وعلمت «البناء» من مصادر وزارية
أن «سجاال ً حصل بين الوزيرين بو
صعب والمالية علي حسن خليل
ح��ول ق��رار تثبيت األس��ات��ذة لجهة
التكاليف المالية المترتبة على ذلك،
حيث اعترض خليل ورد بو صعب
ب��األرق��ام على النقاط التي أثارها
خليل ووافقه جميع الوزراء».

 ..وباسيل طالب بإدراج
عقود الخلوي

ولم يصل المجلس إلى بندي سد
جنة والنفايات ،وعلمت «البناء»
أن «وزي��ر الخارجية جبران باسيل
طالب بإدراج ملف العقود مع الخلوي
واإلنترنت على جدول أعمال الجلسة
المقبلة ألن وزير االتصاالت طلب عدم
إدراج هذا البند على جدول األعمال
فضالً عن أن��ه تغيّب عن الجلسة.
وت��ل��ق��ى ب��اس��ي��ل وع�����ودا ً م��ن س�لام
بإدراجه في الجلسة المقبلة».

لبنان على طاولة الكبار

وف��ي عيد المقاومة والتحرير
كان خطاب األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله بمستوى
ال��م��ن��اس��ب��ة ،ف��ال��ن��ق��ط��ة األه����م في
الخطاب هي أن وج��ود ح��زب الله
بمواجهة التكفيريين على ساحات
المعركة الكبرى يجعل من لبنان
ح��اض��را ً بين ال��ك��ب��ار على طاولة
مفاوضات قد تحسم مصير المنطقة
لعشرات السنوات المقبلة .وبالتالي
أشهر صعبة تنتظر المنطقة التي
ستتعرض لهجمة شرسة جديدة
من األع��داء على قاعدة االستحقاق
ال��رئ��اس��ي األم��ي��رك��ي ال��ذي سيوفر
االنتقال من إدارة إلى إدارة ،وذلك
سيتم على ق��اع��دة حصد المزيد
من ال��دم��اء في المنطقة وبالتالي
فإن «إشعال الجبهات في سورية
والعراق وربما في ساحات أخرى»،
كما أن «أفق الحلول مقفل في المنطقة
ومؤتمر جنيف السوري ال أفق جديد
له وبالتالي األشهر المقبلة تتجه
إل��ى مزيد م��ن التصعيد ،لكن مع
إص��رار حزب الله على التواجد في
س��اح��ات ال��م��واج��ه��ة» .وق��د حسم
السيد نصرالله بأن «النصر لمحور
ال��م��ق��اوم��ة ،ف��داع��ش إل���ى ت��راج��ع
وهزيمته تلوح في األفق والمواجهة

مع الحركات التكفيرية مستمرة
وستصل إلى ذروتها القصوى خالل
األشهر المقبلة».

 ..وعون مازال مرشحنا

وأك�����د ال��س��ي��د ن��ص��رال��ل��ه على
الصعيد المحلي على التزامات حزب
الله األخالقية والسياسية بشأن
االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي ،وبالتالي
ذل��ك يعكس استمرار الحزب بدعم
مرشحه األوحد العماد ميشال عون
إلى رئاسة الجمهورية ،وألمح إلى
الطرف اآلخ��ر ب��أن من يريد إح��داث
خرق في هذا الملف ،فعليه أن يحاور
العماد ع��ون ،واأله���م ت��ك��رار موقف
حزب الله المتمسك بقانون النسبية
مع التنظير لمحاسنه وأهميته في
خلق واق��ع سياسي جديد وإع��ادة
تكوين وبناء السلطة.

فرنجية :الرئاسة
قبل النيابة

وفي ما تستع ّد محافظة الشمال
إلى الجولة األخيرة من االنتخابات
البلدية واالختيارية األح��د المقبل،
أش��ار رئيس تيار ال��م��ردة سليمان
فرنجية إلى «أن الحوار مع آل معوض
ب��دأ بين ط��ون��ي فرنجية وميشال
معوض منذ سنة تقريباً ،والتوافق
على االنتخابات البلدية ج��اء بعد
ن��ق��اش ،وم��ن أج��ل مصلحة إنماء
زغرتا ،ألن من حق الجميع التمثل
في البلديات» ،موضحا ً أن «المعركة
البلدية يجب أن تكون إنمائية ،ونحن
اليوم نضع يدنا في يد خصم سياسي
في االنتخابات البلدية ،ويجب تخطي
موضوع الخصومة السياسية من
اجل مصلحة المنطقة إنمائيا ً ونتمنى
على جمهورنا ترجمة هذا التفاهم في
الصندوق لنعكس مصداقيتنا ،وعلى
الجميع المشاركة في االقتراع إلظهار
رقم التمثيل السياسي».
وأكد فرنجية في حديث تلفزيوني
«أن ال مشكل لدينا مع «العونيين» في
قضاء زغرتا ،ولكن في االنتخابات
األمور منفتحة على الجو السياسي
والتوافقي ،وأن الئحة زغرتا البلدية
تعكس األج���واء العامة والتركيبة
التوافقية .كل الشرائح في زغرتا
ممثلة ف��ي ال�لائ��ح��ة التوافقية في
زغرتا».
وأوضح أن «زغرتا تمثل شريحة
كبرى من المسيحيين في الشمال،
وهي أكبر مدينة مارونية في لبنان

وأن مسيحيي ال��ش��م��ال يشكلون
 40في المئة من مسيحيي لبنان»،
م��ذك��را ً ب��ـ «أن ال��ت��واف��ق يشمل كل
شرائح المجتمع وليس هناك وجود
لما يُس ّمى «الئحة المثقفين» ألن كل
ال��ن��اس ب��ات��وا مثقفين» .ولفت إلى
أن «رئيس الحكومة السابق نجيب
ميقاتي ،ورئيس الحكومة األسبق
سعد ال��ح��ري��ري ،وال��وزي��ر السابق
فيصل ك��رام��ي ،ه��م أص��دق��ائ��ي في
ال��م��ع��ارك االنتخابية ف��ي الشمال،
ووزي��ر االتصاالت بطرس حرب في
تنورين».
وش����دّد ع��ل��ى أن «مشكلتنا لم
ت��ك��ن م��ع رئ��ي��س ال��ت��ي��ار «ال��وط��ن��ي
الحر» ميشال عون أنه ليس األول،
ومشكلتنا مع عون أنه ليس األوحد،
ونحن معه أوال ً وأخرا ً ولكن فليترك
لنا دوراً» ،معتبرا ً أن «م��ن ق��ال إن
ع��ون األق���وى ه��و صحيح ،ولكنه
ليس القوة الساحقة ،وانتخابات
جونية لن تغيّر رأي «ح��زب الله»
بموضوع االنتخابات الرئاسية،
ونحن لم نصدر كلمة في موضوع
انتخابات جونية».
وأوضح «أن المشكلة في الرئاسة
ال تكمن عند فرنجية ولن أخذل عون
إذا دعمه الحريري ،لكن الحريري
ال ي��زال داع��م �ا ً ل��ي ف��ي االنتخابات
الرئاسية» ،م��ؤك��دا ً أن «الحريري
ك��ان ص��ادق�ا ً معي منذ اليوم األول
في موضوع الرئاسة» ،مشيرا ً إلى
أن «أح���دا ً يعترض على الحريري
كرئيس للحكومة ،ولكن يجب توقيع
اتفاق طويل األمد».
واع��ت��ب��ر فرنجية «ان المشهد
االنتخابي النيابي ق��د يتغيّر في
المرحلة المقبلة وقد ال نكون امام  8و
 14آذار كما عرفناهما» ،مشددا ً على
«أن االنتخابات الرئاسية ضرورية
جدا ً قبل االنتخابات النيابية» .وشدد
على أن «الطريق الصحي واألساسي
للمرحلة المقبلة ه��و االنتخابات
الرئاسية ،وإذا فريقي وقف مع عون
ضدي في الرئاسة أتفهّم الموضوع.
ولفت إلى أن انسحابه من المعركة
ل��ن ي��ض��م��ن وص���ول ال��ع��م��اد ع��ون
إلى سدة الرئاسة» ،مضيفا ً أنا مع
العماد عون لمدة  6سنوات وأنا ضد
الرئيس المياوم ،وحتى أنني مع
جعجع لمدة  6سنوات».
وت���ح���دث ع���ن ع��ش��اء ال��س��ف��ارة
السعودية ،وق���ال« :أرس��ل��ت ابني
ليمثلني ف��ي السفارة السعودية،

ول��ك��ن��ي ش��خ��ص��ي �ا ً ال أح��ض��ر إل��ى
لقاءات ال يكون فيها رؤساء وغيرها،
وال��س��ع��ودي��ة بلد ص��دي��ق قبل بي
مرشحا ً رئاسياً».
وف��ي ملف ال��ق��ان��ون االنتخابي
أش��ار فرنجية إلى انه «يص ّوت مع
فريقه السياسي في موضوع قانون
االنتخابات ،وإذا لم نصل إلى قانون
ان��ت��خ��اب ،فستجرى االن��ت��خ��اب��ات
وف��ق ال��ق��ان��ون ال��م��وج��ود» ،مضيفا ً
«ل��ن نذهب في قانون انتخاب إلى
التصويت ما لم يتم االتفاق عليه في
اللجان النيابية».

 ..وجلسة للجان
المشـتركة

على صعيد آخر ،واصلت اللجان
المشتركة أم��س ،البحث في قانون
االن��ت��خ��اب ور ّك���زت م��داوالت��ه��ا على
م��ش��روع��ي ال��ق��ان��ون «المختلط»،
الصيغة المقدمة من قبل الرئيس
نبيه بري واقتراح القانون المقدم
والمتفق عليه بين القوات اللبنانية
وتيار المستقبل والحزب التقدمي
االشتراكي.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري المركزية في
زحله والبقاع الغربي
طلبت السيدة امال جرجس خلف سند
تمليك ب��دل عن ضائع لعقارها رق��م 165
حوش األمراء أراضي .للمعترض المراجعة
خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري
ليلى الحويك
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