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حمليات � /إعالنات

«القومي» ينعى �أحد منا�ضليه الرفيق علي الخ�شن
غيّب الموت المناضل القومي علي أحمد مسعود
الخشن (أبو منير) عن عمر ناهز الثمانين عاماً.
والرفيق الراحل من مواليد سحمر البقاع الغربي
 .1923انتمى إلى الحزب السوري القومي االجتماعي
في منفذية دمشق عام ،1947وتو ّلى مسؤوليات حزبية
محلية عدة ،منها مسؤولية مدير مديرية سحمر.
تميّز بمناقبيته القومية وتلبيته الدائمة .حاز على
وسام الواجب ،وعلى وسام الثبات الذي يُمنح للقوميين
الذيـن مضى على انتمائهم إل��ى ال��ح��زب نصف قرن
وأكثر.
يُشيَّع الرفيق الراحل في مأتم حزبي وشعبي في
بلدته سحمر صباح اليوم السبت عند الساعة العاشرة
من قبل الظهر.

بو�صعب تفقد مراكز امتحانات ذوي الحاجات الخا�صة
تابع وزير التربية والتعليم العالي
إلياس بو صعب جوالته التفقدية على
مراكز امتحانات الشهادة المتوسطة،
وخ��ص��ص ج��ول��ة أم��س لتفقد مركز
التالمذة ذوي الصعوبات التعلمية في
مدرسة األوروغواي ،وانتقل بعدها إلى
ثانوية العاليلي في كورنيش المزرعة
المخصصة للتالمذة ذوي الحاجات
ّ
الخاصة ،وأن��ه��ى الجولة ف��ي مركز
«سانت ج��ود» لسرطان األطفال في
الجامعة األميركية في بيروت.
وكان بو صعب في كل مركز يحادث
المرشحين مطوال ً ويستوضح منهم
كيفية تعاملهم مع المسابقات ،وقد
عبروا عن ارتياح بالغ عن اليومين
الماضيين وعن يوم أمس بالذات بأن
األسئلة عادية ج��داً ،وعبّر ع��دد من
التالمذة في هذه المراكز الذين كانوا
طلبوا اإلعفاء ولم توافق الوزارة عليه،
بأنهم سوف ينجحون وشكروا الوزير
ألنه لم يوافق على إعفائهم.
أم��ا في الغرف التي يعاني فيها
ال��ت�لام��ذة م��ن ق��ص��ر ال���ذاك���رة وم��ن
ضعف المخيِّلة فقد تو ّلت معلمات
متخصصات الشرح لكي يتمكنوا من
فهم األسئلة التي تم تكييفها لتتالءم
مع قدراتهم ،مع إعطائهم وقتا ً أطول.
وفي مركز الحاجات الخاصة تابع
بو صعب مع التالمذة العميان الذين

ي��ق��رأون بطريقة «ال��ب��راي��ل» والصم
وال��ب��ك��م واس��ت��وض��ح م��ن المعلمات
المتخصصات المشرفات أن أوضاعهم
جيدة وقد أكدوا أنهم سوف ينجحون،
ك��م��ا ش��م��ل��ت ال��ج��ول��ة ال��م��ص��اب��ي��ن
بالديسليكسيا وعثر الكتابة الذين
تتولى معلمات مساعدتهم في الكتابة،
إضافة إلى ضعيفي البصر وغيرهم.
وتحدث بو صعب إلى اإلعالميين
فقال« :األجواء جيدة والخطة الجديدة
نجحت وأدت إل��ى التسهيالت وإلى
ردود فعل إيجابية ،وتمكنا من كشف
أي خلل ووقف الغش الجماعي الذي
كان يحدث .وتمكنا باألمس من كشف
شكوى غير صحيحة ووهمية وقد
تأكدنا م��ن زي��ارت��ن��ا ال��ي��وم مما كان
لدينا شك فيه وهو أن هناك مدارس
ال تستحق أن ت��ك��ون م���دارس وهي
للتجارة وليست للتعليم وسيكون
لنا معهم حساب خ��اص .ويتجلى
ذلك بطلباتهم السنوية بإعفاء تالمذة
يرفعون أسماءهم على أنهم أصحاب
احتياجاتخاصة،ولكنهمفعليا ًليسوا
أصحاب حاجات ،وكانت المدارس
تعدهم بالحصول على اإلع��ف��اء من
التجار يبيع
الوزارة ،كذلك فإن بعض ّ
التقارير الطبية من أجل الحصول على
اإلعفاء ،وذلك كما كانت تفعل المدارس
المذكورة في السنوات الماضية .وقد

تبين لنا أن هذا المركز الذي يضم نحو
 300تلميذ يجب أن يكون نصفهم
خارج هذا المركز المتخصص ،ونحن
لم نخاطر بإبعادهم ولكني لم أمنحهم
اإلعفاء .أما التالمذة الذين تأكدنا من
حاجاتهم الخاصة ،فإننا أعفيناهم
بحسب الحاالت أو هيأنا لهم التكييف
المناسب في المسابقة والمساعدة
الالزمة بحسب أوضاعهم ،أما المدارس
التي كانت تتاجر بهذا الموضوع
فسوف نتوجه إلى إقفالها».
أض���اف« :س��وف نهتم بأصحاب
الحاجات الحقيقيين ،مثل الصم والبكم
وف��اق��دي البصر وغيرهم م��ن جميع
ذوي الحاجات الخاصة .لقد كانت
تجربتنا ناجحة وتعلمنا منها الكثير
وس��وف نأخذ الكثير م��ن األم���ور في
االعتبار للعام المقبل .هناك أصحاب
صعوبات فعليون وأهاليهم يحملون
ه ّمهم .وهناك بعض من حصل على
اإلعفاء .فقد أعفينا نحو  500من أصل
راض عما
 800تقدموا بطلبات ،وأنا ٍ
أنجزناه بنسبة  % 90وسوف نتعلم
أك��ث��ر لننصف ص��اح��ب الصعوبات
ونعفي من يستحق».
وأكد أنه «يتم تبسيط المسابقات
لهذه الفئة من التالمذة وإعطاء وقت
إض��اف��ي وت��أم��ي��ن أس���ات���ذة للشرح
واإليضاح».

الفكر العاملي :حذار من �ضياع الوطن
طالب رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله،
«الطبقة السياسية بوقف االستهتار بهموم الناس وقضايا الوطن ،بدل أن
تنصرف بعد االنتخابات البلدية إلى حسابات األشكال واألوزان والربح
والخسارة».
وأهاب السيد فضل الله خالل خطبة الجمعة من على منبر المسجد الكبير
في عيناثا بـ «القيادات المسؤولة أن تكون بحجم الوطن ،وأن تلتزم بموجبات
المصالح الوطنية وبخيارات اإلرادة الشعبية بعيدا ً من لغة الكيدية والتكاذب
الرخيص».
ورأى أننا في «حاجة إلى إقرار خطة وطنية تتصدى لألزمات االجتماعية
وتحصن الوطن من كل األخطار الخارجية الداهمة» .وأشار إلى
والسياسية،
ِّ
«أنها تبدأ من إقرار قانون انتخابي جديد يحفظ حق التمثيل للفئات الشعبية،
وتخرجنا من المراوحة السياسية والمزايدات اإلعالمية التي تتحدث عن الفساد
من دون تحديد الفاسدين وندفع نحن المواطنين ،أثمان ذلك» .ودعا الى «التنبه
لما يجري حولنا من صراعات وإعادة رسم الخرائط للمنطقة» ،محذرا ً من «عودة
التهديدات األمنية واستغالل الخالفات والتناقضات الداخلية مما يساهم بتمرير
المشاريع المشبوهة والتي تح ِّقق مصالح اآلخرين على أرضنا».

الخير :العتماد لبنان
دائرة واحدة مع الن�سبية
هنأ رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير في تصريح أمس»المجالس
البلدية واالختيارية المنتخبة في لبنان عامة وفي قضاء المنية  -الضنية
خاصة».
وقال« :نم ّد يدنا إلى المجلس البلدي المنتخب في المنية النبي يوشع خاصة
وفي كامل قضاء المنية  -الضنية عامة ،من أجل التعاون المثمر والتنسيق
المستمر ،لما فيه خير المنطقة ورفع الحرمان المزمن عنها».
وأعرب عن أسفه «لغياب التمثيل المسيحي والعلوي في طرابلس» ،وهنأ
«الجيش واألجهزة األمنية على إنجاز حماية ديمقراطية االنتخابات البلدية
واالختيارية على المستوى األمني» ،كما حيّا الجيش على «العملية األمنية
االستباقية ضد الخاليا التكفيرية في خربة داود  -عكار».
وح ّذر من «التمديد للمجلس النيابي» مطالبا ً «بتقصير واليته واعتماد لبنان
دائرة واحدة مع النسبية وإذا تع ّذر فلتكن على قانون الستين».

عبد الر ّزاق ن ّوه بعملية خربة داود
ن ّوه رئيس «حركة اإلصالح والوحدة» الشيخ ماهر عبد ال��ر ّزاق في بيان،
بالعملية النوعيّة التي ن ّفذها الجيش اللبناني في بلدة خربة داود في عكار،
داعيا ً القوى السياسية إلى «الوقوف خلف الجيش والمقاومة».
وطالب بـ«قانون انتخابي يقوم على أساس النسبيّة يتالءم وحاجة كل
لبناني ،ويمهّد لبناء مؤسسات عصرية متماسكة» ،معتبرا ً أنّ «النسبيّة ُتتيح
لكل القوى التمثيل الصحيح وفق أحجامهم الوطنيّة» ،والفتا ً إلى «ضرورة
انتخاب رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيين ،ويحافظ على معادلة الجيش
والشعب والمقاومة».

محمد بن ( ...تتمة �ص)1
واشنطن على مجاراتهم ب��ذل��ك ،وص���ارت أشد
رس��وخ��اً ،س��واء بالفشل التركي بوجه روسيا
وم��واص��ل��ة م��وس��ك��و س��ي��اس��ات��ه��ا ال��س��اخ��ن��ة في
سوريا وإمساكها بزمام المبادرة ،أو بمواصلة
إيران تقدّمها اإلقليمي الهادئ رغم االستفزازات
السعودية ،وبلوغ الحربين السورية واليمنية ما
يستدعي مراجعة السياسات ومراعاة المعادالت
التي فرضها الحلف الروسي اإليراني السوري
وحليفهم ال��راب��ع ح��زب ال��ل��ه ،م��ن ق��واع��د ميدانية
ال تترك م��ج��االً لهوامش ال��م��ن��اورة ،فإما التقيد
بالضوابط المرسومة من موسكو للشراكة في
التسويات وال��ح��رب على اإلره���اب ،أو الوقوف
خ���ارج الحلبة ،فأذعنت واشنطن لما ه��و متاح
وارتضت السيئ تفاديا ً لألسوأ ،كما سبق وفعلت
بقبول التفاهم ح��ول الملف ال��ن��ووي اإليراني،
وب���دأت السعودية تتبعها بخجل ،س��واء بقبول
االنخراط في مسار التسوية اليمنية ،أو بتلبيتها
التدريجية لشروط موسكو ح��ول الحرب على
جبهة ال��ن��ص��رة وتشكيل ال��وف��د ال��م��ف��اوض في
جنيف باسم المعارضة السورية.
 في لحظة االنعطاف وما تتض ّمنه من إقرارضمني بالفشل ال��ذري��ع للسلمانية ،وعواصف
حزمها ،وبعد تضييعها فرصة ذهبية روسية
لحوار سعودي سوري ،جمعت ولي ولي العهد
محمد بن سلمان برئيس مجلس األم��ن الوطني
ال��س��وري ال��ل��واء علي المملوك ،ومثلها تضييع
فرصة ذهبية أميركية روسية حملتها باكستان
وأندونيسيا ،ل��ح��وار س��ع��ودي إي��ران��ي ب���دالً من
قطع العالقات الدبلوماسية ،يخيم الصمت على
معسكر السلمانية ،فال كالم من الملك أو نجله،
ليخرج ول��ي العهد األم��ي��ر محمد ب��ن ن��اي��ف عن
صمته ويتكلم ويستفيض في لقاء تشاوري على
هامش اجتماع لمجلس التعاون الخليجي ،ويقول
إن فشالً أصاب السياسات السعودية في حربي
اليمن وسوريا ،ويلقي بالالئمة على الحلفاء الذين
لم يفوا بتعهداتهم ،في حرب اليمن ،ولم يصدقوا
ف��ي ض��م��ان��ات��ه��م ف��ي ح���رب س���وري���ا ،وأن األم��ر
يستدعي إع���ادة الحسابات وتقييم السياسات
والقبول بتقديم تنازالت مؤلمة .وخالل ساعات
من نقل الكالم الذي قاله ولي العهد ونشره على
موقع الوطن أونالين السعوديُ ،يحذف الكالم
ويتوقف الموقع.

 م��ش��ارك��ون ف��ي ال���ح���وار ال����ذي ت��ح��دّث فيهول��ي ال��ع��ه��د ،أك���دوا ب��ت��غ��ري��دات حساباتهم على
موقع تويتر ،وف��ي تصريحات لصحف غربية
صحة ك�لام األم��ي��ر محمد ب��ن ن��اي��ف ،وبالتالي
ل��م ي�� ُع��د للحذف وت��وق��ف ال��وط��ن أون�لاي��ن معنى
في تثبيت أو نفي صحة الكالم ،بل في التأشير
على تداعياته وتردداته داخل البيت السعودي،
س��واء ك��ان سبب ال��ح��ذف وال��ت��وق��ف م��ب��ادرة من
ولي العهد لحصر الكالم في البيت الداخلي ،أو
كان حصيلة صراع نشب داخل هذا البيت .لكن
األكيد صار أن الكالم قد قيل وأن ولي العهد قرر
الخروج عن صمته ،وقال ما كان يجب أن يقوله
إلع�ل�ان ب��داي��ة المرحلة ال��ج��دي��دة ،ال��ت��ي مهما تم
السعي للتستر على مساراتها ومعالمها ،فهي فك
وتركيب في السياسات والمواقع ،ستحمل في
حصيلتها حسما ً للرهان في الجواب عن سؤال،
لمن سيتنحى الملك سلمان لنجله بعد إعفاء ولي
العهد األمير محمد بن نايف كما أعفى سلفه األمير
مقرن من والية العهد وق ّرب بن نايف خطوة من
العرش ليفسح المجال لنجله محمد بن سلمان أن
سيتنحى وفقط ويصبح ولي
يقترب خطوتين ،أم
ّ
العهد األمير محمد بن نايف ملكاً ،ينحي بدوره
ولي عهده األمير محمد بن سلمان ،نجل سلفه
الملك الذي افتتح سابقة تنحية ولي العهد فدارت
األزمان ونالت السابقة من نجله؟
 م��س��ارات األح���داث ه��ي التي ت��ق�� ّرر وليستال��رغ��ب��ات .فرغبة الملك سلمان واض��ح��ة ،كانت
بتسليم ن��ج��ل��ه ال��ع��رش ق��ب��ل رح��ي��ل��ه ،والطريق
االنتصار في اليمن وسوريا ،وامتالك مكانة ال
ُتنازع في واشنطن ،وصوالً لتمرير تنحية ولي
العهد األمير محمد بن نايف بال اعتراض أميركي،
وإال ف��ال��ف��ش��ل وإع������ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي السياسات
واالس��ت��ع��داد لتنازالت مؤلمة ،ب��دأت وبشر بها
كسياسة ولي العهد في كالمه المحذوف ،فتعني
سقوط السلمانية ومرشحها للعرش وزير الدفاع
وولي ولي العهد ،وتهيؤ األمير محمد بن نايف
للعرش في يوم ليس ببعيد ،بعدما كانت حروب
الملك ونجله في سوريا واليمن ذات وج��ه آخر
يستهدف تنحيته ،من دون أن يعني ذلك أن الملك
الجديد العتيد أق��ل منهما حماسة للعداء لقوى
محور المقاومة ...لكنها السياسة!

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
واح���د وه��و اس��ت��خ��دام ه��ذا الملف للضغط على الحكومة
السورية في الجولة التالية من الحوار السوري السوري.
وقال إنه خالل سنوات األزمة تعاونت الحكومة السورية
ب��ال��ك��ام��ل م��ع األم���م ال��م��ت��ح��دة ب��ش��أن إي��ص��ال المساعدات
اإلنسانية ويثبت ذلك حصول ماليين الناس المحتاجين
عليها ،مصرا ً على تثبيت أن التعامل مع الوضع اإلنساني
في سورية يجب أن يمر عبر الحكومة السورية ،مؤكدا ً
أن سورية تحرص على إيصال المساعدات اإلنسانية إلى
محتاجيها وليس إلى اإلرهابيين.
لبنانياً ،بقيت المواقف والتحليالت التي أدلى بها وزير
الداخلية نهاد المشنوق في تقييم وض��ع تيار المستقبل
والرئيس سعد الحريري من بوابة تفسير المشهد البلدي
في طرابلس وحالة الوزير أش��رف ريفي ،عنوان التداول
السياسي واإلعالمي ،الذي بلغ الذروة بتغريدة للنائب وليد
جنبالط سخر فيها من كالم المشنوق ،قائالً إن المشنوقيات
تشبه التانغو ،وفيها رشاقة فكرية تحاكي الرشاقة البدنية،
بينما كان االنطباع الغالب على كالم المشنوق أنه أضعف
تقصد اإلف��ادة من
الحريري ب��دالً من أن يق ّويه ،وأن��ه ربما ّ
األزم��ة لنيل نصيبه من الميراث المستقبلي مقابل ما ناله
ريفي.
في شأن قانون االنتخابات النيابية لم يطرأ جديد بعدما
بدا أن مشروع القانون على المختلط بين النسبي واألكثري
يوشك أن ُيسحب من التداول ،بينما يتقدم مشروع حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي القائم على النسبية وتقسيم الدوائر
إلى ثالث عشرة دائرة.

ردود على كالم المشنوق

لم يكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ينهي مقابلته
التلفزيونية أول من أمس ،حتى سارعت الدول المعنية للر ّد على
مواقفه الذي أشار خاللها إلى دور بريطاني في ترشيح رئيس تيار
المرده النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وموافقة واشنطن
والرياض ،وأول الردود جاء من بريطانيا ،حيث أكدت سفارتها في
بيان ،أن «بريطانيا ال تدعم أو تعارض أي مرشح محدد لرئاسة
الجمهورية وأن انتخاب رئيس للجمهورية هو قرار اللبنانيين
ومسؤوليتهم ونحن مستعدّون للعمل مع رئيس جمهورية لبنان
المقبل أيا ً يكن ،كما وما زلنا ندعو النتخاب رئيس في أقرب وقت».
وأكد السفير السعودي علي عواض عسيري في بيان «أن المملكة
العربية السعودية لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية
وال سيما ملف رئاسة الجمهورية الذي تعتبره ملفا ً سياديا ً يعود
لألشقاء اللبنانيين وحدهم حق القرار فيه» ،موضحا ً أن «دور
المملكة يقتصر على تشجيع المسؤولين اللبنانيين على إيجاد حل
لألزمة السياسية وإنهاء الشغور الرئاسي لينتظم عمل مؤسسات

الدولة ويعبر لبنان إلى مرحلة من االستقرار واالزدهار االقتصادي
بمعزل عمن يكون الرئيس الجديد».

فتحعلي :وحدة لبنان جوهر وجوده

وأعرب السفير اإليراني في لبنان محمد فتحعلي عن أمله في
أن «نشهد في القريب العاجل انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية
بما يحقق للبنان مزيدا ً من االستقرار واألمن والثبات» .وفي كلمة
له خالل إحياء الذكرى الـ 27لرحيل قائد الثورة اإليرانية اإلمام
الخميني ،في قصر األونيسكو ،شدد على دعم «ما يجمع اللبنانيين
على قاعدة وحدة لبنان ألن جوهر وجود لبنان هو بوحدته».

جنبالط :الطرب المشنوقي يشبه رقص التانغو

وغ�� ّرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط على
«تويتر» ،ق��ائ�لاً« :ال��ط��رب المشنوقي في الصباح وق��د يس ّمى
بالمشنوقيات ،يكاد يشبه رقص التانغو ،والرشاقة الفكرية تالقي
الرشاقة البدنية».

عون بات خيار الحريري الوحيد

واستغربت مصادر مطلعة لـ «البناء» كالم الوزير المشنوق،
ووضعته في خانة أمر من اثنين« ،إم��ا الغباء السياسي وهذا
مستبعَ د من المشنوق وإما يعبّر عن الخبث السياسي ال سيما
لناحية تصويره الحريري على أنه ليس صاحب ق��رار وتأتيه
التعليمات من الخارج» ،وسألت المصادر« :هل كان المشنوق
ليحظى بكل هذا الحضور والمكانة داخل تيار المستقبل والموقع
ال��وزاري لوال الحريري وتيار المستقبل؟» .مضيفة« :يبدو أن
الحريري يأكل الطعنة تلو األخرى التي بدأها وزير العدل المستقيل
أشرف ريفي واآلن من المشنوق» ،معتبرة أن «كالم ريفي ال يحمل
الخبث السياسي بقدر ما حمله كالم المشنوق عن الحريري» .ولفتت
المصادر إلى أنه «أمام هذا االنقسام وانتهاء األحادية في المستقبل
لم يعد أمام الحريري للعودة إلى السلطة إال انتخاب رئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون رئيسا ً للجمهورية» ،وأكدت
أن «الحريري بات مقتنعا ً أكثر من أي وقت مضى بأن وصوله إلى
رئاسة الحكومة مرهون بوصول عون إلى رئاسة الجمهورية».
ولفتت إلى أن «المشنوق يعمل للوصول إلى رئاسة الحكومة،
وكالمه األخير رسائل إلى حزب الله أوال ً وإلى القيادة السعودية
الجديدة واألميركيين ثانياً».

األمور لم تنضج بعد

وعلمت «البناء» من مصادر «قواتية» أن «تعليمات صدرت من
رئيس القوات سمير جعجع إلى النواب والمسؤولين في القوات
تقضي بوقف كل السجاالت مع تيار المستقبل والعمل على تهدئة
الجبهة بين معراب وبين بيت الوسط».
ورأت ال��م��ص��ادر أن «ك�لام المشنوق سيجعل الحريري
أقرب إلى تبني خيار ترشيح عون رئيسا ً للجمهورية ،لكنها
استبعدت ذلك في القريب العاجل والظروف لم تنضج بعد ،ألن
المسألة ليست داخلية بقدر ما هي مرتبطة بالوضع اإلقليمي

والتجاذبات بين القوى الكبرى في المنطقة».
ولفتت المصادر إل��ى أن «ك�لام المشنوق وال��وض��ع الحالي
للحريري وداخل المستقبل يجعالن حظوظ عون أكثر وحظوظ
رئيس المردة النائب سليمان فرنجية أقل ،وتم ّنت المصادر انتخاب
رئيس للجمهورية ،ألن لبنان لم يعُ د يحتمل الواقع الحالي».

مشروع الحكومة على طاولة الحوار

إلى ذلك بقيت االنتخابات النيابية المتو ّقع حصولها في العام
 2017في صدارة االهتمام المحلي ،خصوصا ً قانون االنتخابات
في ظل فشل التوافق حول قانون بعد سقوط القانون المختلط
في جلسة اللجان المشتركة األخيرة .وعلمت «البناء» أن رئيس
المجلس النيابي نبيه بري سيطرح مشروع حكومة الرئيس نجيب
ميقاتي على طاولة الحوار الوطني المقبلة».

فنيش :النسبية ُيخرج البلد من أزمته

ورأى وزي��ر الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن
«المشروع الذي أحالته حكومة ميقاتي إلى مجلس النواب شارك
في إعداده ومناقشته معظم القوى السياسية انطالقا ً من ضرورة
أن يلبي قانون االنتخاب تطلّعات اللبنانيين وليس مصلحة فريق
دون اآلخر».
ولفت فنيش إلى أن «تقسيم لبنان إلى  13دائرة على أساس
النسبية يعتبر الحل المطلوب إلخراج البلد من أزمته السياسية.
فهذا المشروع يتيح إمكانية معالجة الخلل في التمثيل ،وشكوى
القوى أساسية في المجتمع من عدم عدالة التمثيل أو مصادرته من
آخرين أكانوا أطرافا ً سياسية أو طائفية» .واعتبر فنيش أن «هذا
المشروع ينسجم مع اتفاق الطائف والميثاق الوطني».

والكتائب :ندعم الدائرة الفردية

وأكدت مصادر نيابية في حزب الكتائب لـ «البناء» أن «الكتائب
تؤيد قانون بكركي األكثري (الدائرة الفردية  128دائرة) وعلى
الذي نرى فيه أنه يعبّر عن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني
ويمنع ابتالع القوى الكبيرة للقوى الصغيرة في ظل الوضع
الحالي والحرب الباردة في الداخل ،حيث كل طرف خائف على
طائفته ومك ّونه ،وخصوصا ً المسيحيين ،وفي هذه الحالة كلما
كان عدد الدوائر أكثر كان أفضل» ،لكن المصادر أكدت أن «الكتائب
توافق على القانون المختلط إال أنها استبعَ دت التوصل إلى قانون
انتخاب في ظل غياب الوفاق في لبنان والصراع المذهبي وربما
العودة إلى قانون الستين هو الخيار األخير والمرجح».

وقوي
سالمة :الوضع النقدي مطمئن
ّ

على صعيد آخر ،طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة إلى
أن «الوضع المالي والنقدي في لبنان قوي ومتين ،وأن قطاعنا
المصرفي في وضع صحي وسليم والليرة اللبنانية مستقرة
والفوائد كذلك» ،مشيرا ً إلى أن «التزام مصرف لبنان بالمصلحة
الوطنية العليا هو التزام أيضا ًبالقرارات واالتفاقات الدولية وتطبيق
المعايير التي تحكم عمل المصارف والنظام المالي العام».

مزاج النا�س ( ...تتمة �ص)1
البلدية افتضاحُ األزمة المتفاقمة بك ّل أبعادها
وعجز المسؤولون المكابرون في التغطية عليها.
بات واضحا ً أنّ لبنان يعاني اليوم أزمة متفاقمة
أسهمت في تأجيجها وتعقيدها عوامل متعدّدة
داخلية وخارجية ،لع ّل أسوأها فشل مد ٍّو في
إدارة التن ّوع اللبناني ،وفي معالجة االختالالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،تجلّى
في شغور رئاسة الجمهورية ،وعجز مجلس
النواب الممدّدة واليته عن التشريع ،وانقسام
الحكومة على نفسها ما تسبّب بانعدام القرار،
وشلل اإلدارات والمؤسسات الرسمية ومرافق
الخدمات العامة ،وتواتر االضطرابات األمنية
واندالع أزمات الكهرباء والنفايات واالنترنت.
ك � ّل ذل��ك ف��ي زم��ن تتهدّد لبنان ثالثة أخطار
استراتيجية :إسرائيل العنصرية التوسعية،
واإلرهاب التكفيري وتنظيمات العنف األعمى،
وعصبيات مذهبية متفلّتة من عقالها في غمرة
قصور فاضح ف��ي أداء ال��ق��ي��ادات المتسلّطة
والمتناحرة.
إ ْذ يتضح أن ال جدوى من انتظار تدخل قوى
خارجية لمصلحة أيٍّ من األطراف المتصارعة
النشغالها بأزمات افتعلتها بنفسها ،محليا ً

وإقليميا ً ودولياً ،كما ال جدوى من اللجوء إلى
اآلليات واألدوات واألساليب نفسها للخروج
من األزمة طالما أنها ستفرز القيادات الفاشلة
والنتائج السياسية نفسها ،فقد بات محكوما ً
على اللبنانيين ،مسؤولين ومواطنين ،أن
يواجهوا ال��ظ��روف والتحديات االستثنائية
بقرارات استثنائية وبقيادات نهضوية ملتزمة
استحقاقات اإلن��ق��اذ والتغيير وبناء الدولة
المدنية الديمقراطية.
نعم ،اللبنانيون مدعوون إلى االتحاد في
طلب الحرية والكرامة وإل��ى تنظيم صفوفهم
للضغط على أه��ل سلطة العجز والقيادات
التقليدية المتسلطة من أج��ل اعتماد قانون
ديمقراطي لالنتخابات على أس��اس النسبية
وإج��راء انتخابات حرة بموجبه تكون ،بح ّد
ذاتها ،مخرجا ً من حال األزمة والمحنة ،ومدخالً
لتكوين سلطة تشريعية من ن��واب شرعيين
ومؤهلين النتخاب رئيس الجمهورية ،ولتأليف
حكومة إنقاذ وطني ،وإج��راء تعيينات أمنية
وإدارية مستحقة ،وإلعادة تأسيس لبنان دول ًة
ووطناً.
ّ
نعم ،ذلك يتحقق بإطالق حملة جماهيرية

واس��ع��ة ش��ع��اره��ا «ال��ش��ع��ب ي��ري��د تطبيق
الدستور» ،وإزاح��ة سلطة العجز التي يمدّد
أهلها واليتهم ألنفسهم بأنفسهم ،والضغط بك ّل
الوسائل المتاحة واالستثنائية لحمل مجلس
ال��ن��واب على إق���رار ق��ان��ونٍ لالنتخابات على
أساس التمثيل النسبي في دائرة وطنية واحدة
على مستوى البالد كلها ،وإجراء االنتخابات،
تالياً ،بالسرعة الممكنة كي يُصار بنتيجتها
رئيس للجمهورية ،وتأليف حكومة
إلى انتخاب
ٍ
وطنية جامعة تتولى ،كأولوية أول��ى ،وضع
التشريعـات الضروريـة لتنفيذ أحكام الدستور،
وال سيما المواد  22و  27و  95منه ليُصار،
بعد نفاذها ،إلى انتخاب مجلس نيابي على
أساس وطني الطائفي ومجلس للشيوخ لتمثيل
الطوائف ،ومباشرة إلغاء الطائفية السياسية
وفق خطة مرحلية محورها التأسيس لبناء
دولة مدنية ديمقراطية.
نعم ،يقتضي دع��وة ق��ادة القوى الشعبية
والسياسية الناهضة بالحملة الجماهيرية إلى
مواجهة امتناع أهل السلطة ومجلس النواب
عن استجابة المطالب اإلصالحية المستحقة
والمستعجلَة باللجوء إلى تدابير استثنائية

قوامها تكوين مؤتمر وطني جامع يتولى
وضع نظام لالنتخابات على األسس المن ّوه
بها آنفا ً وبإجرائها وف��ق أحكامه باستقالل
عن أجهزة السلطة الرسمية المعطلة أصالً أو
المشلولة .وليس من شك في أنّ أهل سلطة
العجز عاجزون قطعا ً عن منع إجرائها ،ال سيما
أنّ االنتخابات المرتجاة هي أقرب ما تكون إلى
استطالع عام تجريه القوى الوطنية الحيّة
ومنظمات المجتمع المدني ،بال استفزاز وال
معاداة أليّ جهة سياسية .وفي هذا السياق،
يمكن تشريع التغيير الحاصل ب��أن يُعتبر
المرشحون الفائزون في انتخابات «المجتمع
المدني» برلمانا ً انتقاليا ً لمباشرة العملية
اإلص�لاح��ي��ة ال��ج��ذري��ة باتجاه ب��ن��اء ال��دول��ة
المدنية الديمقراطية.
نعم ،تجب المبادرة إلى ممارسة هذا التمرين
الساطع ف��ي الديمقراطية المباشرة ليكون
إنجازا ً نموذجيا ً لشعب لبنان وقدوة لك ّل شعب
عربي يتوق إلى تقرير مصيره وأولويات حياته
بنفسه.

د .عصام نعمان

ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء أعمدة خشبية ط��ول 14م( .عدد
 ،)100وذل��ك وف��ق المواصفات الفنية
وال��ش��روط اإلداري����ة ال��م��ح��ددة ف��ي دفتر
الشروط ،الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء مبلغ مئتي أل��ف ليرة لبنانية
(ت��ض��اف  )TVAم��ن ق��س��م ال��ش��راء في
المصلحة اإلداري���ة في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق �دّم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا  -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنين
الواقع فيه  27حزيران  ،2016الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1039
إعالن ()5
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش���غ���ال :م��خ��ت��ل��ف��ة ل�����زوم ال��ج��ن��اح
المخصص لمعالجة السجناء في مستشفى
الياس الهراوي الحكومي.
على الراغيبن بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية  -ثكنة
الحلو  -ش��ارع م��ار الياس لالطالع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م ،وذل���ك أث��ن��اء ال���دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إنّ جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  ،2016/7/20وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/6/1
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1052
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج����راء مناقصة
عمومية
ألشغال :طرش ودهان لزوم مبنى اإلدارة
في سجن زحلة.
على الراغيبن بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية  -ثكنة
الحلو  -ش��ارع م��ار الياس لالطالع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م ،وذل���ك أث��ن��اء ال���دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إنّ جلسة ّ
فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  ،2016/7/28وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/6/1
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1052
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج����راء مناقصة
عمومية

ألشغال :تقديم وتركيب خزانات مياه
مع طلمبة سحب مياه لخزانات موجودة
على سطح سراي جب جنين.
على الراغيبن بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية  -ثكنة
الحلو  -ش��ارع م��ار الياس لالطالع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م ،وذل��ك أث��ن��اء ال���دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إنّ جلسة ّ
فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ ،2016/7/28
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/6/1
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1052
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج����راء مناقصة
عمومية
ألش��غ��ال :منع نش ل��زوم سطح مخفر
ضهور الشوير.
على الراغيبن بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية  -ثكنة
الحلو  -ش��ارع م��ار الياس لالطالع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م ،وذل��ك أث��ن��اء ال���دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إنّ جلسة ّ
فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ ،2016/7/26
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/6/1
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1052
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج����راء مناقصة
عمومية
ألشغال :استحداث نظارة لزوم فصيلة
ميناء الحصن.
على الراغيبن بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية  -ثكنة
الحلو  -ش��ارع م��ار الياس لالطالع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م ،وذل��ك أث��ن��اء ال���دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إنّ جلسة ّ
فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  ،2016/7/26وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/6/1
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1052
إعالن
وزارة الزراعة
تعلن وزارة الزراعة  -المديرية العامة
ل��ل��زراع��ة  -ع��ن إع���ادة إج���راء اس��ت��دراج
ع���روض لتلزيم تأهيل وص��ي��ان��ة مشتل
رميش الزراعي ،وذلك في مبناها الكائن في
بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ
 ،2016/6/29الساعة التاسعة.
يمكن للراغبين في االشتراك في استدراج

العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه من مصلحة الديوان  -المديرية
العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة،
الطابق الثالث.
ت��ق �دّم ال��ع��روض ب��ال��ب��ري��د المضمون
المغفل أو باليد مباشرة ،على أن تصل إلى
قلم مصلحة الديوان  -المديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد
إلجراء استدراج العروض.
بيروت في  21آيار 2016
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود
التكليف
1054
كهرباء لبنان
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم
ُتسدّد للجباة والعائدة إل��ى قسم أميون
إصدار شهر  2015/12توتر منخفض.
فعلى المشتركين الذين لم يسددوا
ف��وات��ي��ره��م ال���م���ذك���ورة ،ال��م��ب��ادرة إل��ى
تسديدها في الدائرة المعنية خالل مهلة
أسبوعين من تاريخه تحت طائلة قطع
التيار الكهربائي عنهم ،واتخاذ التدابير
النظامية بحقهم والتي تصل إلى إلغاء
اشتراكاتهم.
لمزيد من التفاصيل يمكن للمشتركين
ّ
االطالع على موقع المؤسسة اإللكتروني.
ُي��ع��ت��ب��ر ه���ذا اإلع��ل�ان ب��م��ث��اب��ة تبليغ
شخصي.
بيروت في 2016/6/2
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف
1059
المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
إعالن تلزيم مشروع أشغال خزانات
وخطوط توزيع لمياه الشرب في بلدات
عقبة بكفتين ،وبرسا -قضاء الكورة
الساعة التاسعة م��ن ي��وم الخميس
الواقع فيه الثالث والعشرون من شهر
حزيران ُ ،2016تجري إدارة المناقصات-
ف��ي م��رك��زه��ا ال��ك��ائ��ن ف��ي بناية بيضون
 ش��ارع ب���وردو – الصنايع  -بيروت،لحساب وزارة الطاقة والمياه  -المديرية
العامة للموارد المائية والكهربائية -
مناقصة تلزيم م��ش��روع أش��غ��ال إنشاء
خ��زان��ات وخطوط توزيع لمياه الشرب
في بلدات عقبة بكفتين ،وبرسا -قضاء
الكورة.
التأمين المؤقت :خمسة وسبعون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقدم أسعار.
ال��ع��ارض��ون المقبولون :المتعهدون
المصنفون في الدرجة األولى لتنفيذ صفقات
األشغال المائية ،المسجلون الذين ال يوجد
بعهدتهم أكثر من أرب��ع صفقات مالية لم
يج ِر استالمها مؤقتا ً مع شروط إضافية.
ت��ق�دّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال��ذي��ن يمكن االط�لاع
وال��ح��ص��ول عليه م��ن مصلحة ال��دي��وان
ف��ي ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وارد المائية
والكهربائية.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د.جان العليّة
التكليف
1056

