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حمليات � /إعالنات

«الإ�سعاف ال�شعبي» تك ّرم
ال�سفيرين الرو�سي والم�صري و�شخ�صيات
ّ
نظمت «هيئة اإلسعاف الشعبي» إفطارها السنوي في
القاعة الكبرى لفندق فينيسيا -بيروت ،في حضور حشد من
الشخصيات السياسية والدينية والدبلوماسية واالجتماعية،
وتخلّله تكريم السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين والسفير
المصري الدكتور محمد بدرالدين زاي��د ،ونقيب المحامين
السابق عصام كرم ،والدكتورة سلوى األمين ،والشيخ علي
عساف ،والمهندس الراحل إبراهيم عبد العال ،والراحل سالم
شاتيال.
المنسق العام للهيئة عماد عكاوي كلمة ،أ ّكد فيها أنّ
وألقى
ّ
«الهيئة ستبقى تعمل إلغاثة المنكوبين والرسالة األمينة بين
المتب ّرع والمحتاج».
وألقى كلمة المكرمين النقيب كرم الذي شكر الهيئة على
التكريم ،مؤ ّكدا ً أنّ «هذه األمسية الرمضانية هي مناسبة
عظيمة لإليمان والتوحيد والتحلّي بالقيم الدينية».
وأبدى زاسيبكين سعادته للتقدير الكبير التي تحظى به
روسيا في لبنان ،مؤ ّكدا ً أنّ «الشعب الروسي يؤيّد سياسة
الرئيس فالديمير بوتين المدافعة عن القيم األخالقية والعدالة
في العالم» ،ومشدّدا ً على «قوة روسيا بتماسكها وقدراتها
العسكرية واالقتصادية ،وعدم تأ ّثرها بالعقوبات االقتصادية

التي ُفرضت عليها».
واعتبر أنّ «السياسة الروسية تسعى لفرض الحلول
السلمية في كل العالم وخاصة في سورية ،والعمل على
استرجاع الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني».
وأ ّك��د زاي��د أنّ «المشروع المصري سيبقى على ال��دوام
مشروعا ً عربيا ً أل ّنه الوسيلة الوحيدة إلنقاذ األمة العربية
في ظل التحدّيات التي تواجهها» ،وأبدى حرص مصر «على
التواصل الدائم والوثيق مع كل القوى اللبنانية».
ولفت شاتيال إلى أنّ «اإلسالم انتشر بقيم الحق والعدالة
والمساواة والحرية» ،وتساءل« :أين معظم الحكام من هذه
القيم السامية؟» وشدّد على أنّ «التط ّرف حالة انقالبية على
جوهر اإلسالم وعودة إلى بعض عادات الجاهلية ،وحتى في
الجاهلية لم تكن تهتك الحرمات ويقتل المدنيون األبرياء
ويعدم األسرى وتستباح أموال الناس» ،مشيرا ً إلى تقصير
واضح من بعض ما س ّماه «مشايخ السالطين» الذين يب ّررون
الظلم واالستبداد وتعطيل القضاء».
وشدّد على أنّ «مقاومة حزب الله حاجة دفاعية لبنانية لم
يطالب الجيش اللبناني بوقفها ،وال خوف على عروبة لبنان
المهدّدة باألوسط الكبير وبالصهاينة».

�إ�شكال تطوّر �إلى ت�ضارب في حر�ش بيروت
وواكيم ّيتهم «الم�ستقبل» باالعتداء
وقع إشكال أمس بين مجموعة من المعتصمين أمام حرش بيروت في محلّة
قصقص احتجاجا ً على نيّة نقل المستشفى الميداني المصري إلى الحرش،
وأهالي المنطقة ،تط ّور إلى تضارب باأليدي والعصي ،ما أدّى إلى إصابة عدد من
االشخاص برضوض طفيفة.
وعلى الفورّ ،
تدخلت القوى األمنيّة وعملت على تفريق المتشابكين وأعادت
الهدوء ،وطلبت من الجميع مغادرة المكان تحت طائلة توقيف من ال ين ّفذ أوامرها.
وأوض��ح رئيس «حركة الشعب» نجاح واكيم في تصريح ،أ ّن��ه «بينما كان
عدد من شابّات وشباب حركة الشعب وأصدقائهم يقومون باعتصام سلمي أمام
حرش بيروت من أجل فتح الحرش لعموم المواطنين ورفضا ً إلقامة إنشاءات
بحجة إقامة مستشفى ميداني مصري ،أقدمت عناصر تابعة لتيار
مخالفة للقانون
ّ
المستقبل على االعتداء بالضرب وبشكل وحشي على المشاركين والمشاركات
باالعتصام ،ما أدّى إلى إصابات بالغة في صفوفهم».
وح ّمل «تيار المستقبل كامل المسؤولية عن هذا االعتداء» ،مؤ ّكدا ً أنّ «حركة
الشعب سوف تقيم دعوى جزائية على قيادة تيار المستقبل وعلى من يظهره
التحقيق فاعالً أو متواطئا ً بهذا االعتداء».
من جهته ،استغرب «تيار المستقبل» في بيان بشدّة ما ورد في تصريح واكيم
من «اتهامات باطلة».
واعتبر التيار أنّ «هذه االتهامات مردودة إلى أصحابها ،وأن ال عالقة ألي من
مناصريه أو أعضائه بما حصل في االعتصام ،ألنّ التيار لم يكن يوما ً في موقع
االعتداء على أحد ،ولن يكون».

تامر دعا الحكومة لحماية اللبنانيين
ب�أمنهم وا�ستقرارهم االقت�صادي والنقدي
أثنى رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر
على اإلصرار الذي ُتبديه لجنة االتصاالت النيابيّة ورئيسها
النائب الدكتور حسن فضل الله ،وبرعاية دائمة من رئيس
المجلس النيابي نبيه ب ّري ،على متابعة ملف اإلنترنت غير
الشرعي بجديّة كاملة ،لمنع أيّ لفلفة أو تمييع ،ولتمكين
القضاء من الوصول إلى ك ّل الحقيقة ومعاقبة المرتكبين
والمخالفين ،ال سيّما أنّ هذا الملف الخطير ال يُنظر إليه كملف
أمني بامتياز.
اقتصادي فقط ،بل هو أيضا ً ملف ّ
كالم تامر جاء خالل تر ّؤسه االجتماع الدوري للمكتب
السياسي للحركة ،والذي جرى التداول خالله باألوضاع
الداخلية واإلقليمية.
واستنكر تامر التفجير ال��ذي استهدف «بنك لبنان
والمهجر» في فردان قبل يومين ،ورأى أنّ الهدف واضح من
هذا العمل اإلرهابي التخريبي ،داعيا ً الحكومة إلى ا ّتخاذ
اإلجراءات الصارمة في هذا الشأن ،لمنع العبث باالستقرار
األمني في لبنان ،وكذلك اتخاذ القرارات الالزمة لحماية
المواطنين اللبنانيين من أيّ استهداف خارجي يطال
استقرارهم االقتصادي واالجتماعي.

وذ ّك��ر تامر ب��أنّ الحركة اللبنانية الديمقراطية كانت
من أوائ��ل الذين ح�� ّذروا من خطورة موضوع النازحين
السوريين ،وقامت باتصاالت عديدة بهذا الشأن ،والتقت
وزير الخارجية جبران باسيل ،وطالبت المجتمع الدولي
ب��إي�لاء ه��ذا الموضوع ك � ّل العناية وااله��ت��م��ام ،وتقديم
المساعدة للبنان لكي يستطيع مواجهة هذه األعباء الكبيرة
المترتبة عليه ج ّراء استضافته أعدادا ً كبيرة من النازحين،
ريثما يتم ّكن هؤالء من العودة إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم
في سورية.
وأ ّكد تامر أ ّنه صار من الضروري أن يجد اللبنانيون حالً
لمسألة الشغور الرئاسي التي طالت إلى ح ّد غير مقبول
بك ّل المقاييس ،األمر الذي يزيد الوضع الداخلي هشاشة
واهتراء.
وختم تامر مشدّدا ً على أنّ المفتاح األساسي لح ّل ك ّل
التوصل إل��ى قانون عصري وحديث
األزم��ات يبقى في
ّ
لالنتخابات النيابيّة على أساس النسبية والدائرة الواحدة،
ألنّ اإلبقاء على قانون الستين سيو ّلد ثورة شعبية ال ُتحمد
عقباها.

اليمن نحو �ضمانات ( ...تتمة �ص)1
لسياستها في سورية ،ويتحدّث
عن لغتين وخطابين لدول الغرب
ويقول إنّ موسكو لم ولن تنتظر
رف���ع ع��ق��وب��ات وال ت��ط��ل��ب رضا
أح���د وه���ي واث���ق���ة م���ن مصادر
قوتها ومن قدرتها على توظيف
هذه القوة لتحقيق األهداف التي
رسمتها لسياساتها.
في الميدان السوري تنسيق
روسي سوري إيراني يشارك
فيه حزب الله ،وتحقيق نتائج
واض����ح����ة ف����ي ري���ف���ي حمص
وح����م����اة ل��ج��ه��ة ط���ري���ق ت��دم��ر
السخنة ،حيث سيطر الجيش
السوري على تلة السيرياتل،
ول���ج���ه���ة ص����ح����راء السلمية
أث��ري��ا ،وك��ذل��ك م��ع��ارك قاسية
ف��ي األري�����اف ال��ح��ل��ب��ي��ة شماالً
وج����ن����وب����اً ،وت�����ق�����دّم للجيش
السوري في داريا.
لبنانيا ً ت��وزع��ت االهتمامات
ب����ي����ن م����ل����ف األن�����ت�����رن�����ت غ��ي��ر
ال��ش��رع��ي وم��داخ�لات النائبين
م��ع��ي��ن ال��م��رع��ب��ي وأالن ع��ون
تتح ّوالن إلى إخبارين للقضاء
ل��م��ا ت��ض�� ّم��ن��ت��ا م���ن معلومات،
وملف قانون االنتخابات الذي
ق��ال رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب إنه
م��ت��ف��ائ��ل ب���أن ي��ش��ه��د ت��ق�� ّدم��ا ً في
هيئة ال��ح��وار ،لصالح النسبية
ال��ت��ي ب��ات��ت م��ن��اس��ب��ة للجميع،
وف����ي ض��ف��ة م��ق��اب��ل��ة استقالة
وزي��������ري ال���ك���ت���ائ���ب وس���ج���ال
ع��ون��ي كتائبي ح��ول س�� ّد جنة،
وحكوميا ً غموض في ّ
ملف أمن
ال��دول��ة ،ويبقى ملف العقوبات
المالية األميركية في الواجهة،
خصوصا ً بعد تفجير «بنك لبنان
والمهجر» ،حيث يسود الصمت
م��ن ج��ان��ب ح���زب ال��ل��ه بانتظار
كلمة ألمينه العام السيد حسن
نصرالله السبوع المقبل ،بينما
تنشط مساعي الوساطات بين
مصرف لبنان والحزب لما هو
أبعد من التهدئة لصياغة قواعد
سلوك تحكم التعامل في حال
ح��دوث أزم��ات أو س��وء تفاهم،
وت���ف���ادي ال��م��واج��ه��ة العلنية،
واالحتكام للتواصل المباشر،
أو بواسطة قنوات موثوقة من
كليهما ،وعلى هذا الصعيد يبدو
مدير األم��ن العام اللواء عباس
إب��راه��ي��م م��رة أخ���رى رج��ل ح ّل
األزمات.

ترقب سياسي ومصرفي
الطاللة للسيد نصر الله

ي��ت��رق��ب ال���وس���ط ال��س��ي��اس��ي
وال��م��ص��رف��ي إط�لال��ة األم��ي��ن العام
لحزب الله السيّد حسن نصر الله
في الخامسة من عصر الجمعة 24
الحالي ف��ي ذك��رى أربعين القائد
الشهيد مصطفى بدر الدين ،بعدما
التزم حزب الله الصمت حيال تفجير
فردان وما رافقه من كيل لالتهامات
ض�دّه من قبل قوى سياسية باتت
معروفة في توجهاتها .وفيما بات
معلوما ً انّ كتلة الوفاء للمقاومة لن
تصدر ايّ بيان اليوم بعد اجتماعها
ت��ب��دي ف��ي��ه م��وق��ف��ه��ا م��ن التفجير
ال��ذي وقع بالقرب من «بنك لبنان
والمهجر» أو من الملفات السياسية
العالقة .أش���ارت م��ص��ادر مطلعة
لـ«البناء» الى انّ السيد نصرالله
سيخصص اطاللته للحديث عما
ّ
يخطط للبنان وم��ن ه��ذا المنطلق
سيؤكد انّ متفجرة فردان قد تكون
بداية صغيرة تستهدف أمن لبنان
وحزب الله والمقاومة ،وسيتحدّث
عن جهات أصبحت معروفة شريكة
في ال��م��ؤام��رة» .وسيتناول السيد
نصرالله اللغط ال��ذي حصل حول
موضوع المصارف ربطا ً باالنفجار
واالت��ه��ام��ات التي وجهت للحزب،
وسيتحدّث عن معركة ح��زب الله
م���ع ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ووض���ع
البلد بشكل ع��ام ،فضالً عن الواقع
االسرائيلي على ض��وء المناورات
االخيرة والتهديد بالحرب ،والوضع
االق��ل��ي��م��ي ع��ل��ى ض���وء ال��ت��ط��ورات
الميدانية في سورية.

المصارف
إلى التعاطي العقالني

وأك������دت م���ص���ادر ف���ي  8آذار
لـ«البناء» انّ األمور تتجه نحو إعادة
احتواء التأزم الناشئ بين حاكم
المصرف المركزي ري��اض سالمة
وح��زب الله وثمة رسائل متبادلة
عبر وسطاء من بينهم اللواء عباس
ابراهيم إلزالة االلتباس الذي تسبّب
به تصريح الحاكم لـ«سي بي أن
ي» .ولفتت المصادر الى انّ االمور
ف��ي ال��م��ص��ارف س��وف تتجه نحو
التعاطي العقالني الذي يعيد ضبط
تنفيذ القوانين األميركية باعتدال
بعيدا ً عن المبالغة وبيع المواقف
لألميركيين».
وتنقل مصادر مقربة عن حاكم
مصرف لبنان لـ«البناء» ارتياح
الحاكم حيال األجواء اإليجابية التي
خرجت بها االجتماعات األخيرة مع
لجنة المصارف ومع رئيس الحكومة
تمام سالم ووزير المالية علي حسن
خليل ،ال سيما بعد إعالن المصارف
التزامهم باآللية المتبعة لتنفيذ
إجراءات قانون العقوبات األميركي.
كما نقلت ارتياح الحاكمية لر ّد الفعل

اإليجابي من جميع األط���راف بعد
تفجير «لبنان والمهجر» ،وإلى عدم
خشيته على االستقرار النقدي».
ونفت المصادر أيّ ضغوط دولية
على الحاكم لجهة تطبيق اإلجراءات
األميركية ،ولفتت إلى أنّ «الحاكم قال
خالل االجتماع األخير مع المصارف
أنّ اآللية والمعايير المتبعة بهذا
الخصوص تتناسب وفق القوانين
والمعايير في الداخل وال��خ��ارج»،
وأكدت المصادر أن «األج��واء كانت
عادية في سوق القطع يومي اإلثنين
والثالثاء عقب التفجير وال داعي
للقلق أو البلبلة» .وأش��ارت إلى أن
«اآللية المتبعة اتسمت باإليجابية
ون��ال��ت م��واف��ق��ة ج��م��ي��ع األط����راف
والنقاش ي��دور اآلن ح��ول القضايا
ال��ت��ي م��ن الممكن أن ت��ط��رأ ف��ي أي
لحظة لكن المناخ إيجابي».
وروى رئيس المجلس النيابي
نبيه ب��ري أم��ام ن��واب االرب��ع��اء انه
كان يتناول إفطاره حين وقع انفجار
ف���ردان ،وانّ ضيفا ً ك��ان يشاركه
وليمة اإلف��ط��ار ،أخبره بما حصل،
وان��ه أب��دى ر ّد فعل عفوي وتلقائي
«غ���دا ً سيتهمون ح��زب ال��ل��ه على
ج��اري السوابق التي حصلت في
مرات سابقة».
وأك���د ب��ري ان��ه يتابع موضوع
تفجير «بنك لبنان والمهجر» وأعطى
تعليماته لشرطة المجلس بالتعاون
م��ع ف���رع ال��م��ع��ل��وم��ات واألج��ه��زة
المختصة لتقديم محتوى الكاميرات
الموجودة على جوانب منزله».

حكيم :التمديد للطفيلي
غير قانوني

وعلى وقع تفجير فردان واستقالة
وزي����ري ال��ك��ت��ائ��ب س��ج��ع��ان ق��زي
وأالن حكيم ،وتلويح «األح���زاب»
المسيحية بالتحرك في  27الحالي
ّ
ملف جهاز أمن
اذا ل��م تح ّل أزم��ة
الدولة ،يجتمع مجلس الوزراء اليوم
برئاسة الرئيس تمام سالم للبحث
في بنود عادية مدرجة على جدول
األعمال منها ملف االتصاالت.
وف��ي��م��ا ينتظر ان ي��ب��ت مجلس
ال���وزراء بمرسوم تسريح العميد
محمد الطفيلي الذي أرسله مدير عام
أمن الدولة اللواء جورج قرعة الى
رئاسة الحكومة .وتحدثت معلومات
عن سيناريوات ثالثة طرحت إليجاد
ح ّل ألزمة امن الدولة:
ّ
 - 1تعيين نائب مدير بقرار يُتخذ
في مجلس الوزراء بموافقة الوزراء
جميعا ً.
 -2تأجيل تسريح العميد الطفيلي
بموافقة المدير العام.
« - 3تسوية» بينه وبين اللواء
قرعة ُتخرج الجهاز من حالة الشلل
التي تضربه ،وإال بقاء المركز شاغرا ً
الى حين تعيين مدير جديد للجهاز،
وف���ي ه���ذه ال���ح���ال ي���و ّق���ع رئ��ي��س
الحكومة على ق��رارات الجهاز بدال ً

من نائبه.
وأك��د وزي��ر االقتصاد والتجارة
المستقيل أالن حكيم انّ التمديد
للعميد محمد الطفيلي غير قانوني
وغير مقبول ،صحيح اننا قدمنا
استقالتنا لكننا ال ن��زال وزراء النه
ال يمكن ق��ب��ول االس��ت��ق��ال��ة بغياب
رئيس الجمهورية ،وال ن��زال نعمل
على إيجاد ح ّل لهذا الملف ونرفض
وال��م��ك��ون��ات المسيحية األخ���رى
رفضا ً تاما ً التمديد .وشدّد على أنّ
تأجيل التسريح يحتاج الى اقتراح
من المدير العام وهذا مستبعد ولن
يحصل .ونتمنى ان تحصل تسوية
بينهما فنحن ال نطالب سوى بتطبيق
القانون واإلف���راج عن مخصصات
 6000عنصر مسيحي ومسلم».
وأش���ار حكيم ال��ى انّ استقالتنا
���ح ،لقد
ج���اءت ف��ي التوقيت األص� ّ
توصلنا الى مكان طفح فيه الكيل
ل��م نعد نستطيع حتى ان نعيّن
في وزارات��ن��ا لذلك وجدنا انّ الح ّل
األنسب هو االستقالة؟ وردا ً على
سؤال عن إمكانية حضورهما جلسة
مخصصة لجهاز امن الدولة ،ال سيما
ّ
انّ العميد طفيلي يُحال الى التقاعد
ف��ي  27الحالي ق��ال حكيم« :ه��ذا
األم��ر يعود ال��ى المكتب السياسي
في حزب الكتائب الذي يتخد القرار
المناسب».
وفي اطار حرب المزايدات الدائرة
بين األح��زاب المسيحية ذ ّكر حزب
الكتائب تكتل التغيير واإلص�لاح
بوقائع جلسة  12آذار  2016التي
قيل فيها عن وزراء الكتائب ،إنهم
«وزراء المعارضة» لرفضهم الشديد
تفاصيل خطة النفايات .وإذ تليت
مق ّرراتها على أنها «باإلجماع» ،فلم
ينف وزراء التكتل ذلك ،فيما صدر
عنا في حينه أنّ «ما ورد في مق ّررات
مجلس الوزراء عن انّ خطة النفايات
قد أق�� ّرت باالجماع ،غير صحيح،
فوزراء الكتائب قد تحفظوا عليها».
وتعقيبا ً أعلن وزير التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب في تصريح
له عبر وسائل التواصل االجتناعي
أنه سيتوجه «غدا ً (اليوم) الى األمانة
العامة لمجلس الوزراء لالطالع على
محضر جلسة  2016/3/12خطة
النفايات لتنشيط الذاكرة .وأعد أن
أوافيكم بما ُدوِّن فيه».

رياشي في الرابية
بعد بيت الوسط

الى ذلك أوفد رئيس حزب القوات
سمير جعجع ام��س رئ��ي��س جهاز
اإلعالم والتواصل في القوات ملحم
الرياشي ال��ى الرابية للقاء رئيس
تكتل التغيير واالص��ل�اح العماد
م��ي��ش��ال ع���ون ،واط�لاع��ه ع��ل��ى ما
دار ف��ي لقاء بين ال��وس��ط .وتأتي
ال��زي��ارة بعد ل��ق��اء جمع الرئيس
س��ع��د ال���ح���ري���ري ب��ري��اش��ي ي��وم
االثنين الماضي ،جدّد خالله رئيس

«المستقبل تمسكه بترشيح الوزير
فرنجية» .واش��ارت مصادر مطلعة
على االجتماع لـ«البناء» إل��ى «أن
جعجع بعث برسالة الى الحريري
مفادها انه طالما ال حظوظ لوصول
فرنجية الى الرئاسة ،فلماذا تعرقل
انتخاب الجنرال عون» ،متمنيا ً عليه
في الرسالة التي نقلها الرياشي
المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس
من دون التصويت للجنرال» .ولفتت
المصادر الى انّ جواب الحريري كان
حاسما ً أنّ فرنجية ال يزال مرشحه».
وأك��دت المصادر انّ الحديث الذي
أش��ي��ع ف��ي األسبوعين الماضيين
تحسن في العالقة بين
عن بداية
ّ
القوات والمستقبل دحضه لقاء بيت
الوسط ،معتبرة انّ األمور تتجه نحو
المزيد من التباعد والتأ ّزم».

إخباران
الى النيابة العامة

ت����واص����ل ل��ج��ن��ة االت����ص����االت
اجتماعاتها ح��ت��ى ت��ص��ل بقضية
االنترنت غير الشرعي الى الخواتيم
المطلوبة والى الحقيقة بكاملها عبر
تحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين
أيا ً يكن هؤالء ومهما عال شأنهم» كما
قال رئيسها النائب حسن فضل الله.
وأش��ار فضل الله الى انّ اللجنة
ح ّولت إخبارين الى النيابة العامة
المالية عبر م��ا ت��ق�دّم ب��ه النائبان
أالن عون ومعين المرعبي وق� ّررت
أن نرفع السرية عن مداخلة هذين
النائبين لما فيهما م��ن معطيات
ومعلومات .وستحال المعطيات
ال��ت��ي ق �دّم��ت خ�ل�ال الجلسة على
القضاء المختص لكي يبدأ التحقيق
في ما أدلى به النائبان» ،وأضاف:
«اننا مقبلون على عطلة قضائية
وت��م� ّن��ت اللجنة على ال��ق��ض��اء ان
يستم ّر في العمل حتى ضمن العطلة
القضائية التي تبدأ الشهر المقبل».
وكان عون دعا الى فتح موضوع
اإلدارة ومحاسبتها على مسؤولياتها
في الوصول مباشرة الى هذه الحال
التي وصلنا بها في االنترنت غير
الشرعي ألنها حجبت امكانات كانت
لديها ولم تعطها للسوق المحلية
وال��ق��ط��اع ال��ع��ام ،ع��ل��م�ا ً انّ هناك
وزارات لألسف كانت مشتركة مع
القطاع الخاص ألنّ الدولة لم توفر
لها الخدمة واإلمكانات التي لدى
القطاع الخاص ،واليوم يفترض في
المرحلة المقبلة ان تركز اللجنة على
محاسبة اإلدارة وان تفتح تحقيقا ً
بك ّل المرحلة السابقة من «أوجيرو»
م���رورا ً بك ّل وزارت االت��ص��االت من
دون استثناء وان يت ّم التحقيق بك ّل
هذه المرحلة لنرى على أساسها من
تترتب عليه المسؤولية بمؤازرة
عمل القضاء.
وعلمت «البناء» أنّ «وزير الدفاع
سمير مقبل أك��د أن��ه على استعداد
لتقديم ك��� ّل م��ا يحتاجه القضاء

ماذا ي�ستطيع لبنان ( ...تتمة �ص)1
الحاكم بأشكال متعدّدة ،يقول حاكم مصرف لبنان إنّ
الهيئة المصرفية رفضت إقفال حسابات ن��واب ووزراء
حزب الله ،وأنّ ك ّل ما أغلق من حسابات خالل أع��وام ال
يتعدّى العشرات ،وليس بينها ما يتصل بحزب الله ،فهل
يعني ه��ذا انّ م��ص��رف لبنان وال��ق��ط��اع المصرفي تحت
تأثير ضغط ال يحتمل ،وأنّ حزب الله يطالب بالتم ّرد؟ أم
أنّ الحاكم يقول إنّ األمر ال يستدعي القلق وليس بحجم
ما يجري تداوله وان��ه ق��ادر على تولي المهمة والح ّد من
الخسائر فال داعي للذعر؟
 إذن ماذا يريد حزب الله؟ وما هو الخالف مع القطاعالمصرفي أو بعضه ال��ب��ارز والفاعل على األق��� ّل؟ وماذا
يستطيع لبنان أن يفعل؟ خصوصا ً بعد أن جاء التفجير
ليكشف أنّ األه��داف الحقيقية للحملة األميركية العقابية
ليست توهّم إلحاق أذى مالي لن يلحق بحزب الله ،الذي ال
يتعامل بالحسابات المصرفية ،بل هي خلق بيئة تصاعدية
سياسيا ً وإعالميا ً من التوتر عنوانها قطبية التجاذب بين
حزب الله والمصارف ،واإلمساك بطرف خيطها الرخو
أمنيا ً وه��و المصارف ،للضغط عليه وتحميل ح��زب الله
المسؤولية ،وتدفيع لبنان ومصارفه وليرته الحقا ً الثمن
ألنّ الذين يدّعون الفهم ويسهمون في التوتر اإلعالمي
ض ّد حزب الله ،ال يريدون ان يفهموا بسبب كيدهم وعمى
بصائرهم وأبصارهم أن أضعف العناصر في هذه المعادلة
هي العملة الوطنية التي سيصلها ضغط التأثر في حصيلة
التراكم ما لم يت ّم االستدراك مبكراً.
 -ماذا يريد حزب الله؟

 يريد جوابا ً على سؤال ،هل من يجرؤ اليوم على القولإنّ حزب الله أكبر وأش ّد وطنية ومسؤولية وحرصا ً على
أمن البلد والقطاع المصرفي فيه وعلى مصالح مواطنيه
وفكرة الدولة ،من أن يكون وراء التفجير الذي استهدف
مق ّر «بنك لبنان والمهجر» ،وأنّ حزب الله ومن يستهدفهم
القانون األميركي هم ضحايا ظلم وع��دوان وافتراء وهم
ليسوا إره��اب��يّ��ي��ن ،ب��ل مقاومين ش��رف��اء ي��دف��ع��ون نيابة
عن لبنان واللبنانيين فاتورة قتالهم لمن احت ّل أرضهم
ويعتدي على بلدهم ،واللبنانيون لن ينسوا لهم التضحيات
وبيبعونهم بالبخس من المال استرضاء لصاحب القرار
المالي في العالم ،ويتضامنون معهم بوجه هذا العدوان
الذي يعتبرونه عدوانا ً على لبنان ،وستتولى المؤسسات
اللبنانية في الحكومة ووزارة الخارجية ومصرف لبنان
التفاوض مع اإلدارة األميركية لبلوغ أفضل الممكن من
جهة ،وفي المقابل ستعقد الحكومة وجمعية المصارف
والهيئة المصرفية العليا اجتماعات مفتوحة للوصول
إلى أفضل أشكال الحماية للمواطنين اللبنانيين من ضغط
القرارات الخارجية.
 يريد ح��زب الله أال تتب ّرع مصارف لبنانية للتذ ّرعبالقانون األميركي لتطييف حسابات زبائنها ومودعيها
وال��ت��ب�� ّرع بتقديم ل��وائ��ح عنها لألميركيين وإل���ى جانبها
تصنيفات طائفية وجغرافية وأح��ي��ان��ا ً ص��ور مناسبات
يحييها رجال األعمال المودعين ،كإفطارات يرعاها نواب
ووزراء مع إش��ارة لهوية الرعاة وانتمائهم لحزب الله،
وكتابة مالحظة ،ربما تتض ّمن ه��ذه المناسبات حمالت

تب ّرع لحزب الله ومؤسساته ،وأال تتح ّول هذه المصارف
إلى أدالء أمام العدوان المالي لخراب البيت اللبناني كما
تص ّرف األدالء من عمالء االحتالل أمام دباباته ،يتسبّبون
بج ّر البالء على بلداتهم وأبناء وطنهم وكثيرا ً من األحيان
بال سبب إال تقديم أوراق االعتماد للعدو إثبات الوالء له.
 يريد حزب الله أال تتب ّرع بعض المصارف باستدعاءزبائن ومودعين وفقا ً للون طائفي وإبالغهم بأنها تقوم
بتجديد بيانات المودعين ،والسعي للحصول على معلومات
أي عالقة
سياسية ،أو تضمين االستمارة ما يشبه التب ّرؤ من ّ
مع حزب الله والمقاومة ،أو التب ّرع بتزويد هؤالء المودعين
من لون طائفي معيّن بأسماء وسطاء يمكن لهم المساعدة في
منع تع ّرضهم للمالحقة بموجب قانون العقوبات األميركي،
وهؤالء الوسطاء ليسوا إال أتباع السفارات ووكالئها ال ُمراد
تنصيبهم مراجع سياسية وإنتاجهم كقيادات جديدة ،وفتح
دفتر الطائفة التي يعيش حزب الله في قلبها على مشاريع
تجنيد العمالء وق��ي��ادة حمالت التنكر ،أو التهديد بسيف
العقاب ،بقوة القانون األميركي.
 ي��ري��د ح��زب ال��ل��ه ببساطة أن يقنعه م��ص��رف لبنانوت��ق��ن��ع��ه ال��م��ص��ارف ،وي��ق��ن��ع��ه ال��س��ي��اس��ي��ون أنّ قانون
العقوبات أميركي فقط ،وليس جزءا ً من لعبة أميركية ت ّم
إنتاجها بالتشارك مع لبنانيين للعبث في غرفة نومه ،ألنه
أي مساس ب��األم��ن ،ألنّ ه��ذه ليست
ببساطة وم��ن دون ّ
لعبته للداخل اللبناني ،ما لم يقتنع بذلك فسيحمي غرفة
نومه ،ولن يكون وحده من ال ينام.
ناصر قنديل

من معلومات ومعطيات جمعتها
استخبارات الجيش» ،وش �دّد على
أنّ «تقرير استخبارات الجيش حول
التجسس اإلسرائيلي عبر شبكة
ّ
األنترنت غير الشرعي ال يزال نفسه
بأن ال أدلة جديدة تثبت عدم وجود
تجسس وأنّ االستخبارات تتابع
ّ
تحقيقاتها إلثبات ذلك على األرض
واستعانت بلجنة خبراء».

المعلومات
لم تقدّم تقريرها

وأكدت مصادر نيابية لـ«البناء»
أنّ ف��رع المعلومات ل��م يقدم بعد
التجسس اإلسرائيلي
تقريره حول
ّ
لكن مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكري القاضي صقر صقر قال
خ�لال الجلسة إنّ ف��رع المعلومات
ق��دّم تقريره وه��و تقرير س��ري لن

يعرض أمام اللجنة».
وطالبت اللجنة وزير اإلتصاالت
بطرس حرب إطالعها على الرقمين
اللذين يت ّم عبرهما التخابر الدولي
غير ال��ش��رع��ي إال أنّ ح��رب أج��اب
اللجنة بأنه قدّم شكوى الى النيابية
العامة المالية في ه��ذا الصدد في
وق��ت س��اب��ق ،وأنّ األم��ر ب��ات لدى
النيابة العامة».
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر إنّ «أج����واء
الجلسة ك��ان��ت إي��ج��اب��ي��ة وأب���دت
األج��ه��زة القضائية استياءها من
ته ّرب المتهمين في قضية الزعرور
من الحضور إلى التحقيق من خالل
ت��ق��دي��م ال��دف��وع الشكلية بحسب
القانون لتأجيل التحقيقات ،حيث
قدّم أحد المتهمين وهو من الضنية
اع��ت��راض�ا ً شكليا ً لعدم تم ّكنه من
القدوم إلى جبل لبنان بهدف تأخير
التحقيق م��ع��ه» ،مضيفة« :لكن

القضاء أك��د أن��ه سيعمل لتسريع
التحقيقات وك��ش��ف المتو ّرطين
اآلخ���ري���ن وح��ت��ى ض��م��ن العطلة
القضائية ووض��ع ه��ذا الموضوع
ضمن الملفات التي سيتابعها خالل
العطلة».
ولفتت المصادر إلى أنّ «حضور
مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء
إبراهيم بصبوص كان بادرة جيدة
وأبدى تجاوبه وأوضح أمام اللجنة
أنّ مدعي عام التمييز القاضي سمير
ح��م��ود ل��دي��ه الصالحية والسلطة
الس���ت���دع���اء ع��ن��اص��ر ق���وى األم���ن
ال��داخ��ل��ي ال��م��ت��و ّرط��ي��ن ف��ي قضية
إدخال المعدات إلى التحقيق حتى
ل��و ل��م ي���أذن ل��ه��م م��دي��ر ع���ام ق��وى
األم��ن الداخلي ،وأعلن أنّ موضوع
ال��ذب��ذب��ات الالسلكية ليست من
اختصاص قوى األم��ن الداخلي بل
من صالحية األمن العام».

�إعالنات ر�سمية
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
1045
كهرباء لبنان
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأن مهلة
تقديم العروض العائد إلزالة رواسب الفيول
الموازية لمجرى مياه التبريد العائد إلى
البحر في معمل الذوق الحراري ،موضوع
استقصاء األسعار رقم ث 2150/54تاريخ
 ،2016/3/1قد ُمدّدت لغاية يوم الجمعة
 2016/7/1عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
األس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان – أمانة السر – الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر.
علما ً بأنّ العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال تزال سارية المفعول،

وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان – طريق النهر – الطابق «»12
– المبنى المركزي.
بيروت في 2016/6/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف1140 :
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
إعالن للمرة الثانية
استدراج عروض لشراء تجهيزات طبية
لزوم المعهد الوطني للعناية التمريضية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة م��ن يوم
الثالثاء الواقع فيه  ،2016/7/19تجري
وزارة التربية والتعليم العالي استدراج
عروض لشراء تجهيزات طبية لزوم المعهد
الوطني للعناية التمريضية في المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني ،طبقا ً
لدفتر الشروط الخاص الذي يُطلب من قلم
المديرية العامة المذكورة.
ت��ق �دّم ال��ع��روض خ�لال أوق���ات ال���دوام
الرسمي إلى قلم المديرية العامة للتعليم
نص
المهني والتقني – الدكوانة ،وفقا ً لما ّ
عليه دفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه
الغاية ،على أن يصل العرض قبل الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم
المحدد إلج��راء االس��ت��دراج ،و ُي��رف��ض كل
عرض يقدّم بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في  13حزيران 2016
المدير العام للتعليم المهني والتقني
أحمد دياب
التكليف1138 :
نشر إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة األولى في البقاع
المستدعى ضدّهم ملكة شحادة مساعد
المقيمة سابقا ً في رومية والمجهولة محل

اإلقامة حالياً ،وموريس شحادة مساعد
وشحادة و فارس ومرلين أوالد سمير مساعد
المقيمين سابقا ً في عين الرمانة والمجهولي
محل اإلقامة حالياً ،للحضور شخصيا ً أو
بواسطة من ينوب عنهم قانونا ً إل��ى قلم
المحكمة في زحلة لتبلّغ أوراق االستدعاء
المقدّم من المحامي رشيد يوسف فرح،
المسجل برقم أساس  ،2016/351والذي
ّ
يطلب بموجبه إزالة الشيوع في العقار رقم
 1238من منطقة الفرزل العقارية.
و للمستدعى ضدّهم المذكورين مهلة
عشرين ي��وم �ا ً م��ن ت��اري��خ النشر إلب��داء
المالحظات على الطلب ،وإلاّ فكل تبليغ
لهم لصقا ً على باب ردهة المحكمة يُعتبر
صحيحا ً بما فيه الحكم النهائي.
رئيس الكتبة
جورج أبو فيصل
نشرة فقرة حكمية
ت��دع��و م��ح��ك��م��ة ال��غ��رف��ة االب��ت��دائ��ي��ة
األول���ى ف��ي ال��ب��ق��اع المستدعى ضدّهما
سليمان صليبي أب��و نجم وأنيسة أيوب
يعقوب سيده المقيمين سابقا ً في الفرزل
والمجهولي محل اإلقامة حالياً ،للحضور
شخصيا ً أو من ينوب عنهما قانونا ً إلى
قلم المحكمة في زحلة لتبلّغ الحكم الصادر
عن المحكمة بتاريخ  2016/5/12برقم
أساس  2016/393قرار رقم ،2016/98
ب��االس��ت��دع��اء ال��م��ق�دّم م��ن غ���ارو سركيس
طوركسيان بوكالة األستاذ رشيد يوسف
فرح.
خالصة الحكم :تق ّرر إعالن عدم قابلية
العقار رقم  /2679/الفرزل للقسمة عينا ً
بين الشركاء وطرحه للبيع بالمزاد العلني
بين الشركاء إذا اتفقوا ،وإلاّ للعموم وفقا ً
للثمن المحدّد في تقرير الخبير على أن
يو ّزع الثمن بين الشركاء بنسبة حصة كل
منهم في العقار.
و للمستدعى ضدّهما المذكورين مهلة
ثالثين يوما ً من تاريخ النشر لالستئناف.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل

الحزب السوري القومي االجتماعي
نظام شكيب حدّاد وزوجته ضياء القسيس وعائلته (في المهجر).
		
أوالدها:
غسان حدّاد وزوجته يوال كبريال وعائلته.
		
الرفيق المهندس خليل حدّاد ،زوجته الريسا دبانلوفا وعائلته.
		
الرفيق الدكتور أنطوان حدّاد.
		
الف ّنان يوسف حدّاد ،زوجته آرازيويجيان وعائلته.
		
إبراهيم حدّاد (في المهجر).
		
الرفيقة منيرفا شكيب حدّاد.
		
ابنتها:
أوالد المرحوم جميل حدّاد وعائالتهم.
أشقاؤها:
أرملة المرحوم أنطوان حدّاد وأوالدها وعائالتهم.
		
نقوال حدّاد وعائلته (في المهجر).
		
سعاد زوجة أيّوب المر وعائلتها.
شقيقتها:
أوالد المرحوم ندرة حداد وعائالتهم.
		
سلفها:
أوالد المرحومة نظيرة زوجة المرحوم سليمان كعدي وعائالتهم.
شقيقة زوجها:
لحود،
وعموم عائالت :حدّاد ،تبشراني ،الدبس ،القسيس ،كبريال ،دبانلوفا ،بويجيان ،قازان ،الم ّر ،زيدانّ ،
حبيب كعدي ،عيدو زغيب لبكي ،عموم عائالت قوسايا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من
األسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

الرفيقة

ناديا يو�سف ح ّداد
أرملة المرحوم الرفيق شاهين يوسف حدّاد
الراقدة على رجاء القيامة والحياة األبدية مساء الثالثاء الواقع فيه  14حزيران  2016مت ّممة واجباتها الدينية.
احتفل بالصالة لراحة نفسها في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم األربعاء الواقع فيه  15حزيران  2016في
كنيسة السيدة – قوسايا.
تقبل التعازي اليوم الخميس الواقع فيه  16حزيران  2016في صالون كنيسة السيدة – قوسايا من الساعة
التاسعة صباحا ً ولغاية الساعة السابعة مساءً.
ويوم الجمعة الواقع فيه  17حزيران  2016في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم األورثوذكس –
الجديدة من الساعة العاشرة صباحا ً ولغاية الساعة السابعة مساءً.

