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حمليات � /إعالنات

ف�ضل اهلل ع ّزى القطان بوفاة والده:
لتح�صين الوحدة بخطاب االنفتاح

خ�ضر زار مفتي الهرمل :لتنفيذ الخطة الأمن ّية
وو�ضع ّ
حد للمخ ّلين بالأمن

فضل الله معزيا ً القطان في بر الياس

الصلح مستقبالً خضر

دعا رئيس «لقاء الفكر العاملي»
السيد علي عبد اللطيف فضل الله
ال��ى «تكريس الوحدة االسالمية -
والتعصب
االسالمية ونبذ الغل ّو
ّ
والعودة الى مك ّونات الهوية الدينية
القائمة على االنفتاح ،لقطع الطريق
على فتن التكفير واإلرهاب».
كالم السيد فضل الله جاء خالل
زي���ارت���ه رئ��ي��س ج��م��ع��ي��ة «ق��ول��ن��ا
وال��ع��م��ل» ال��ش��ي��خ أح��م��د ال��ق��ط��ان
لتعزيته بوفاة وال��ده المغفور له
الحاج متعب ابراهيم القطان في
بلدته بر الياس.
ودان فضل ال��ل��ه «ج��رائ��م القتل

الوحشية التي ترتكب بحق اإلنسانية
البريئة والتي ال تمتّ ال��ى اإلس�لام
بصلة» ،مطالبا ً ب��ـ«إن��ش��اء جبهة
عالمية لوقف نزيف ال��دم��اء وض� ّد
التكفير والتوحش من فلسطين الى
سورية والعراق والبحرين واليمن
الى أميركا وأوروبا».
ون��بّ��ه م��ن «م���ح���اوالت البعض
ف��ي ال��داخ��ل اللبناني كشف البالد
أمنيا ً وسياسيا ً وإضعاف الحكومة
وتجويفها م��ن ال��داخ��ل وإف��ق��اده��ا
ال��ن��ص��اب ال��ق��ان��ون��ي وال��س��ي��اس��ي
والميثاقي ،كي تتح ّول عاجزة عن
حماية نفسها وعن التصدّي للهجمة

الشعواء التي يتع ّرض لها الوطن
باقتصاده وأمنه ومكونات نسيجه
الشعبي والسياسي».
ودعا الى «إعادة صياغة الخطاب
ال��س��ي��اس��ي ب��م��ا ي��رق��ى ال���ى حجم
االستحقاقات الداهمة التي تهدّد األمن
واألم��ان االجتماعي ولقمة المواطن
ومناعته ض ّد الفقر والحرمان».
وط��ال��ب ب��ـ«وق��ف االن����زالق ال��ى
مستنقع األزم��ات التي تزيد الهوة
بين المواطن والمسؤول وباإلسراع
في إنجاز االستحقاقات الدستورية
وف����ي م��ق��دّم��ه��ا ان��ت��خ��اب رئ��ي��س
للجمهورية».

حبلي :المقاومة �أنزه و�أ�شرف
من �أن تر ّد على االتهامات الباطلة
سأل الشيخ صهيب حبلي عن سبب الحماسة التي
أبدتها قوى  14آذار ومسارعتها عبر وسائل إعالمها الى
توجيه أصابع اإلتهام مباشرة وباإليحاء الى حزب الله
بالوقوف وراء متفجرة ف��ردان؟ واعتبر أنّ مواقف هذا
الفريق تكشف الهدف الحقيقي من وراء ه��ذه العملية
الجبانة ،مؤكدا ً في الوقت عينه أنّ المقاومة أنزه وأشرف
من أن تر ّد على هذه االتهامات الباطلة التي تحاول تشويه
صورتها.
وتمنى الشيخ حبلي لو سارعت بعض القوى السياسية
في البلد الى إدانة قرار العقوبات األميركي الذي استهدف
شريحة واسعة من اللبنانيين في لقمة عيشهم ومصدر

رزقهم ،بدل التهليل لهذه العقوبات التي تريد النيل من
كرامة اللبنانيين بذريعة محاربة اإلرهاب.
واعتبر الشيخ حبلي أنّ ما تبقى من أقنعة العمالة
العربية سقط بالكامل ،فها هو سفير الكيان الصهيوني
يُنتخب رئيسا ً للجنة القانونية في األمم المتحدة وبدعم
من أرب��ع دول عربية ،وه��ذا األم��ر ال يبدو مستغرباً...
فمن يشنّ العدوان على اليمن ويقتل أبناءه ،ومن يدعم
الجماعات التكفيرية في سورية والعراق ،لن يجد حرجا ً
في دعم سفير الكيان الصهيوني الذي يعيث قتالً وخرابا ً
ف��ي فلسطين المحتلة للحصول على رئ��اس��ة اللجنة
القانونية في األمم المتحدة!

زار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أم��سُ ،مفتي
بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح مه ّنئا ً بحلول شهر
رمضان في دارته في بعلبك في حضور مخاتير وفاعليات
اجتماعية.
وش �دّد خضر خالل اللقاء على «أهمية توفير األمن
واألمان ليتج ّول الناس بكل اطمئنان» ،وقال« :الكل في
بعلبك الهرمل يؤ ّكد ضرورة تنفيذ الخطة األمنيّة ووضع
ح � ّد لكل إخ�لال ب��األم��ن ،وبالطبع األوادم من مختلف
الشرائح االجتماعية يناشدون الدولة بمنع أيّ ظاهرة
مخلّة باألمن ،ألنّ الدولة هي مرجعيّتهم ،ويقع على

ِّ
ينشط
عاتقها توفير األم��ن واالستقرار ،كما أنّ األم��ان
الحركة االقتصادية والسياحيّة في المنطقة ،بخاصة
وأ ّننا على أب��واب افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية،
والتي ت ّم إنجاز كل الترتيبات إلقامة حفالتها التي هي
بمثابة رسالة لكل العالم بأنّ بعلبك مدينة الحياة والفن
والحضارة والثقافة».
بدوره شدّد الصلح على ضرورة «تنفيذ الخطة األمنيّة
ووضع ح ّد لكل العابثين بأمن المدينة واقتصادها ولقمة
عيش أبنائها ،والمساعدة على رفع حاجز الخوف عند
الناس».

النابل�سي :المقاومة م�ستمرة
ّ
والتقدم
في التط ّور
رأى الشيخ عفيف النابلسي في خطبة الجمعة ،أنّ
«المحاوالت لضرب المقاومة ليست جديدة ،ولقد اعتادت
المقاومة على أشكال متعدّدة من االعتداءات بحسب ما
تقتضيه ظ��روف المواجهة ،وكانت تخرج أكثر صالبة
وأش ّد عودا ً وأصلب مِراسا ً وموقفاً».
أض��اف« :ف��ي ه��ذه المرحلة نشهد عقوبات تفرضها
الخزانة األميركية ض ّد كل من ُي ّتهم بدعمه للمقاومة،
ونشهد تصعيدا ً «إسرائيلياً» واضحاً ،ونشهد حمالت
سياسيّة وإعالمية متواصلة في الداخل والخارج ،كل ذلك
لجعل المقاومة تنهار».
وتابع« :لك ّننا نقول بكل صراحة وقوة ،إ ّنه ال الضغط
على بيئة المقاومة ،وال إسكات الوسائل اإلعالمية التابعة
للمقاومة ،وال شنّ حرب استنزاف كما هي الحال اليوم،
وال شنّ حرب مباشرة من قِبل العدو «اإلسرائيلي» يمكن
أن يكسر المقاومة وينفيها من الوجود .المقاومة كانت

تم ّر بظروف أقسى من الظروف الحالية ،وكانت خزينتها
المالية أقل م ّما هي عليه اليوم ،وكانت ال تملك من السالح
إلاّ الشيء القليل ،ومع ذلك استطاعت أن ُتخ ِرج العدو
«اإلسرائيلي» بعد اجتياح عام  ،1982ث ّم لتواجه آلته
الغاشمة في العام  1993و ،1996وص��وال ً إل��ى العام
.»2006
وختم النابلسي« :تع ّرضت المقاومة لحرب كونيّة عام
 ،2006ولكثير من التآمر العربي والغربي ،ولكثير من
االستهداف المذهبي ولحصا ٍر سياسي وإعالمي واجتماعي،
ولحملة من دعاة التكفير وأئ ّمة الفتنة والنقالبات داخلية،
وصوال ً إلى التهديد بحرب طائفية عليها .ومع ذلك بقيت
المقاومة ولم تمتْ  ،بل استم ّرت في التطور والتقدّم على
مختلف المستويات لتواصل دورها في الدفاع عن لبنان
ّ
مخططات تقسيم المنطقة وشرذمتها
وشعبه ،ث ّم إلفشال
وإنهاء القضيّة الفلسطينيّة».

قتيل في عكار وجريحان في الهرمل و�ضبط دوالرات مز ّيفة في المطار
أعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ شعبة العالقات العامة ،أ ّنه عند الساعة
الثالثة من بعد ظهر أمس وفي بلدة جديدة القيطع  -عكار ،حصل خالف على ملكيّة عقار
بين المعاون أول في قوى األمن الداخلي بسام حوري (مواليد عام  )1970والمدعو (أ.س)
مجهول باقي الهويّة من بلدة عدوة وبرفقته شخصين مجهولين ،حيث تط ّور إلى إطالق نار
من أسلحة حربية ،أُصيب من ج ّرائه المعاون أ ّول المذكور بطلق ناري في صدره ،ث ّم ما لبث
أن فارق الحياة.
كما أُصيب ع .ع( .مواليد عام  )1967بجروح طفيفةُ ،نقل على أثرها إلى إحدى المستشفيات
للمعالجة ،فيما ف ّر مطلقو النار على متن سيارة رباعية الدفع نوع  GMCلون فضي مجهولة
باقي المواصفات.
والتحقيق جا ٍر بإشراف القضاء المختص.
من جه ٍة أخرى ،وقع إشكال في محلّة الوقف في الهرمل بين (ج.ع) من جهة و(س.ن)
و(م.ن) من جه ٍة ثانية ،تط ّور إلى تبادل إلطالق النار أسفر عنه إصابة (س.ن) و (م.ن)
بجروح نقال على أثرها إلى مستشفى البتول في الهرمل ،وس��ادت أج��واء من التو ّتر بين
الطرفين ،فيما سيّرت األجهزة األمنية والجيش اللبناني دوريّات في المنطقة لتطويق ذيول
اإلشكال وتوقيف الجناة.
أمني آخر ،أعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي  -شعبة العالقات
وفي مجا ٍل
ّ
العامة ،أ ّنه منتصف ليل أول من أمس ،اشتبه عناصر فصيلة التفتيشات في سريّة مطار
والمؤسسات العامة ،بأحد المسافرين
بيروت الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات واإلدارات
ّ
من الجنسية الروسية الذي كان ينوي مغادرة األراضي اللبنانية م ّتجها ً إلى روسيا ،ويدعى:

ر.د( .مواليد عام  ،)1958وخالل تفتيشه ،عُ ثر بحوزته على مبلغ  90ألف دوالر أميركي
ّ
وموضبة بإحكام داخل جوارب نسائية على شكل حزام
من فئة مئة دوالر جميعها مزيّفة،
يتوسط خصره.
ّ
للتوسع
وت ّم توقيفه وأُحيل إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية في وحدة الشرطة القضائية،
ّ
المختص.
في التحقيق معه ،وذلك بنا ًء على إشارة القضاء
ّ
كما أعلنت المديريّة أ ّنه نتيجة للتح ّريات والرصد ،تم ّكنت دوري��ة من مكتب مكافحة
المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية ،من توقيف أحد مر ّوجي المخدرات ،أول من
أمس في محلّة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية ،ويُدعى :م .أ( .مواليد عام ،1992
لبناني) .وضبطت في حوزته مسدّسا ً حربيا ً عيار( 9ملم) وكميّة من المخدّرات ّ
موضبة داخل
أكياس صغيرة من النايلون ومعدَّة للترويج ،وهي على الشكل التالي225 - :غ .حشيشة
الكيف113 - .غ .كوكايين10 - .غ .باز كوكايين43 - .غ .من مادة السيلفيا 32 - .حبة
مخدِّرة( .إكستازي ،ريفوتريل) ،إضافة إلى مبلغ  735دوالرا ً أميركيا ً ومليون ليرة لبنانية.
بالتحقيق معه ،تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذ ّكرة توقيف وبالغ بحث وتح ٍّر بجرم
مخدرات.
التحقيق جا ٍر بإشراف القضاء المختص.
إلى ذلك ،أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان ،أنّ دوريّة من قوى الجيش
أوقفت في محلة رميش  -الجنوب  17شخصا ً من التابعية السورية لتجوالهم داخل األراضي
اللبنانية بطريقة غير شرعية ،وإقدامهم على افتعال إشكال في البلدة .ت ّم تسليم الموقوفين
إلى المرجع المختص إلجراء الالزم.

ورئاسة الحكومة للرئيس سعد الحريري وتهيّئ النتخابات نيابية على
أساس قانون الستين ،ليتولى المجلس المقبل وضع قانون انتخابات
جديد.

باولي في بيروت
تحضيرا ً لزيارة ايرولت

يحضر االستحقاق الرئاسي في زي��ارة وزي��ر خارجية إي��ران محمد جواد
ظريف فرنسا في  20الحالي ،على ان تستقبل باريس في  27و 28منه ولي
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .وتردّدت معلومات أنّ االدارة االميركية
أعطت الفرنسيين مهلة اقصاها نهاية شهر آب لمعالجة أزمة الفراغ الرئاسي،
وانّ الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند بعث برسالة الى الرئيس سعد الحريري
مفادها ضرورة تحضير بيئته وتياره النتخاب رئيس في النصف االول من آب.
وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة أنّ الرئيس الفرنسي يسعى جاهدا ً لتمرير
صفقة عودة الرئيس سعد الحريري رئيسا ً للحكومة واجراء االنتخابات النيابية
على أساس الستين مقابل انتخاب الجنرال ميشال عون رئيسا ً ويريدون تثبيت
هذا األمرعند االيرانيين» .ولفتت المصادر الى انّ الطرح الفرنسي سيناقش
مع وزير الخارجية اإليراني في محاولة فرنسية جديدة للطلب من اإليرانيين
التدخل عند حزب الله لتسهيل االستحقاق» ،مشيرة الى «أنّ ظريف سيجدّد
للفرنسيين التأكيد أنّ إيران لن تقحم نفسها في هذا االستحقاق الذي تعتبره
شأنا ً داخلياً ،فهي تدعم التوافق بين اللبنانيين وترحب بانتخاب رئيس لكنها
لن تتدخل».
وتحضيرا ً للزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت
لبيروت المتوقعة منتصف تموز المقبل يزور السفير الفرنسي السابق في لبنان
باتريس باولي بيروت خالل الساعات القليلة المقبلة للقاء عدد من المسؤولين
السياسيين .وتأتي زيارة ايرولت تحت عنوان البحث في المساعدات االنسانية
لالجئين ومساهمة فرنسا فيها والملف الرئاسي.
وتسبق الزيارة الفرنسية محطة اميركية للبطريرك الماروني بشارة الراعي،
حيث يزور واشنطن الخميس المقبل في زيارة رعوية سيلتقي خاللها مسؤولين
أميركيين ويبحث معهم في الملف الرئاسي.
الى ذل��ك ،يشهد لبنان األسبوع المقبل أسبوعا ً مزدحما ً باالستحقاقات
السياسية واالنتخابية والحكومية والحوارية أبرزها ع��ودة هيئة الحوار
الوطني يوم الثالثاء للبحث في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي
سيطرحه الرئيس نبيه بري على طاولة الحوار ،عشية جلسة اللجان المشتركة
االربعاء التي ستستكمل البحث في القوانين االنتخابية على ضوء نتائج جلسة
الحوار ،أما الخميس فتعقد جلسة النتخاب الرئيس ظهراً ،ومساء جولة جديدة
من الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل في ضوء تصعيد الرئيس
الحريري في المواقف ض ّد حزب الله ،وتأكيده في الوقت نفسه أهمية الحوار
معه .ويعقد مجلس الوزراء جلستين يومي االربعاء والجمعة المقبلين ،االولى
عادية والثانية ستخصص لالستماع الى دراس��ة سيقدّمها مجلس اإلنماء
واالعمار حول جملة مشاريع منها س ّد ج ّنة وملف النفايات.

وفي إطار التف ّوق على اإلدارة االميركية في تنفيذ العقوبات ض ّد حزب الله
وتبرير قرار الكونغرس ،أكد الرئيس سعد الحريري خالل حفل إفطار في شتورا
أنّ «حزب الله» يهجم على آخر قطاع يحمي االقتصاد وهو قطاع المصارف
وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة بحجة أنهم يطبّقون قوانين والحكومة
ملتزمة بتطبيقها».
وذ ّك��ر بأنّ «مجلس النواب آخر السنة الماضية ملتزم بالقوانين المالية
العالمية وهي أق ّرت باإلجماع أيّ أنّ نواب حزب الله ص ّوتوا عليها وليس رياض
سالمة» ،معتبرا ً انّ المشكلة ليست بالمصارف اللبنانية ،انما بحزب الله وليس
بالطائفة الشيعية».

مشروع قانون انتخابي بين
الوطني الحر والقوات

وفيما يشكل قانون االنتخاب بندا ً اساس في اعالن النيات ،أكد عضو تكتل
التغيير واالصالح الوزير السابق سليم جريصاتي لـ«البناء» ان المعلومات
التي تشير الى وجود مشروع قانون انتخابي يبحث فيه بين التيار الوطني
الحر والقوت اللبناني في ظ ّل ما س ّمي اتفاق معراب ،هي أخبار ومعلومات
صحيحة» .وق��ال :لست في موقع اليوم ان اتكلم عن مشروع منجز ،لكن
استطيع ان اتحدّث عن تقدّم في المعايير التي يجب أن تتوافر في ايّ قانون
انتخابي من منطلق مراعاة العيش المشتركة وتأمين صحة التمثيل النيابي
لشتى فئات الشعب اللبناني وفعالية هذا التمثيل» .وشدّد على انّ البحث
متقدّم ،والنظام النسبي هو أساس ارتكاز البحث ،وننطلق منه لنصل الى
القانون األنسب ،مشدّدا ً على انّ هذا المشروع سوف يأخذ باالعتبار ليس
يخص ك ّل
فقط مصلحة التحالف السياسية بل ما شرحه الميثاق ال��ذي
ّ
اللبنانيين».
في الملف الرئاسي ،قال جريصاتي :ثمة إشارات جدية انّ القراءة اصبحث
أكثر واقعية ،ويبدو انّ السياسة الواقعية سمة المرحلة ،وهناك خالصات تشير
الى انه اذا كان ال ب ّد من ولوج هذا االستحقاق فيجب ولوجه من باب الميثاق،
متحدّثا ً عن اقتناع عُ بّر عنه في أكثر من مناسبة ومن قبل اكثر من جهة سياسية
ان العماد عون هو المرشح الذي تتوافر فيه اكثر المعايير الميثاقية لكي يكون
رئيسا ً للجمهورية في هذه االزمنة الصعبة وفي هذه المرحلة التي تبدو فيها
االزمة الدستورية والميثاقية مستعصية.
وأشار جريصاتي إلى أنّ عدم ترجمة ذلك حتى اآلن يعود الى تفسيرين:
التفسير االول يقول انّ الفريق الذي ال يزال يمسك باالكثرية هو على طريق
تكوين اقتناعه ورفض معطياته ،وبالتالي ترسيخ الخيار النهائي في هذا
الموضوع .التفسير الثاني يتحدّث عن معطيات اقليمية تحتاج أيضا ً الى تظهير
بعد ان انتقلنا فيها من حالة النقد الى حالة التفهم والتقبل (قاصدا ً السعودية).
واكد أنه عندما يصبح هذان الطرفان الداخلي واالقليمي على خط واحد بمقاربة
االستحقاق الرئاسي من منطلق لبناني بحت على ما يؤكده السفير السعودي
علي عواض عسيري من حرصه ان يكون االستحقاق لبنانيا ً بحتا ً ويقتنع

السعودي لواشنطن ومناقشة الملف السوري في لقاءاته ،فتتذ ّرع
واشنطن بالوثيقة وتعلن عزمها على دراستها واإليحاء أنها تحرجها
في لحظة انتخابية دقيقة وحرجة ،وتستدعي تف ّهما ً من موسكو،
وهذا معنى دخول أمر التداخل بين «النصرة» والجماعات المسلحة
المعلق منذ شهور على خط السجال ،فتعلن واشنطن احتجاجا ً على
استهداف موسكو لجماعات معارضة مدعومة منها ،وتر ّد موسكو
فورا ً أنّ ذلك بات طبيعيا ً بعد استحالة التمييز بين هذه المعارضات
و«جبهة النصرة».
أي تصعيد ،تعرف واشنطن ذلك جيداً،
 يرتسم أفق مغلق أمام ّفهي ليست في وض��ع يسمح لها باإلصغاء لمحمد بن سلمان وال
لعادل الجبير وال��ذه��اب إل��ى ح��رب ض� ّد سورية ،أحجمت عنها يوم
كانت أساطيلها قد تح ّركت في البحر المتوسط ،ولم تكن قد و ّقعت
ّ
الملف النووي اإليراني ،وال روسيا كانت قد تموضعت
التفاهم على
في سورية ،وال السعودية تو ّرطت وغرقت وفشلت في اليمن ،وكان
شعار الحرب مس ّوقا ًما فيه الكفاية تحت عنوان قانوني اسمه استخدام
السالح الكيميائي ،فلن تذهب إليها اليوم وقد تغيّر ك ّل شيء في غير
اتجاه كما شرح بالتفصيل مدير المخابرات األميركية جو برينان،
والقضية اليوم انتخابية ،وتحتاج نصرا ً على «داعش» ال تو ّرطا ً في
حرب قال الرئيس األميركي باراك اوباما أنّ عدم قبوله خوضها هو
الشيء األه ّم الذي يفتخر به رغم تحريض الحلفاء وبعض الداخل،
ألنه يعلم أنها كانت ستصبح مستنقعا ً وفخا ً لدولته وإدارته.
 البدء من سقفين واضحين متباينين يعني تفاوضا ً ساخناً،سقف يدعو لتحييد الجماعات المسلحة من الغارات الجوية والحرب
البرية وهي في تشابك مع «النصرة» ويطالب بوضع مصير الرئيس
السوري على الطاولة ،ومقابله سقف يقول باستحالة تحييد من ال
يخرج من مناطق سيطرة «النصرة» وبأنّ المعروض هو المشاركة
في حكومة تحت ظ ّل الرئيس السوري ،ووسط تجاذبات سياسية
وإعالمية ومعارك عسكرية تدور شمال وجنوب سورية ووسطها
سترتسم خ�لال شهر ص ��ورة مشهد م��ن ال �ت��وازن��ات ،ت�ق��ول بأنّ
انتخابات رئاسية مبكرة خ�لال عامين في ظ� ّل رقابة أممية ،سبق
للرئيس السوري أن أعلن استعداده لها ضمن تفاهم شامل ،هي الح ّل
الذي يمكن لواشنطن أن تهديه لحلفائها وحلفاء حلفائها لتقول لهم
إنها تثق بما يقولونه عن قدرتهم الشعبية وقد ضمنت لهم شروطا ً
منصفة لتسييلها في المنافسة في صناديق االقتراع ،وتدعو النطالق
جنيف لتشكيل حكومة تشرف على تعديل الدستور والتحضير
لالنتخابات ،ومن ضمنه فك التشابك بين الجماعات المشاركة في
جنيف والتشكيالت اإلرهابية.
ناصر قنديل

ا�ستقبل يونان ووفداً ( ...تتمة �ص)1
«بالغ ألمهم لما ُفرض على سورية الحبيبة وشعبها الصامد من حروب عبثية
باسم الديمقراطية على أيدي أعداء اإلنسانية ،من متآمرين ينتمون إلى بلدان
إقليمية تنتهك حقوق اإلنسان باسم الدين ،ومن دول تستقوي على الشعوب
المستضعفة بأهداف مكيافيلية ال تزال تح ّرض على العنف والتقاتل».
وأضاف البيان أنّ أعضاء الوفد استمعوا إلى الرئيس األسد يشرح لهم أنه «ال
ب ّد لألزمة  -النكبة التي حلت بسورية شعبا ً وأرضاً ،أن تنتهي ،وتعود سورية
أفضل مما كانت ،فخورة بشهدائها وبصمود شعبها .وال ب ّد للسوريين أن يعودوا
فيتالقوا بأخوة صادقة ،وذلك بفعل المصالحات التي تجري في ك ّل مكان ،بعيدا ً
عن اإلرهابيّين الغرباء ،وال ب ّد أن تنتهي معاناة حلب الشهباء» ،مذكرا ً بضرورة
تهجر على العودة
العمل «لتثبيت المواطنين في أرضهم ،وتشجيع من نزح أو ّ
والمشاركة في بناء سورية وطنا ً حضاريا ً يقوم على نظام مدني يرفض مفهوم
الطائفية العددية ،حيث الجميع يلتزمون بالمواطنة الصحيحة متساوين في
الحقوق والواجبات».
وشدّد على أنّ «غياب المكوِّن المسيحي عن بالد الشرق يفقد الشرق بر ّمته
قيمته وأهميته».

�إعالنات ر�سمية

الجي�ش العراقي في الفلوجة( ...تتمة �ص)1
الحريري يب ّرر العقوبات

ال�سجال الرو�سي الأميركي( ...تتمة �ص)1

الطرف الداخلي انّ الخيار الذي تقضي به الواقعية السياسية بعد طول انتظار
وطول رهان على خيارات أخرى ثبت عقمها أو عدم جدواها .ساعتئذ تصبح
العملية أسهل وحتى المرشح الحليف النائب سليمان فرنجية ص ّرح أكثر من
مرة عندما يرى حظوظ العماد عون على ما هي عليه اليوم أكثر من حظوظ اي
مرشح آخر بمن فيه هو ،لن يكون إال اول المقترعين للجنرال عون والمؤيدين
لوصوله الى قصر بعبدا .وشدّد على اننا ال نعيش اي نشوة وال نضخم أية
أمور وال نبني قصورا ً من رمل ،نحن نعيش الواقعية السياسي كما يفترض أن
يعيشها اآلخرون وكما تعيشها جهات سياسية مختلفة
الى ذلك برز أمس موقف رئيس حزب التوحيد وئام وهاب من الرابية بعيد
لقائه رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد عون ،والذي توجه فيه الى الرئيس
سعد الحريري قائالً« :العماد عون يملك اآلن مفتاحين ،األول مفتاح رئاسة
الجمهورية والثاني مفتاح رئاسة الحكومة ،ويملك تفويضا ً من القوى السياسية
التي ننتمي اليها وبالتحديد من األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
بالتفاوض مع الرئيس الحريري على موضوع العودة لرئاسة الحكومة وهو
الوحيد الذي يملك هذا التفويض .لذلك حتى ال يطول الزمن وال يضيع الوقت
للمسألة حتى ولو استم ّرت فترة طويلة ،هذان المفتاحان سيبقيان في جيب
العماد عون» .ودعا «النائب وليد جنبالط الذي كان له موقف أخيرا ً في هذا
الموضوع ،إلى أخذ المبادرة والنقاش مع الرئيس الحريري بشكل جدّي في
األمر للخروج من األزمة».

قزي :حضور جلسات
مجلس الوزراء وارد

وبعد ان كان مق ّررا ً ان يقدّم رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل استقالة
وزيري الكتائب خطيا ً الى رئيس الحكومة تمام سالم أمس ،اكتفى الجميّل
قبيل مغادرته الى لندن بإبالغ الرئيس سالم باالستقالة «رسمياً» لكن شفهياً.
وردا على سؤال عن تقديم االستقالة خطياً ،قال «في غياب رئيس الجمهورية
ال ُتقدّم اإلستقالة خطياً».
ونقلت مصادر رئيس الحكومة لـ«البناء» استهجان الرئيس سالم لموقف
الكتائب في ظرف كهذا» ،مشيرة الى انه وصف هذا القرار بالفروسية غير
الموفقة .وأكد وزير العمل المستقيل سجعان قزي لـ«البناء» انّ حضوره
جلسات مجلس الوزراء المقبلة أمر وارد ،وانه سيمضي في تح ّمل مسؤولياته
طالما ان ال قدرة على تقديم االستقالة خطية بغياب رئيس الجمهورية ،ولذلك
يبقى الوزير يمارس مهامه ،وال يصبح وزير تصريف أعمال» .وشدّد على ان
الوزير يبقى وزيرا ً بكامل صالحياته طالما انّ االستقالة لم تقدّم خطياً .ورأى
في االستقالة خطوة سياسية إعالمية ال مفاعيل دستورية وقانونية لها».
من ناحية أخ��رى ،أق��ام السفير السعودي علي ع��واض عسيري غروب
امس ،مأدبة إفطار في مقر السفارة في بيروت ،حضرها ممثل رئيس مجلس
النواب نبيه بري وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر ،رئيس مجلس
ال��وزراء تمام سالم ،الرئيس حسين الحسيني ،الرئيسان فؤاد السنيورة
ونجيب ميقاتي ،مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتو المناطق،
وشخصيات.

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 :
إعالن
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/4/18على المتهم حسن محمد
مظلوم ،سجلّه  101/16بريتال ،جنسيته
لبناني ،محل إقامته طريق المطار حي
الجورة ،والدته فرجه عمره  ،1991أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2014/12/29بالعقوبة
التالية :أشغال شاقة مؤبدة وخمسون
مليون ليرة غرامة.
وفقا ً للمواد  / 125مخدرات من قانون
العقوبات .الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيّما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/4/18
الرئيس المنتدب
القاضي محمد خير مظلوم
التكليف
1164
إعالن
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/4/18على المتهم علي منذر
زعيتر ،سجلّه  /24ريحا ،جنسيته لبناني،
م��ح��ل إق��ام��ت��ه السبتية ق���رب مستشفى
البيطار ،والدته اعتدال عمره  ،1980أوقف

غيابيا ً بتاريخ  2014/12/29بالعقوبة
التالية :أشغال شاقة مؤبدة وخمسون
مليون ليرة غرامة.
وفقا ً للمواد  / 125مخدرات من قانون
العقوبات .الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2016/4/18
الرئيس المنتدب
القاضي محمد خير مظلوم
التكليف
1164
إعالن
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/5/11ع��ل��ى المتهم مصطفى
يونس جانا ،جنسيته فلسطيني ،محل
إقامته مخيم شاتيال ،والدته ميساء عمره
 ،1989أوقف غيابيا ً بتاريخ 2015/7/2
بالعقوبة التالية :أشغال شاقة مؤبدة
وخمسين مليون ليرة لبنانية غرامة.
وف��ق �ا ً ل��ل��م��واد  / 125م��خ��درات و92
صيدلة م��ن ق��ان��ون العقوبات .الرتكابه
جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2016/5/11
الرئيس المنتدب
القاضي محمد خير مظلوم
التكليف
1164
إعالن
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/8/9على المتهم فؤاد حسين مزنر،
سجلّه  / 22الصوانة ،جنسيته لبناني،
محل إقامته االأونسكو ملك داوود ابو غره
ش/الماما ،والدته فاطمة عمره ،1953
أوق��ف غيابيا ً بتاريخ 2012/12/19
بالعقوبة التالية :ست سنوات أشغال
شاقة.
وفقا ً للمواد  456من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2016/5/9
الرئيس المنتدب
القاضي محمد خير مظلوم
التكليف
1164

