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حمليات � /إعالنات
�آب المقدَّ �س ( ...تتمة �ص)1

الملف النووي اإليراني ،فبين إنجاز التفاهم على
الملف النووي والتموضع الروسي شهران هما
آب واي�ل��ول من العام  ،2015فيصير آب 2016
موعدا ً لسورية تضعه واشنطن لحسم خياراتها
في سورية ،فيجب أن يكون آب هذا العام شهرا ً
ألي استحقاقات
سوريا ً حاسماً ،وهو ليس شهرا ً ّ
س��وري��ة ،ف�ل�م��اذا ه��و شهر ال �خ �ي��ارات األميركية
الحاسمة في سورية؟
 تنتهي والي��ة الرئيس األميركي نهاية العاموت �ج��ري االن�ت�خ��اب��ات ف��ي أي �ل��ول ويصير بعدها
الرئيس في وض��ع البطة العرجاء التي ال يجوز
ع��رف �ا ً ب�ع��ده��ا أن ي�ت�خ��ذ ق � ��رارات ك �ب��رى بوجود
رئ�ي��س منتخب يستع ّد لتسلّم م�ه��ام��ه ،فيصير
شهر آب آخ��ر أشهر ممارسة اإلدارة األميركية
الحاكمة للسياسة الخارجية ،ومعلوم أنّ الجيوش
األميركية تنهي انسحابها م��ن أفغانستان في
موعد وضع بدقة ليكون متطابقا ً مع نهاية والية
الرئيس األميركي باراك اوباما ،الذي تعاقدت معه
الجيوش على واليتين ينهي خاللهما االنسحاب
م��ن ال�ع��راق وأفغانستان ،وي�ح� ّل مكانها ترتيب
جيوسياسي ي��واك��ب االن�ف�ت��اح ال�ج�غ��راف��ي الذي

سيشهده ال �ب � ّر اآلس �ي��وي م�ن��ذ ان�ت�ص��ار الثورة
اإلي��ران �ي��ة ،بتواصل ب��ري بين روس�ي��ا والصين
وإيران عبر الب ّر األفغاني ،وللتفاهمات التي يجب
أن تطال روسيا والصين وأفغانستان ،أن تكون
ح��ول س��وري��ة ،التي تشكل ن��اف��ذة مثلث عمالقة
آسيا الثالثة على البحر المتوسط ،وإال صارت
المهمة أصعب على الرئيس الجديد ،خصوصا ً
أنّ روسيا وإيران والصين ،سيستثمرون بانفراد
الغياب األميركي العسكري ،والغياب السياسي
برئاسة وإدارة جديدتين لفرض أم��ر واق��ع في
سورية وغيرها.
 آب  2016آخ��ر مهلة للرئيس أوب��ام��ا لمنحمرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة مصدر قوة
سياسي ،بتفاهم كبير ال يطال سورية وحسب،
ب��ل ي�ط��ال عبرها إن �ج��ازا ً م�ب�ه��را ً ف��ي ال�ح��رب على
اإلره ��اب ،ف��ي ظ��روف انتخابية صعبة تواجهها
المرشحة هيالري كلينتون ،ليصير موعد سحب
اليانصيب اإلقليمي للرئاسة األميركية ه��و آب
 ،2016ولذلك كله يضبط الجميع ساعاتهم على
هذا التوقيت.
ناصر قنديل

�سعودي ( ...تتمة �ص)1
فخ
ّ
العالمي ب��ات مرهونا ً ل��دى خزائن ال��ب��ت��رودوالر ،وألنّ
البحرين بالنظر للسعودية هي حديقة خلفية تمتلك كل
قرارها ،وليس لمن يس ّمى ملكا ً فيها أكثر من تاج من ورق
ومال ينفقه على احتياجاته واحتياجات أسرته التي تس ّمى
األسرة الحاكمة ،وألنها كذلك فقد سارعت السعودية بمالها
إلى إسكات القوى في الخارج وشراء تأييدها لقمع الحركة
والى إرسال قواتها العسكرية إلى البحرين ،تحت عنوان
«درع الجزيرة» لخنق التحرك الشعبي ومنع اإلصالح
المطالب به مهما كان حجمه.
وحتى تكتل صورة القهر فقد غيّب اإلعالم العربي أوال ً
ومعظم اإلع�لام األجنبي موضوع البحرين عن الشاشة
ومسرح الحدث رغم أنّ تصرفات حاكم البحرين كانت
من الظلم واالستبداد ما يستوجب المساءلة على أوسع
الصعد ،واستم ّر اإلهمال ه��ذا حتى بعد أن رم��ى حاكم
البحرين بتقرير لجنة بسيوني الدولية وما جاء فيه من
فتات توصيات تفضي في حال تطبيقها إلى رفع طفيف
لمعاناة شعب البحرين وتبقي للحاكم معظم سلطته
االستبدادية المطلقة ،ومع ذلك أهمل التقرير ولم يبادر
المجتمع الدولي الذي انتدب اللجنة إلى أيّ تصرف أو
ضغط يلزم الحاكم باألخذ به.
لقد استفاد ملك البحرين وخلفه السعودية من هذا
فسر بأنه تأييد لقراراته وتصرفاته،
السكوت الدولي الذي ّ
ما شجعه على اإلمعان في ارتكاب المزيد من الظلم،
مطمئنا ً إلى أنّ أحدا ً لن يطاله في أيّ وجه من الوجوه ،لما
ال وهو يرى قيادة االسطول الخامس األميركي على أرضه،
وقوات درع الجزيرة تمسك بمرافق البالد األساسية ،وانّ
الغرب بقيادة ال��والي��ات المتحدة يحتضن كل قراراته
ويحصنها ض ّد أيّ محاولة في أيّ رواق من أروقة السياسة
ّ
والدبلوماسية الدولية وعلى شتى الصعد.
في ظ ّل هذا الوضع وجد الشعب البحريني نفسه شبه
معزول أو لنقل متروكا ً لمصيره من غير ناصر أو معين
قريب أو بعيد إال قلة قليلة مثلت إيران وحزب الله في لبنان
طليعتها ما جعل البحرين وخلفها السعودية تنصرف إلى
العنف السياسي واألخالقي مقرونا ً بقمع ميداني مفرط
يمارس حتى دون أيّ مب ّرر ض ّد الشعب ونخبه المعارضة،
مطمئنة إلى أنّ أحدا ً في العالم لن يحاسبها أو حتى يبدي
كلمة قلق أو استنكار لما تفعل ،وزاد من شعورها بالراحة
في ه��ذا الصدد مسارعتها إل��ى توصيف ال��ح��راك بأنه
حركة تم ّرد مذهبي وانّ الداعمين له ينطلقون من عصبية
مذهبية؛ ولهذا أعطت لنفسها حق القمع المتعدّد األشكال
لمحاربة «النزعة الطائفية والمذهبية» على ح ّد توصيفها
المز ّور للحقيقة.
وفي سياق السياسة القمعية تلك ألقي بقادة الحراك
الشعبي والناشطين السياسيين البحرانيين في السجون
بدون محاكمة أو بمحاكمة صورية تكون فيها األحكام
ص��ادرة قبل انعقاد ما يس ّمى هيئة المحكمة .ثم كان
ال��س�لاح األخ��ط��ر على وج��ه اإلط�ل�اق وه��و س�لاح سحب
الجنسية ،سالح لجأ اليه حاكم البحرين خارج ك ّل القواعد
واألصول القانونية ،سالح شهره بوجه الجميع من غير
ضوابط أو معايير.
وبالمناسبة نقول إنه ووفقا ً لقواعد القانون الدولي ،إنّ
الجنسية التي يحملها مواطن ما تكون إما جنسية أصلية
تنشأ بحكم ال��والدة وال يكون لصاحبها جنسية سواها،
وهي حق طبيعي يك ّرسه القانون ،أو جنسية مكتسبة
يكون صاحبها يحمل الجنسية األصلية لبلد آخر ثم يوجد
في وضع يتيح له الحصول على جنسية البلد الثاني
مع أو بدون التنازل عن الجنسية األصلية (ليست دول
العالم متوحدة حول قاعدة احتفاظ المجنس بالجنسية
األص��ل��ي��ة) .وف��ي التعامل يكون االحتفاظ بالجنسية
المكتسبة مقرونا ً باحترام صاحبها بما تحدّده الدولة من
شروط فإنْ أخ ّل بها جاز لها سحبها ،أما الجنسية األصلية
وألنها حق وليست منحة فإنّ أحدا ً ال يستطيع سحبها،
ألنه ال يمكن ألحد أن يحرم أحدا ً من جنسيته األصلية عمالً

بقاعدة «ال يجوز أن يكون الفرد من غير جنسية» ولك ّل فرد
جنسية واحدة على األق ّل هي جنسيته األصلية.
رغم هذه الحقائق والقواعد القانونية وألنّ البحرين
المقبوض على قرارها سعوديا ً ومطمئنة إلى احتضان
القيّمين على القرار الدولي لها ،فإنها مارست سحب
الجنسية من مواطنين أصليين ضاربة بعرض الحائط
ك� ّل ما ذك��ر ،إل��ى أن وص��ل الصلف والوقاحة فيها إلى
سحب الجنسية من أحد أه ّم الرموز الوطنية والدينية
والشعبية في البحرين الشيخ عيسى قاسم الذي كان
أحد األعضاء األساسيين والفاعلين في وضع مسودّة
دستور للبحرين بنتيجة انتخاب شعبي نال فيه أعلى
األصوات .والسؤال اليوم لماذا اتخذ مثل هذا القرار وفي
هذا التوقيت بالذات؟
بداية نرى أنّ قرار سحب الجنسية من الشيخ قاسم ال
يبدو أنه مطلوب لذاته ،بل القصد منه تنفيذ خطة سعودية
جديدة تتجه السعودية إلى اعتمادها بعد الصورة التي
آلت إليها األوضاع في المنطقة إثر المواجهات في الميدان
والحركة الدولية المتعدّدة المسارات والعناوين .ولنالحظ
أنّ القرار السعودي الذي نفذه حاكم البحرين اتخذ في
لحظة خروج محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي
من مقابلته ألوباما ،كما أنه ت ّم في فترة اتجاه األمور إلى
توقيع ح ّل ما في اليمن ال يعطي السعودية شيئا ً جوهريا ً
مما ذهبت لفرضه على اليمن بعدوانها الذي مضى عليه
ّ
تتحضر لتج ّرع هزيمة
حتى اآلن  16شهراً ،والسعودية
اليمن التي تخشى أن تكون ارتداداتها عاصفة على موقعها
في المنطقة.
ولهذا نرى أنّ السعودية وصلت إلى ما يدفعها إلى
اتخاذ قرار بحسم مسألة الوضع في البحرين وإسكات
الحراك الشعبي فيه بقمعه بالنار ،وألنّ التحرك السلمي
القائم حاليا ً يحرمها من مب ّررات اللجوء المجنون إلى
العمل الميداني العسكري ،فقد ارتأت أن تضرم النار في
الشارع حتى يب ّرر لها تحريك آلتها العسكرية وإسكات
الثورة .ولم تجد أفضل من إسقاط جنسية الشيخ قاسم
مدخالً إلى هذه الخطة الشيطانية.
إنّ سحب الجنسية من الشيخ قاسم هو حلقة من
خطة تريد بها السعودية استدراج الشعب البحريني إلى
الشارع والعنف ،وقد يكون أيضا ً استدراج مؤيديه في
الخارج إلى دعم التح ّول إلى السالح وأعمال العنف التي
يمكن أن ُتلصق بها سمة اإلرهاب حتى تتم ّكن الحقا ً من
القضاء العسكري عليها أو إيقاع إيران وسواها من مؤيدي
التحرك الشعبي السلمي البحريني في فخ يمكنها تقديم
الدليل على صدقها في التوصيف المذهبي.
لقد نجح شعب البحرين منذ  5سنوات في المحافظة
على ثورته السلمية ،وأغضب السعودية وسبّب لها
الغيظ واالحتقان والشعور بالعجز وأنّ هذا النجاح أمام
اختبار صعب اليوم مع استمرار المواجهة الدائرة اليوم
في البحرين بين الحاكم وشعبه ،نجاح يتحقق عبر عدم
انزالق الشعب إلى الفخ الذي نصب له ،وعبر التمسك الدائم
بالنهج السلمي للثورة والذي يكون الخروج منه هدية
تقدّم للسعودية التي تعمل على تغيير شعب البحرين
وإبداله بشعب مستورد يدين بوهابيتها التكفيرية ويكفر
شعب البحرين المسلم على مذهب ال تق ّره السعودية في
قاموسها التكفيري.
نقول ذلك ألنه في ظ ّل الظروف الموضوعية محليا ً
وإقليميا ً ودول��ي �ا ً ن��رى أنّ انتصار ال��ث��ورة البحرينية
يكون بسلميتها وإعالمها المركز وحركة نخبها الفكرية
والسياسية المحشدة للتأييد والصبر مهما كانت المصاعب
والجرائم وال تكون بالعنف والمواجهة العسكرية التي
تعطي الخصم فرص استعمال آلته التدميرية وتنفيذ
مشروعه التغييري على الصعيد الديمغرافي ،وال ننسى
أنّ فقهاء الوهابية يقولون بجواز قتل ثلثي الشعب من
أجل حياة الثلث الثالث.

العميد د .أمين محمد حطيط

ر�سائل الحاج قا�سم ( ...تتمة �ص)1
 كما أنّ بشار األسد ال يزال خطا ً أحمر بالنسبة لطهران،فإنّ عيسى قاسم خط أحمر كذلك!...
ه��ذه ه��ي باختصار رس��ائ��ل ال��ح��اج قاسم سليماني
لليانكي األحمق المتر ّنح هو وتوابعه في المنطقة ،عبر
تصريحاته التي تناول فيها تطورات ملف البحرين!...
وهي متفق عليها في طهران كلها من ألفها إلى يائها،
ومن حرسها الثوري إلى وزارة خارجيتها ،ومن شعبها
إلى حكومتها ،ومن جامعاتها إلى حوزاتها الدينية ،ومَن
يفكر غير ذلك فسيرى ما سيذهله في اآلتي من األيام!...
فما أعلنه الحاج قاسم سليماني ليس مقالة صحافي
إيراني ،وال تحليل خبير في الشؤون االستراتيجية في
طهران ،بل هو رأس الرمح المسدّد لوالية الفقيه وصاحب
الكلمة األه ّم واألساس في عملية صناعة القرار اإلقليمي
اإليراني...
وعندما يصدر إعالن كهذا عن قائد فيلق القدس التابع
لقيادة حرس الثورة اإلسالمية ،والذي يعمل تحت إمرة
القائد العام للقوات المسلحة اإليرانية ،والذي هو الولي
الفقيه اإلمام السيد علي الخامنئي ،فهذا يعني ما يعني:
 - 1أنّ اإلقدام «األبله»  -كما وصف في دوائر صنع
القرار اإليراني  -لحكومة البحرين على سلب الجنسية من
آية الله الشيخ عيسى قاسم هو بمثابة وصول حكومة آل
خليفة إلى الطريق المسدود مع ثورة البحرين السلمية،
وأنها قد تعتقد بأنها ستكون الضربة القاضية للثورة
البحرينية!...
 - 2أنّ ما تعتقده حكومة المنامة بأنها الخطوة األخيرة
في مسار وأد الحراك البحريني قد تكون الخطوة األولى من
مسار التح ّول الثوري باتجاه إنهاء حكومة آل خليفة...
 3ـ أنّ ما تعتقده حكومة آل خليفة بأنّ شعب البحرين
سيظ ّل مسالما ً إلى األبد هو من باب أضغاث أحالم ،فيكفي

أن يلجأ عشرة بالمئة من شعب البحرين ،أيّ نحو ستين
ألفا ً إلى السالح ليواجهوا ما مجموعه عشرة آالف جندي
بحريني لينهوا المعركة لصالحهم...
 - 4أنّ إيران الثورة والدولة والشعب التي لطالما
أك��دت على امتداد العقود الماضية بأنها نصيرة أهل
الحق في ك ّل ثوراتهم ،لديها الوسائل واألساليب والطرق
المعروفة والواضحة والبيّنة في الدفاع عن المظلومين
والمستضعفين ،وهي لن تترك هؤالء في وسط الطريق،
ومسارات الدعم واإلسناد في لبنان وسورية والعراق
وفلسطين وأيضا ً في اليمن تؤكد ذلك رغم أنف المرجفين
في المدينة!...
باختصار وبتكثيف عا ٍل جداً:
إما أن تتراجع حكومة البحرين عن قرارها «األبله»
وتذهب لمالقاة شعب البحرين في ثورته السلمية في
الوسط ،وهذا أمر يبدو مستبعَداً ،وإما أن تصعد كمن تأخذه
العزة باإلثم ،وهذا يعني بداية التح ّول في مسار الثورة
البحرينية ،وبداية التح ّول في موقف إيران تجاه نظام آل
خليفة ومرجعيته السعودية وسيدهما األميركي...
حكومة المنامة اآلن بين أمرين أحالهما م ّر...
وإي��ران التي ساهمت بحصتها المناسبة في تحويل
مليارات البترودوالر الخليجية والعثمانية واألميركية
لدعم اإلره��اب واإلرهابيين في سورية والعراق واليمن
إلى نفايات تنتظر من يكنسها هناك ،لقادرة بقوة أكثر
على منع أية حماقة لمجموع أولئك في البحرين ،وهي لن
تترك أصدقاءها وحلفاءها وأحباءها من المستضعفين في
وسط الطريق...
بل هي تمضي معهم حتى انقشاع الرؤية تماما ً وتحقق
حق اليقين...

محمد صادق الحسيني

دروي�ش :نرف�ض ا�ستقالة البطريرك
تحت ال�ضغط �أو التهديد

علّق راعي أبرشية زحلة للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش
على التطورات الحاصلة على صعيد الكنيسة الكاثوليكية فأوضح أن «في
اللغة الكنسية ،يسمى اجتماع األساقفة» السينودس المقدس .غير أنه،
ولألسف لم يكن مقدسا ً هذا العام ،وجاء تعبيرا ً عن خطيئتنا وتقصيرنا وعدم
فهمنا للشركة الروحية التي تجمعنا .وما حصل ال يتوافق مع تاريخ الكنيسة
الملكية وهويتها وتراثها».
واعتبر دروي��ش في حديث لـ «المركزية» أن «المقاطعة نوع من الهروب
إلى األمام .وكان من الحري بنا أن نجتمع ونغلق الباب علينا وال نخرج من
البطريركية ،إالّ ونحن على وفاق ،ولو دام هذا األمر أسابيع .أنا من المؤمنين
بإعادة النظر في بعض قوانين الكنيسة ،وتحديد السن القانونية لوالية
البطريرك ،كما هي الحال مع األساقفة .وقد سبقنا البابا بينيديكتوس السادس
عشر بمثله عندما استقال وترك لغيره تحمل المسؤولية .لكننا ،في الوقت
نفسه ،ال نقبل بأن يستقيل البطريرك تحت الضغط أو التهديد ،ال سيما وأنا
أستشف أن بعض العلمانيين من الطائفة هلّلوا لحركة المطارنة الذين قاطعوا
السينودس».
وشدد على «أننا في مشكلة ،وعلينا أن نعود إلى ذواتنا ونفكر بروية ونضع
خريطة الطريق التي علينا أن نسلكها .ومن دون شك ،للمطارنة المقاطعين
أسبابهم ،ونيّاتهم الحسنة ،وكذلك الذين شاركوا في السينودس .المهم أن
نفتش معا ً عن إرادة الرب .ومعاً ،علينا أن نطرح مبادرات إنقاذية من أجل
الكنيسة ،ومن أجل اوالدنا الذين ساهمنا ،لألسف ،بمواقفنا وإعالمنا ،بزرع
الشك في قلوبهم».
وختم درويش داعيا ً «جميع أبناء الكنيسة الملكية ،حيثما كانوا ،في بلدنا أو
االغتراب إلى الصالة والصوم حتى تستقيم األمور ويعود المج ّمع المقدّس إلى
الشركة الروحية بين البطريرك واألساقفة» ،وكاشفا ً عن أنه سيعلن خريطة
الطريق قريبا ً بعد اجتماعه مع بعض األساقفة.

«تجمّع دعم المقاومة»� :إيران ملتزمة
دعم العرب والم�سلمين بمواجهة الأخطار
أكد أمين عام «التجمع العربي واإلسالمي لدعم خيار المقاومة» الدكتور
يحيى غدّار في تصريح أن «الجمهورية اإلسالمية اإليرانية كانت وستبقى
عاصمة المقاومة من أجل فلسطين حتى تحريرها وعودة شعبها والحفاظ على
القدس مهبط الرساالت وموئل حوار الحضارات».
وقال« :إن ما سعت إليه إيران وال تزال هو التزام مبدئي لرأب الصدع بين
العرب والمسلمين ودعمهم بمواجهة الغيظ االستكباري واألخطار الصهيونية
والتكفيرية الداهمة التي تستهدف األمة».
وأشار إلى أن ما تع ّرض له األردن أمس «من الدواعش وأشباههم ليس باألمر
الغريب ،حيث كان بالحسبان وقد ح ّذر محور الممانعة والمقاومة من تداعياته
اإلجرامية واإلرهابية».
وكانت الهيئة التنفيذية للتج ّمع عقدت اجتماعها في مقره في طهران برئاسة
غدّار.

�سالم ووزراء ون ّواب و�شخ�ص ّيات ع ّزوا ب�صبو�ص
تقبل أمس المدير العام لقوى األمن
الداخلي ال��ل��واء إبراهيم بصبوص
ال��ت��ع��ازي ب��وف��اة نجله محمد ،في
مسجد محمد األمين بوسط بيروت،
حيث ق��دّم ال��ت��ع��ازي رئيس مجلس
ال��وزراء تمام س�لام ،الرئيس ميشال
سليمان ،الرئيس سعد الحريري،
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف
دري��ان ،نائب رئيس مجلس النواب
النائب ف��ري��د م��ك��اري ،ن��ائ��ب رئيس
الحكومة الوزير سمير مقبل ،وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي،
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير
جعجع ،وعدد كبير من الوزراء والنواب
الحاليين والسابقين ،ومدراء عامين،
ممثلين عن رؤساء الطوائف الروحية،
س��ف��راء وش��خ��ص��ي��ات دبلوماسية
ودينية وعسكرية وسياسية وحزبية
واجتماعية ونقابية وفنية واقتصادية
وتربوية ووفود شعبية.
من جهة أخ��رى ،أعلنت المديرية
العامة لقوى األمن الداخلي ـ شعبة
العالقات العامة أن بصبوص «عاد
المعاون أول الجريح في قسم العناية
ال��م��ش��ددة ف��ي مستشفى القديس
ج��اورج��ي��وس ،ح��ي��ث اط��م��أن إليه
وتمنى له الشفاء العاجل ،ثم اجتمع
بذويه وبالطاقم الطبي المعالج الذي
وضعه في ص��ورة الوضع الصحي
للمعاون أول ،وأثنى على شجاعته
في تنفيذ المهام الموكلة إليه ،وأكد
أن قوى األمن تكبر وتتفاخر برجالها
المتفانين في سبيل مكافحة الجريمة
وت��وق��ي��ف المطلوبين وح��ف��ظ أم��ن
المواطنين والمقيمين.
وك���ان ال��م��ع��اون أول ق��د أصيب
أثناء مداهمة مكان تواجد مطلوب
خطير في جرد بلدة فنيدق باتجاه
ال��ه��رم��ل -محلة ال��ب��ي��درات بتاريخ
 ،2016/06/20ع��ن��دم��ا أط��ل��ق
المطلوب م.ط( .مواليد عام ،1959

لبناني) النار باتجاه عناصر الدورية
المداهمة ،الذين اضطروا للرد عليه
بالمثل فأصيب وت��وف��ي الح��ق �ا ً في
المستشفى ،وتم توقيف ابنه القاصر
فيما ف�� ّر اب��ن��ه الثاني ال���ذي أصيب
أيضاً.
وكان المطلوب م.ط .يرتدي جعبة
بداخلها  4قنابل دفاعية وواح��دة

في جيب سرواله إضافة الى بندقية
حربية نوع كالشنيكوف ومتمماتها.
وقد تبين أنه مطلوب للقضاء بـ13
مذكرة توقيف وخالصة حكم بجرائم:
محاولة قتل ،اط�لاق ن��ار من سالح
حربي ،سلب بقوة السالح ،حيازة
أسلحة ،تحقير رج��ال األم��ن وحرق
منازل».

بو�صعب :ن�سبة النجاح في «المتو�سطة» %75.9
أعلن وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب نتائج االمتحانات
الرسمية للشهادة المتوسطة ،وذلك
ف��ي مؤتمر صحافي ع��ق��ده ف��ي قاعة
ال��م��ح��اض��رات ب���ال���وزارة ف��ي حضور
المدير العام للتربية وأكد فيه «أن نسب
النجاح كانت مطابقة جدا ً لما حصل في
السنة الماضية ،إذ شملت االمتحانات
نحو  58331مرشحا ً شارك منهم نحو
 ،56717ونجح منهم ما نسبته 75,9
 ،%مقارنة بـ %75العام الماضي.
وبالتالي ،فإن نسب النجاح توزعت
بحسب الشكل اآلتي:
في البقاع ،% 72,37 :وأهنئهم ألنهم

تقدّموا عن العام الماضي.
الجنوب.% 73,82 :
الشمال.% 75,82 :
النبطية.% 76,99 :
بيروت.% 75,7 :
جبل لبنان.»% 78,04 :
وقال« :وهذا ما يطمئن إلى أن النسب
جيدة على مستوى لبنان ،وج��اءت
نسبة النجاح في المواد كاآلتي :العربي
 ،% 69علوم الحياة  ،%66الكيمياء 59
 %أدنى معدل ويتوجب تبسيط المادة.
التربية  ،%82اللغة األجنبية ،%63
الجغرافيا  ،%76التاريخ ،%69
الرياضيات  ،%72والفيزياء .»%69

ولفت إلى أن «اللغة األجنبية تعاني
تراجعا ً في محافظات عدة في لبنان».
ثم أج��رى بوصعب ات��ص��اال ً هاتفيا ً
بالمرشحة ي��ارا طوني الزغبي ،وهي
تلميذة في مدرسة بزيزا الرسمية .وقد
حققتنجاحا ًمنقطعالنظيرإذبلغمعدلها
 ،»%19.21وقال« :إنني أهنئ المدرسة
والمديرة والمعلمات فقد تخرجت هذه
التلميذة المتفوقة من المدرسة الرسمية،
وهي األولى في لبنان».
وفاز في المرتبة الثانية أمين محمد
شلهوب ،ي��ارا ف��ادي ف��واز ،محمد عمار
سعيد بعالمة  .% 19,14كما نال
اسماعيل باسم عجاوي .% 19,7

التفاهم التركي «الإ�سرائيلي» ( ...تتمة �ص)1
رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان
ع �ل��ى ت �م �س��ك ال� �ح ��زب ب��ال��دع��وة
لقانون انتخابي يعتمد النسبية.

جلسة هادئة للحكومة

غ��اب��ت ال��م��ل��ف��ات ال��خ�لاف��ي��ة على
تن ّوعها عن نقاشات مجلس الوزراء
ال���ذي عقد جلسة ع��ادي��ة ومنتجة
ه��ادئ��ة أم���س ،غ��اب عنها ال���وزراء
أشرف ريفي وأالن حكيم وسجعان
ق��زي ال���ذي ق��د يحضر جلسة يوم
الجمعة المخصصة لعدد من الملفات
الشائكة وأبرزها خطة النفايات في
حضور مجلس اإلنماء واإلعمار الذي
سيحضر ليس لسؤاله عن مناقصات
النفايات ،ب��ل ع��ن المشاريع التي
أنجزها ،وعلمت «البناء» أن ملف سد
جنة غير مطروح على جدول أعمال
جلسة الجمعة.
وأق���ر مجلس ال����وزراء ع���ددا ً من
القرارات المدرجة على جدول األعمال
وتطرق إلى استقالة بعض ال��وزراء
من الحكومة وضرورة تقديمها خطيا ً
وف��ق�ا ً ل�لأص��ول إل��ى األم��ان��ة العامة
لمجلس ال����وزراء .ونقلت مصادر
وزاري���ة ع��ن الرئيس تمام س�لام لـ
«البناء» انزعاجه من الوضع واألداء
الحكوميين وأن��ه «ي���رأس حكومة
مهتزة وتواجه في كل جلسة ملفات
خالفية وإش��ك��االت بين مكوناتها
ك��م��وض��وع ق��ب��ول اس��ت��ق��ال��ة بعض
الوزراء بسبب الفراغ الرئاسي وغياب
رئيس للجمهورية».

درباس لـ «البناء» :الحكومة
صامدة رغم ضعفها

ووصف وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درباس الحكومة بـ «الصامدة
رغم أنفها وضعفها» ،وقال لـ «البناء»
«إنه لمن المستغرب أن يعلن أي وزير
استقالته وفي الوقت نفسه يمارس
صالحياته في وزارته بشك ٍل طبيعي
ما يعني أنه أخرج وزارته من رقابة
الحكومة وقراراتها» ،ولفت درباس
إلى «أن وزير العدل المستقيل أشرف
ريفي قدم استقالته خطيا ً إلى األمانة
العامة لمجلس الوزراء وبمعزل عما
إذا كان رئيس الحكومة سيقبلها أم
ال ،إال أنه يجب على الوزير البديل أن
يح ّل محل الوزير األصيل ويمارس
مهامه بحسب القانون ال أن يبقى هذا
الوزير في وزارته».

قزي :سأواصل
تح ّمل مسؤوليتي

وأك��د الوزير قزي أنه «سيواصل

تحمل مسؤوليته على رأس وزارة
العمل وفي مجلس ال��وزراء ،وحيث
تدعو الحاجة ،وما حصل في األيام
الماضية أصبح ورائ��ي» .وقال« :إن
مسؤوليتي تقتضي العمل على منع
التوطين ،ومنع تثبيت النازحين
ال��س��وري��ي��ن ف��ي ل��ب��ن��ان ،وت��أم��ي��ن
مجانية ال��دواء ،وفرص العمل األول
للشباب».

بو صعب لـ «البناء»:
ال للتمديد في أمن الدولة

ول��م يطرح ملف أم��ن ال��دول��ة في
جلسة أم��س ،بعد ت��واف��ق مكونات
الحكومة على إبقاء الملف في عهدة
رئيس الحكومة ،وقال وزير التربية
ال��ي��اس ب��و صعب ل��ـ «ال��ب��ن��اء» إننا
«نرفض أي خطوة تؤدي إلى المجهول
في هذا الملف ونرفض التمديد في
المبدأ وبشك ٍل مطلق ال للمدير العام
الحالي عند إحالته إلى التقاعد وال
لنائبه الحالي ،ونؤيد تعيين نائب
مدير عام جديد في مجلس ال��وزراء
ألن التمديد لنائب المدير الحالي
الذي يتم بقرار من رئيس الحكومة إن
حصل فهو مخالف للقانون».
وف��ي ملف النفايات ،ذك��ر الوزير
بو صعب بأن «وزراء تكتل التغيير
واإلص��ل��اح اع��ت��رض��وا ع��ل��ى خطة
النفايات منذ إق��راره��ا ف��ي مجلس
ال�����وزراء وع��ل��ى إدارة ه���ذا الملف
وكيفية التعاطي معه والمسؤولين
عنه ومن الطبيعي أن نعترض على
المناقصات».

..والتربية أصدرت
نتائج المتوسطة

على صعيد آخر صدرت النتائج
ال��رس��م��ي��ة الم��ت��ح��ان��ات ال��ش��ه��ادة
المتوسطة أم��س ،وأعلن بو صعب
في مؤتمر صحافي أن «نسب النجاح
تتراوح بين  72و %78في مختلف
المحافظات في لبنان .وهي نتائج
مرضية».
وق��ال بو صعب لـ «البناء» «إنه
راض عن نسبة النجاح في نتائج
ٍ
امتحانات الشهادة المتوسطة في
جميع المناطق اللبنانية ،خصوصا ً
في ظل اإلجراءات التي اتخذتها وزارة
التربية لتنظيم عملية االمتحانات
وتهيئة الظروف المناسبة للطالب
وال سيما أن ال��ط��ال��ب��ة ال��ت��ي حلت
في المرتبة األول��ى هي من مدرسة
رسمية».

..وجلسة للجان وال جديد

وإذا كانت جلسة طاولة الحوار أول
من أمس ،قد فشلت في التوافق على

قانون انتخاب جديد ورب��ط إق��راره
بالتفاهم حوله على طاولة الحوار،
فإن جلسة اللجان النيابية المشتركة
التي اجتمعت في المجلس النيابي
أم��س ،لمواصلة البحث في صيغة
تسجل أي
القانون «المختلط» ،لم
ّ
جديد يذكر أيضاً.
نقاشات طاولة الحوار وأج��واء
جلسة اللجان حضرت خالل لقاء
األربعاء النيابي ،حيث شرح رئيس
مجلس النواب نبيه بري للنواب ما
جرى في جلسة الحوار ،مؤكدا ً على
«أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم
في الحوار المقبل في آب للخروج
بنتائج ملموسة وإيجابية لحل
األزم��ة» .وأع��رب الرئيس بري عن
«ارت��ي��اح��ه ل��م��ا ج���رى ف��ي جلسة
الحوار بشأن ملف النفط ،آم�لاً أن
يق ّر مجلس ال��وزراء في أسرع وقت
المراسيم التطبيقية».

انسجام بين بري وباسيل
حول النفط

ونقل زوار بري عنه لـ «البناء»
أن��ه «متفائل ف��ي ملف النفط بعد
أج��واء االنسجام بينه وبين وزير
ال��خ��ارج��ي��ة ج��ب��ران ب��اس��ي��ل على
طاولة الحوار لجهة اإلسراع بإقرار
مراسيم النفط في مجلس ال��وزراء،
السيما وأن النفط يعتبر مادة تكفي
لبنان لحل مشاكله االقتصادية
واالجتماعية وتغنيه عن الحاجة
للمساعدات الدولية».
كما نقل زوار بري عنه «رهانه
على جلسات  2و 3و 4آب المقبل
ل��ل��ت��وص��ل إل���ى ص��ي��غ��ة ت��واف��ق��ي��ة
لقانون انتخاب جديد يشكل نافذة
ض��وء لحل األزم���ة الحالية ،وأن
الحراك السياسي مستمر منذ اآلن
حتى شهر آب للوصول مع أقطاب
الحوار إلى سلة الحل الكاملة والتي
تتضمن م��واض��ي��ع ع��دة وتحتاج
إل��ى وق��ت ف��ي ظ��ل التعقيدات في
المنطقة» ،وشدد بري على ضرورة
تفادي إضاعة الوقت في الرهان
على تبدل في المعطيات الدولية
واإلقليمية في ظل انشغال العالم
ب���أزم���ات���ه وب��م��ك��اف��ح��ة اإلره����اب
واالنتخابات األميركية».

حردان :إلقرار قانون
يحصن لبنان
انتخاب
ّ

وأث��ن��ى رئيس ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد
ح����ردان ع��ل��ى ك��� ّل م���ب���ادرة تدفع
ف��ي ات��ج��اه ال��وص��ول إل���ى ق��ان��ون
ان��ت��خ��اب��ات ع��ص��ري يحقق صحة
التمثيل وعدالته ،وأش��ار ح��ردان

خالل لقائه وفدا ً من اللقاء الوطني
للنهوض والتغيير إلى أنّ «الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي قدّم
اق��ت��راح ق��ان��ون لالنتخابات على
أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد
النسبية خ���ارج القيد الطائفي،
ونحن ال نزال ملتزمين بهذا االتجاه،
ونعمل له ،ألننا نرى فيه مصلحة
وطنية لبنانية ،وتثبيتا ً لدعائم
دول��ة المواطنة على أنقاض دولة
الطوائف والمذاهب».
بأمس
أضاف حردان« :نحن اليوم
ّ
الحاجة إلى إق��رار قانون انتخابات
يحصن لبنان ويعزز وحدة
نيابية
ّ
�ؤس��س لقيام دول��ة
اللبنانيين ،وي� ّ
مدنية قوية قادرة ،بجيشها وشعبها
وم��ق��اوم��ت��ه��ا ،دول���ة منيعة ت��ق��اوم
االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» وت��واج��ه
اإلرهاب والتطرف».

جلسات تمويه
وقنابل دخانية

وقالت مصادر نيابية لـ «البناء»
أن «ال اندفاعة جدية تجاه ما نادى
به الجميع برفض العودة إلى قانون
الستين وإقرار قانون جديد ،وبالتالي
فإن كل الحوارات والجلسات السابقة
كانت تمويها ً وقنابل دخانية وتحمل
عدم جدية في مقاربة مشروع قانون
انتخاب عصري قائم على النسبية
لتمثيل أوسع للشرائح الشعبية ،ألن
بعض األطراف تريد قانونا ً على مقاسها
وم��ا يناسبها دون النظر إل��ى وضع
المؤسساتوعدمتوفيرأدنىالمتطلبات
الحياتية للمواطن وإغفال استياء الرأي
العام واألكثرية الصامتة التي عبرت
عن اعتراضها من خ�لال االنتخابات
البلدية ضد الطبقة السياسية».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ع��ن رغبتها في
إجراء استدراج العروض لتصنيع صفائح
حديدية ل��زوم مسخنات ال��ه��واء بالغاز
لمعمل الجية الحراري.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر،
وذلك لقاء مبلغ قدره /35000/ل.ل.
تسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق «»12
 المبنى المركزي.علما ً أنّ آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/7/22عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/6/21
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ع��ن رغبتها في
اجراء استدراج العروض لشراء  100جهاز
كمبيوتر كامل و.UPS 100
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر
(ثمن النسخة  40.000ل.ل).
تسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر

كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أنّ آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/7/22عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/6/21
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1197
المديرية العامة للطرق والمباني
إعالن مناقصة تلزيم أشغال تأهيل
وصيانة طرق في بشري
الساعة التاسعة م��ن ي��وم الخميس
ال��واق��ع فيه ال��راب��ع عشر م��ن شهر تموز
 ،2016تجري إدارة المناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون  -شارع بوردو –
الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة األشغال
العامة والنقل مناقصة تلزيم أشغال تأهيل
وصيانة طرق في بشري.
التأمين المؤقت :خمسة وثمانون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ت��ق�دّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من قلم مصلحة الدروس-
مديرية الطرق في وزارة الشغال العامة
والنقل.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د.جان العليّة
التكليف
1201

