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حمليات � /إعالنات
توقيف �أبو حمزة بعد تخلية �سبيله

لو�ضع الفا�سدين والمذهبيين عند ّ
حدهم
أس��ف رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد
اللطيف فضل الله لـ «زجّ الطائفية والمذهبية في صميم
القضايا المعيشية والمطلبية المحقة بتواطؤ واضح من
أهل السلطة وبتوزيع أدوار مشبوهة بينهم».
ورأى السيد فضل الله أنّ «ه��ذه الطبقة السياسية
العاجزة عن القيام بما يخدم مصلحة الوطن أوال ً والمواطن
ثانياً ،فقدت ك� ّل مشروعيتها ومصداقيتها ،فهي تلجأ
للتغطية على عجزها وفشلها وفسادها عبر إثارة الغبار
المذهبي والسجاالت الفارغة وعديمة الجدوى وتحرف
األن��ظ��ار عن القضايا الهامة بقضايا هامشية وتخدم
مصالحها ومزايداتها».
وج�دّد فضل المطالبة بــ «إق��رار قانون انتخابي على
أس��اس النسبية ويضمن تمثيل ك ّل الشرائح اللبنانية
على اختالف مذاهبهم وطوائفهم وبما يخفف من التمركز

الحا ّد لبعض القوى واحتكارها التمثيل العددي لطوائفها
ومذاهبها».
م��ن جهة ثانية نبّه السيد فضل الله م��ن «خطورة
التع ّرض للعالم الجليل آية الله عيسى قاسم وما يمثله من
اعتداء على الحرية والكرامة اإلنسانية .فنزع الجنسية عن
رمز إسالمي كبير كالشيخ قاسم يهدف إلى إثارة الغرائز
المذهبية وتحويل الصراع في البحرين إلى مكان آخر ومن
ثورة سلمية ومطالبة شعبية بإصالحات دستورية إلى
نزاع مذهبي بغيض».
ودعا ك ّل علماء جبل عامل إلى «التحرك السريع لشجب
التعدّي على الشيخ قاسم وك ّل علماء البحرين والقيام
بخطوات عملية تحول من دون تطور األمور إلى ما هو أسوأ
لن يصيب فقط البحرين بك ّل المحيط العربي والخليجي
واإلسالمي».

تكرم �شهداءها ال�ستة في الدردارة
اال�سبانية ِّ

فيما أخلت محكمة االستئناف في بيروت سبيل بهيج أبو حمزة جدّد قاضي
التحقيق في بيروت فريد عجيب توقيفه.
فقد صادقت محكمة االستئناف برئاسة القاضي طنوس مشلب على قرار
القاضي المنفرد الجزائي في بيروت باسم تقي الدين تخلية سبيل أبو حمزة في
دعوى النائب وليد جنبالط وشركة المجموعة المتحدة للصناعة «كوجيكو» في
جرمي االحتيال وإساءة األمانة من دون كفالة مالية.
وسيتابع القاضي تقي الدين محاكمة أبو حمزة في الجلسة التي حدّدها في
 28حزيران الحالي.
وفي وقت الح��ق ،استجوب أبو حمزة في دع��وى جنبالط ضده في جرم
اإلفالس االحتيالي ،وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه ،وأرجأ الجلسة إلى  4تموز
لمتابعة التحقيقات.

«رابطة خ ّريجي الإ�سالمية»
�أقامت �إفطارها ال�سنوي
أقامت «رابطة خريجي الجامعة اإلسالمية» في لبنان إفطارها السنوي في
فندق رمادا  -الروشة ،برعاية رئيس الجامعة الدكتور حسن الجلبي واألمين
العام للجامعة الدكتور عباس نصرالله .وحضر عمداء الجامعة وحشد من
األساتذة والخريجين والطالب من كل االختصاصات ،وإعالميون وتربويون.
وبعد كلمة ترحيبية من الدكتور غ��ادي مقلد ،ألقى كلمة الخريجين وائل
الدبيسي ثم ألقى الجلبي كلمة قال فيها «إن هذا اللقاء في الواقع يجمعنا بأعز ما
لدينا وهم خريجو الجامعة الذين يمثلون ثمرة ما نسعى إلى تأمينه من الجامعة
بإنشائها وأدائها لرسالتها .فهم نتاج الغرس الطيب لمؤسستنا وكل المؤسسات
التي تسعى إلى الخير والعمل في توصيل العلم والثقافة والفكر السليم إلى أبناء
وطننا وأمتنا».
وأضاف« :لقد سعينا إلى أن نحظى بعدد من خريجي الجامعة الذين دعوناهم،
في حين أن الكثير منهم هم خارج لبنان من أجل العمل في مراكز عملهم المختلف
والمتنوع وليس في المركز والمهنة نفسيهما ،بل في األهم واألرقى .نحن اليوم
بسعادة كبيرة في هذا اللقاء حيث نلتقي بالعديد من أبنائنا الخريجين األفاضل
والعاملين بخير الحقول والذين يرفعون اسم جامعتنا وجامعتهم التي تعبت
على تثقيفهم وتعليمهم وخرجتهم على أحسن ما يمكن من الجامعات الرصينة».

ت�شكيل اللجان في بلدية الغبيري
سهل مرجعيون ــ رانيا العشي
أحيت الكتيبة االسبانية من فرقة «المظليين ـ
ليبري هيدالغو  ،»25العاملة في ق��وات «يونيفيل»
المعززة ،الذكرى السنوية التاسعة على استشهاد
ستة جنود من الكتيبة ،في ح��ادث تفجير عربتهم
المصفحة بعملية إرهابية في سهل مرجعيون ،قرب
نبع «الدردارة» غربي بلدة الخيام ،بتاريخ  24حزيران
عام  ، 2007وذلك عند النصب التذكاري الذي أقيم في
مكان استشهادهم.
رع��ى م��راس��م االح��ت��ف��ال ،قائد القطاع الشرقي في
«يونيفيل» البريغادير ج��ن��رال الفريدو بيريز دي
أغ����وادو ،بحضور ق��ائ��د ال��ل��واء التاسع ف��ي الجيش
العميد الركن جوزيف عون ،وقائد الكتيبة االسبانية
المقدّم خوسيه ميغيل روميرو ،وعدد من كبار الضباط
األس��ب��ان ،الملحق العسكري في السفارة االسبانية
الكولونيل ريكاردو باردو ،ضابط االرتباط في الجيش
المقدّم طالب ،ضابط اإلعالم الرائد كارلوس ومساعدته

المصورة روبيا ،ووسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها
الكتيبة االسبانية في مكان االحتفال وفي محيط النصب
التذكاري ،بالتعاون مع الجيش اللبناني الذي قطع
الطريق في االتجاهين خالل بدء مراسم االحتفال.
وبعد أن تال أحد الضباط األسبان أسماء الجنود
الشهداء وتفاصيل عملية االستشهاد ،قرأ كاهن الكتيبة
صالة لراحة أنفسهم ،ثم وضع الضابط ريان وجنود
م��ن أنسباء الشهداء إكليالً م��ن ال��زه��ر على النصب
التذكاري للجنود الشهداء ،وذلك على وقع موسيقى
نكست ثلة من جنود
نشيد الموتى ولحن التعظيم ،فيما ّ
الشرف ،رايات الفرق العسكرية المشاركة في الوحدة
االسبانية إجالال ً وتقديرا ً لهؤالء الجنود.
وال��ج��ن��ود المظليون ال��ش��ه��داء الستة م��ن وح��دة
العمليات المسماة روجيه دي لوريا ،بريليب  ،2هم:
جيفرسون فارغاس مويـا ،جوناثان غاليا غارسيا،
إيسون اليخاندرو كاستانو ،خوان كارلوس فيللوريا
دياز ،إيهون اديسون بوسادا فالنسيا و مانويل دافيد
بورتاز رويز.

في سياق تنظيم العمل البلدي عقد مجلس بلدية الغبيري اجتماعا ً مط ّوال ً
خصص لتوزيع اللجان وتسمية رؤسائها
برئاسة رئيسه معن الخليل
ّ
وأعضائها ،وبعد التداول والتشاور تم توزيعها وفق اآلتي:
الحقوقية :المحامي حسين برجاوي.
الزراعة والبيئة :المهندس مصطفى شحرور.
التربوية :الدكتورة حسانة همدر.
اإلدارة والمكننة :المهندس وسام الحركة.
األشغال :الحاج سليمان شمص.
المرأة والطفل :الحاجة جهينة رعد.
العالقات الدولية :االستاذ رمزي عالمة.
التخطيط والدراسات :المهندس زهير وزنة.
الصحية :الدكتور حسين الخنساء.
الرياضية :األستاذ ماهر سليم.
االقتصادية :الحاج محمد فرحات.
االجتماعية :األستاذ يوسف الخليل.
العالقات العامة :الدكتور وصفي كنج.
اإلعالمية :الدكتور محمد جمال حسون.
الهندسية :المهندس سمير الحاج.
وفي ختام الجلسة تم ّنى الخليل أن يُصار الى «التسابق بين اللجان على
مضمار التحسين وتأمين الخدمات والسعي نحو األفضل» ،مطالبا ً «رؤساء
اللجان بوضع تص ّورهم للعمل مع زمالئهم في خدمة البلدة وناسها ،على أن
يكون التعاون بين الجميع بأبهى صوره».

بريطانيا غير �أوروبية( ...تتمة �ص)9
في لقمة عيشهم ومصادر رزقهم ،وال أن ُتستهدف
الجمعيات اإلنسانية والخيرية في حساباتها ،بينما
خصص مساحة من كلمته للحديث عن إط�لاق النار
في المناسبات االحتفالية والشخصية والعائلية ليعلن
ق��رارا ً حزبيا ً بطرد كل حزبي يطلق النار في الهواء
ابتهاجا ً أو حزنا ً أو غضباً ،ألن هذا العمل المشين ينفي
أي ك��ان ومهما كانت تضحياته وسيرته
استحقاق ٍّ
ليحمل صفة االنتماء لحزب الله.
عن البحرين ،قال السيد نصرالله إن العبث بناره بلغ
مرحلة الخط األحمر مع سحب الجنسية عن الشيخ
عيسى ق��اس��م زع��ي��م ال��م��ع��ارض��ة ،متهما ً السعودية
بالوقوف وراء القرار خشية انتقال عدوى االنتفاضة
السلمية طلبا ً لإلصالح إلى السعودية .وقال إن القرار
بطبيعة الرد على الخطوات العدوانية لسلطات البحرين
يبقى لعلمائه في تحديد كيفية التصرف ،لكنه حذر
من انفالت األم��ور من تحت السيطرة بوجود شباب
غاضب مستع ّد للتضحية تقفل أمامه كل األبواب.
أعاد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تحديد
قواعد الصراع في سورية .أكد المضي في المواجهة في
أي ساحة تتطلّب القتال ،والثقة من االنتصار مهما عظمت
التضحيات .شدد خالل الحفل الذي أقامه حزب الله بمناسبة
ذكرى أربعين الشهيد القائد السيد ذوالفقار ببساطة كلية
على أن ق��راره في مواجهة المجموعات اإلرهابية ،وأنه
سيكون حيث يجب أن يكون ،هو قرار سيستمر نفاذه بكل
ق��وة وم��ن دون تراجع .ر ّك��ز السيد في خطابه على ثالثة
عناوين أساسية :حلب ــــ المصارف ــــ البحرين.

 ..والعالقة مع سالمة خاضعة
لتفاوض إيجابي

قسم كالمه عن القانون األميركي وتعاطي المصارف
معه إلى جزءين .رأى أن العالقة بين الحزب وحاكم البنك
المركزي رياض سالمة خاضعة لتفاوض إيجابي وتفاهمات
بينما عبر عن العالقة بين ح��زب الله وبعض المصارف
بقسوة واستعمل فيها لغة تحذيرية تض ّمنت عبارات لن
نسمح ولن نقبل ..وهذا له دالالته ويُبنى عليه.
وكما أسس بيان كتلة الوفاء للمقاومة أول أمس ،لمهاجمة
بعض المصارف وتحييد مصرف لبنان ،ألمح السيد نصر
الله بشكل ضمني إل��ى االنفتاح على ال��ح��وار مع الحاكم
المركزي ،وفي الوقت نفسه تحدّث بنبرة عالية ،عندما أشار
إلى رفضه سلوك بعض المصارف .وهنا تطرح أسئلة كثيرة
كيف سيكون سلوك الحزب في مواجهة عملية الرفض؟ وما
هي األوراق التي سيلعبها كي تتراجع بعض المصارف عن
عدوانيتها على بيئة المقاومة الحاضنة وجمهورها؟
دعا السيد نصر الله كل مَن تواطأ وتآمر بحق حزب الله من
األميركي والمصارف أن «يعيد حساباته وإال» .أكد أن حزب
الله لن يتأثر ،ولن يسمح بأن تتأثر بيئته الحاضنة .وهذه
البيئة ليست فقط من الشيعة إنما في كل الطوائف ،وسيكون
المس بجمهور
هناك تداعيات خطيرة ،إذا وصلت األمور إلى
ّ
المقاومة .علما ً أن السيد نصر الله سخر إلى أبعد مدى من تأثير
القانون على مالية حزب الله وأفصح عن معادلة بسيطة «مَن
ينقل الصاروخ إلى حزب الله ينقل المال» .وأوضح «أن تمويل
حزب الله ورواتب حزب الله وسالح حزب الله يأتي من إيران
وطالما أن في إيران يوجد أموال فنحن لدينا أموال» ،وأضاف
«المال المق ّرر لنا يصل إلينا وليس عبر المصارف وكما وصلت
لدينا الصواريخ (كذلك) األم��وال تصل إلينا ومن يعترض
فليشرب من البحر المتوسط» .وتابع القول «كل مصارف
الدنيا ال تستطيع أن تعيق وصول األموال إلينا وعندما كانت

العقوبات كانت أموالنا تصل إل��ي��ن��ا» .وأردف قائالً «نحن
ال نخاف على أنفسنا .نحن فقط نخاف على أهلنا وناسنا
وشعبنا وأن ال يُستهدف أهلنا» .وأض��اف «هناك مصارف
وسعوا الالئحة
كانت أميركية أكثر من األميركيين .وه��م ّ
وهناك مصارف الحقت أقارب أي فرد بحزب الله» ،معتبرا ً أن
«االعتداء على شريحة واسعة من اللبنانيين يد ّمر االقتصاد
اللبناني ويد ّمر النظام المصرفي في لبنان .وهذا مسؤولية
بعض المصارف» ،وكاشفا ً أن «هناك لبنانيين ذهبوا إلى
واشنطن وح ّرضوا على هذا الملف ،وهناك أعداء ح ّرضوا على
إصدار القانون األميركي».
ب��دا السيد حسن نصر الله في إطاللته أم��س ،هادئا ً ذا
معنويات عالية يتكلم بثقة عالية ،مستهزئا ً بكل من كتب مقاال ً
أو قام بإعالم يسيء إلى حزب الله ،مبينا ً تفاهتهم وصالبة
توجه إلى تيار المستقبل والى الرئيس سعد
الحزب وقوته.
ّ
الحريري من دون أن يس ّميه أن حزب الله ال يعاني من أزمة
مالية ،بل على العكس فالحزب تحول من قوة محلية إلى قوة
إقليمية في حين أن اآلخرين هم مَن يعانون من أزمة مالية.

 ..وحلب الحسم والتثبيت

فاجأ السيد نصر الله في مواقفه العمالنية الكثيرين،
خاصة لجهة دور ح��زب الله في المعركة الدفاعية ضد
تنظيم داعش اإلرهابي في العراق .ألول مرة يتحدث األمين
العام لحزب الله بصراحة عن ح��زب الله كقوة إقليمية،
ولو أن األمر أتى بطريقة كشف األسرار عن تاريخ ذو الفقار
وكيف استنجد العراقيون بالسيد نصر الله في تلك الليلة
وأرسل فريقا ً من كادراته وقياداته بأقل من ليلة إلى العراق.
هذا اإلجهار العلني للحضور المؤثر للحزب في الساحات
اإلقليمية يتض ّمن تحديا ً لكل الخطاب الداخلي الذي يواجه
حزب الله.
غمز من قناة الروس بالمباشر ،عندما قال «نحن أفشلنا
معركة دمشق وغ��زوة الجنوب ومعركة القصير ومعركة
القلمون وصمدنا نحن والرئيس ال��س��وري بشار األس��د
ّ
التدخل الروسي» .ولفتت مصادر
والحلفاء أربع سنوات قبل
مطلعة لـ «البناء» إلى «أن حزب الله يعتبر أن كل المعارك
األخرى جانبية وغير أساسية ،لكن معركة حلب هي معركة
الحسم والتثبيت ومعركة هزيمة المشروع التركي السعودي
األميركي المشابهة لهزيمة المشروع في حرب تموز».

 ..والمنطقة ُتحمى من حلب

لقاء في مق ّر «العمل الإ�سالمي»
ا�ستنكر �سحب البحرين الجن�سية من قا�سم

واعتبر السيد نصر الله أن معركة حلب هي معركة طاحنة
يتمركز فيها الصراع الكوني والحرب الكونية على سورية.
واعتبر أن المنطقة ُتحمى من حلب ،فالقتال للدفاع عن حلب
اليوم هو دف��اع عن لبنان وسورية والعراق وهو دف��اع عن
األردن .وألجل ذلك كان جريئا ً وشجاعا ً وواضحا ً عندما قال إن
لحزب الله أعدادا ً كبيرة من المقاتلين في حلب ،ألن هذه المدينة
اليوم هي المعركة الرئيسية .وأكد «أن عددنا في حلب كبير
على قدر المعركة ،وليس عددا ً صغيراً ،ألن المعركة تستوجب
ذلك» ،وشدّد على أن «الذين يتحدثون عن أن حزب الله تلقى
ضربة في حلب هم يخترعون الكذبة ويسوقون لها» .وكشف
عن أن «هناك  26شهيدا ً وأخ أسير وآخر مفقود لحزب الله ،منذ
أول حزيران في حلب مقابل  617قتيالً للجماعات المسلحة
بينهم عشرات القادة الميدانيين وبعض القادة الكبار وأكثر
من  800جريح وتم إعطاب  80دبابة وآلية عسكرية ولم
نتحدث عن مخازن ومواقع وغيرها».
ت��ح�دّث السيد نصر الله ع��ن وج��ود بعض المسلحين
في ج��رود عرسال يشكلون تهديداً ،و«يقومون بتحضير
سيارات مفخخة «هم مش حا ّلين» ،ألنهم مازالوا يشتغلون
بالسيارات المفخخة» .وأشارت مصادر مطلعة لـ «البناء»
إلى أن كالم السيد يفسر اإلجراءات األمنية والحواجز لحزب
الله المنتشرة ليالً نهارا ً منذ أكثر من  48ساعة» ،بالتنسيق

مع الجيش اللبناني واألجهزة األمنية المعنية.

 ..والصراع مع المملكة في ذروة االشتباك

وحول البحرين ،شن السيد نصر الله حملة عنيفة على
آل سعود وآل خليفة وأظهر حاكم البحرين بأنه مجرد خادم
بسيط لدى آل سعود ،عندما قال «ال يوجد في البحرين آل
خليفة بل يوجد ارتهان لـ آل سعود» ،مؤكدا ً مسؤولية الطبقة
الحاكمة الحالية في السعودية عن الجرائم التي ترتكب في
البحرين واليمن وسورية والعراق ،حيث إن هذا الطاقم الذي
تولى السلطة بعد وفاة الملك عبد الله ال يقبل بأي نوع الحوار
أو اإلصالح السياسي .وأثبت أن مخاطبة المملكة ال زالت في
لحظة ذروة االشتباك وبالتالي أي رهان على قراءة مختلفة
عن هذا الواقع المشخص بدقة في قلب مفردات الخطاب هي
عبارة عن أوهام.

الحريري في طرابلس

بدأ الرئيس سعد الحريري اليوم زيارة للشمال تستمر
ثالثة أي��ام ،وقد رعى مساء أمس إفطارا ً في معرض رشيد
كرامي الدولي حضره الرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد
الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي ،فيما غاب عنه الوزير
أشرف ريفي.
وأكد الحريري أنه لم ِ
يأت إلى طرابلس كي يعاتب أهلها،
قائالً« :لم آت إلى طرابلس كي أعاتبكم بل كي أحترم صوتكم
وإرادتكم .نحن من مدرسة الديمقراطية ،وعندما تنتخب
طرابلس مجلسها البلدي فنحن نتعاون مع هذا المجلس،
لمصلحة ط��راب��ل��س» .وم��ن م��ع��رض رش��ي��د ك��رام��ي انتقل
الحريري إلى منزل الرئيس ميقاتي ،حيث عقدت خلوة في
الميناء ،في حضور النائب احمد كرامي ،النائب السابق
غطاس خوري والسيد نادر الحريري .وتم خالل اللقاء عرض
التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.

انتقائية اإلنماء واإلعمار

خصص مجلس ال��وزراء جلسته أمس ،لبحث المشاريع
التي يقوم بها مجلس اإلنماء واإلعمار ،شارك فيها وزير العمل
سجعان قزي وق ّرر مجلس الوزراء الطلب من جميع الوزارات
تزويد مجلس اإلنماء واإلعمار خالل خمسة عشر يوما ً بما
لديها ولدى المؤسسات العامة المرتبطة بها من مشاريع تم
تنفيذها أو هي قيد التنفيذ ووضعيتها القطاعية والمناطقية،
وذلك اعتبارا ً من العام  2008حتى تاريخه.
وعلمت «البناء» أن النقاش انحصر في المشاريع التي
ينفذها مجلس اإلنماء واإلعمار ،ولم يتم التطرق إلى أي من
الملفات الخالفية الساخنة ال سيما أمن الدولة والنفايات
التي تؤجل من جلسة إلى جلسة ،تجنبا ً للخالفات السياسية
التي قد تؤدي إلى تفجير الحكومة بعد تع ّرضها لالنتكاسة
األخيرة بانسحاب وزي َري الكتائب.
وإذ أشارت مصادر وزارية لـ «البناء» إلى «أنه يفترض أن
تقرر الحكومة المشاريع اإلنمائية ،وأن ينحصر عمل مجلس
اإلنماء واإلعمار عمله بالتنفيذ ،مستبعدة استجابة رئيس
الحكومة لبعض األصوات المطالبة بإلغاء مجلس اإلنماء
واإلعمار» ،مؤكدة «أن أحدا ً لم يطلب من الوزراء إلغاء هذا
المجلس» .ولم يتخلل الجلسة «أي سجال أو مشاحنات بين
الوزراء بعكس الجلسات السابقة ،ولم يفصح الرئيس سالم
عن موقفه حيال هذا الملف بل اكتفى باالستماع إلى آراء
الوزراء وأدار الجلسة بحكمة كبيرة».
وق��ال ال��وزي��ر ق��زي ل��ـ «ال��ب��ن��اء» إن «ال��ن��ق��اش دار حول
االنتقائية التي يتصرف بها مجلس اإلنماء واإلع��م��ار في
توزيع المشاريع وتنفيذها بين المناطق اللبنانية ،حيث يتم
مشاريع على الورق في مناطق متعددة ،لكن ال ينفذ منها إال
في مناطق محددة ال سيما في بيروت وطرابلس ويتم إهمال
مناطق أخرى ،ما يشكل ضربا ً لإلنماء المتوازن».

نظمت «جبهة العمل اإلسالمي» في لبنان ،لقا ًء تضامنيا ً
ّ
مع الشيخ عيسى قاسم ومع الشعب البحريني ،وذلك في
مقرها الرئيسي في بيروت حضره العديد من العلماء
والشخصيات وممثلي األحزاب الوطنية اللبنانية ،استنكر
«قرار إسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم وسحبها منه».
وطالبت «السلطات البحرينية بالتراجع عن هذا القرار
الخاطئ منعا ً للفتنة».
بداية تحدث عضو قيادة الجبهة الشيخ غازي حنينة
الذي اعتبر «أن هذا اإلج��راء التعسفي ،إنما يؤكد مكانة
الشيخ قاسم في مسيرة اإلص�لاح في البحرين .ونحن
في جبهة العمل اإلسالمي كعلماء مسلمين متضامنين في
وقفة تضامنية مع شعب البحرين ومع الشيخ قاسم».
ثم تحدث األمين العام لـ «االت��ح��اد العالمي لعلماء
المقاومة» الشيخ ماهر ح ّمود ال��ذي وصف ق��رار سحب
الجنسية من الشيخ قاسم «بالمجحف والظالم» ،مشيرا ً
إلى أنه «ال يستند إلى أي مفهوم إنساني وال قانوني وال
طبيعي» ،الفتا ً إلى «مظلومية أهلنا في البحرين الذين
يطالبون بحقوق مكتسبة ،ال شك في أنهم يستحقونها»،
مطالبا ً «ح ّكام البحرين بالتراجع عن هذا القرار» ،وداعيا ً
«الجميع إلى التضامن بوجه هذا القرار المجحف وفي
وجه كل ظلم».
واعتبر ح ّمود أن «حزب الله ال يقاتل الشعب السوري
في سورية ،إنما يقاتل المجرمين من داع��ش والنصرة
وأمثالهم».
ثم تحدّث منسق عام جبهة العمل الشيخ زهير الجعيد
ال��ذي ق��ال« :م��ا يعنينا نحن اليوم كعلماء س ّنة ،أن ما
يصيب أهل البحرين يصيبنا جميعا ً وخصوصا ً عندما

تكون الحرب محاولة إيقاظ الفتنة الطائفية والمذهبية»،
منتقدا ً «ما قامت به السلطات البحرينية بنزع الجنسية
عن أكبر عالم في البحرين وقد يكون في الخليج العربي»،
مشيرا ً إلى أن «الشيخ قاسم كان وحدويا ً بامتياز وكان
داعيا ً لصالح البحرين».
وت��وج��ه إل��ى «راب��ط��ة العالم اإلس�لام��ي ،إل��ى األزه��ر
الشريف ،إلى كل العلماء أن يقفوا وقفة حق ووقفة كرامة
وعزة وأخ��وة ،وأن ال يساهموا في المشروع األميركي»،
يصب في المصلحة المذهبية والطائفية
مؤكدا ً أن «كل ما
ّ
إنما هو ح��رام مبغوض يأتي بصاحبه إل��ى جهنم يوم
القيامة».
وألقى الشيخ عبدالله جبري كلمة «تج ّمع العلماء
المسلمين» استنكر فيها «اإلج����راءات المتخذة بحق
الشيخ عيسى قاسم في البحرين» ،معتبرا ً «أن اإلجراءات
التعسفية التي اتخذتها الحكومة البحرينية بحق جمعيات
ثقافية وعلماء وقادة رأي وحركات سياسية تمثل قسما ً
كبيرا ً من الشعب البحريني ،هي إجراءات ستؤدي حتما ً
إلى فتنة داخلية لن يستفيد منها سوى أعداء األمة».
ورأى أن «سحب الجنسية من كبير علماء البحرين
الشيخ قاسم هو إج��راء باطل والجنسية ليست ورقة
تصدرها الحكومة بقدر ما هي انتماء ل�لأرض وعالقة
ب��اإلن��س��ان المقيم عليها دف��اع��ا ً ع��ن حقوقه وحفظا ً
لمكتسباته».
وأستنكر جبري «القرار الالقانوني بإغالق جمعية
ال��وف��اق» ،داعيا ً إلى «إحياء طاولة ح��وار بين السلطة
والمعارضة ووضع خريطة طريق لحل سياسي يخرج
البلد من مأزقه».

هل �سقط االتحاد ( ...تتمة �ص)9
العالمين العربي واإلسالمي يملك الخبرة والقدرة
وال��م��ص��ل��ح��ة وال����ج����وار ،وه���ي ذاه���ب���ة ف���ي حرب
إمبراطورية لحسم الحلقة المفصلية في حروب
الطاقة والزعامة المنفردة للعالم.
فشل االتحاد األوروب��ي في أوكرانيا ،وفشلفي سورية ،بعد مراهنته على الحروب األميركية
وان��خ��راط��ه ف��ي��ه��ا ،ف��ص��ار ال��ت��وس��ع م��ج��رد أعباء
اجتماعية واقتصادية ومالية وأمنية ،لم يع ّوضها ال
سعر غاز رخيص وال قدرة تنافسية في األسواق
للتوسع ب��وج��ه الصين ،وص���ارت أوروب����ا عربة
ّ
ثقيلة يج ّرها الحصانان األلماني والبريطاني،
فق ّرر البريطانيون االستقالة من المهمة ،وبكى
ال��ف��رن��س��ي��ون ،وي��ف��ك��ر األل���م���ان ب��م��ا ي��ج��ب عليهم
فعله ،والبديل لسقوط الوحدة األوروبية بثنائية
كاثوليكية بروتستانتية تجعلها امتدادا ً للسياسات
وال��ح��روب األميركية وتسعى الستتباع الدول
والشعوب األرثوذكسية في شرق أوروبا ،ليس إال
ثنائية كاثوليكية أرثوذكسية ال تقوم بدون تفاهم
ألماني فرنسي مع روسيا بصفتها ركنا ً أوروبياً،
وكلفة هذا الخيار اإلنقاذي الخروج من السياسات
األم��ي��رك��ي��ة ن��ح��و أوروب�����ا م��ح��اي��دة ،ت��ه��ت�� ّم ألمنها

ومصالح شعوبها ،وإال صار حلم االتحاد أضغاث
أح�لام سيتفكك تباعاً ،فمثلما ب��دأ االسكتلنديون
يف ّكرون باالنفصال عن بريطانيا ،بدأت في ألمانيا
صيحات الخروج من االتحاد ،وسيتفكك االتحاد
وتبدأ دول��ه بالتفكك ،ألنّ سقوط الهوية األوسع
ال يتوقف بالعودة إلى األضيق منها بل بالتقهقر
بال قعر إل��ى األضيق فاألضيق فاألضيق ،وهذا
معنى الخيار االسكتلندي في بريطانيا باالنفصال،
والخيار الكاتالوني في أسبانيا.
ل���ن ي��ك��ون س��ه�لاً ح��م��اي��ة وح����دة الكياناتاألوروب��ي��ة دون حماية وح��دة الكيان األوروب���ي
��وج��ه نحو
األوس�����ع ،وه���ذا ل��ن يتحقق ب���دون ال��ت ّ
روسيا ،ففي هذا التوجه الغاز والنفط الرخيصين،
والسوق ،والحرب على اإلرهاب ،والمصالحة مع
العالمين العربي واإلسالمي ،من بوابة دعم ح ّل
للقضية الفلسطينية يدعم بقوة وج��دي��ة تطبيق
ال���ق���رارات ال��دول��ي��ة ال��خ��اص��ة بفلسطين وحقوق
ش��ع��ب��ه��ا ،م��ن دون ذل���ك سيسجل ال��ت��اري��خ يوم
 24حزيران  2016كبداية للع ّد التنازلي لتفكك
أوروبا.
ناصر قنديل

�شعب الج ّبارين ( ...تتمة �ص)9
القادة الكبار ال يموتون

في  23ح��زي��ران /يونيو  1956انتخب جمال عبد
الناصر رئيسا ً للجمهورية المصرية ليصبح قائدا ً للعرب
جميعاً ،وأحد قادة العالم أيضاً.
في  23حزيران /يونيو ( 2016بعد  60عاماً) ترسو في
الرصيف الحربي في ميناء اإلسكندرية سفينة ميسترال
الحربية الفرنسية وتحمل اسم جمال عبد الناصر الذي
ناصبته حكومة غي موليه االشتراكية في فرنسا العداء

لمناصرته الثورة الجزائرية الخالدة وشاركت مع حكومة
لندن والكيان الصهيوني في العدوان الثالثي على مصر
في .1956/10/29
إنها رمزية متعدّدة الدالالت ،وأه ّمها أنّ قادة كجمال عبد
الناصر ال يموتون في ضمير أبناء أمتهم وأحرار العالم.
وكلما اقتربت مصر من روح جمال عبد الناصر فإنها تقترب
من نفسها وتستعيد دورها المنتظر في أمتها والعالم.

معن بشور

�إعالنات ر�سمية
إعالن مناقصة تلزيم أشغال تأهيل
طريق بولفار زحلة
ال��س��اع��ة التاسعة م��ن ي��وم الثالثاء
ال��واق��ع فيه التاسع عشر من شهر تموز
 ،2016تجري إدارة المناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون – شارع بوردو -
الصنايع – بيروت ،لحساب وزارة األشغال
العامة والنقل مناقصة تلزيم أشغال تأهيل
طريق بولفار زحلة.
التأمين المؤقت :اثنان وسبعون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
طريق التلزيم :تنزيل مئوي.
ت��ق�دّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
والحصول عليه من قلم مصلحة الدروس –
مديرية الطرق في وزارة األشغال و النقل.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
من آخ��ر ي��وم عمل يسبق تاريخ جلسة
التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د.جان العليّة
التكليف1207 :
الجمهورية اللبنانية
وزارة الزراعة
مدير عام الزراعة
إعالن رقم 2/28
تعلن وزارة الزراعة – المديرية العامة
ل��ل��زراع��ة – ع��ن إع���ادة إج���راء اس��ت��دراج
عروض لتلزيم شراء مبيد دلتامثرين %2,5
لمكافحة حشرة الصندل على الصنوبر و
ال��ج��ادوب على السنديان ل��زوم مديرية
التنمية الريفية و الثروات الطبيعية ،وذلك

في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة
هنري ش��ه��اب ،بتاريخ ،2016/7/27
الساعة 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  22حزيران 2016
مدير عام الزراعة باإلنابة
حنا توفيق الحاج
التكليف 1213:
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
العروض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دفتر ال��ش��روط م��ن مصلحة
ال��دي��وان  -أم��ان��ة ال��س��ر  -الطابق 12
(غ��رف��ة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان
 طريق النهر ،وذل��ك 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 1194
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

