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حمليات � /إعالنات

وليد كرامي ر ّد على جعجع :دم الر�شيد
�سيبقى في عنقك �إلى يوم الدين
ردا ً على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
أصدر وليد معن كرامي ابن شقيق رئيس الحكومة الراحل
الشهيد رشيد كرامي البيان التالي:
«إنّ القاصي والداني يعلم ب��أنّ من اغتال الشهيد
المغفور له رشيد كرامي هو المجرم سمير جعجع المدان
بموجب عدة أحكام قضائية صادرة عن المجلس العدلي
وهو أعلى سلطة قضائية باالستناد الى أدل��ة دامغة
أثبتت تو ّرطه وضلوعه في هذه الجريمة الكبرى التي
غيّرت تاريخ لبنان .بالتالي لن ينفع السيد جعجع
الهروب إلى األمام وتجاوز األحكام القضائية الصادرة
بحقه في محاولة بائسة لتبييض ماضيه الملطخ بدماء
األبرياء ولن ينزع هذه الصورة من وجدان اللبنانيين.
فالجميع يعلم بأنّ هذه الحقيقة ثابتة في تاريخ لبنان

الذي فقد أحد رجاالته ،وفي ذاكرة طرابلس التي فقدت
إبنها البار ،وف��ي ضمير الطرابلسيين الذين خسروا
زعيمهم الغالي.
وإنْ كان جعجع بريئاً ،كما يص ّرح ،فلماذا لم يطلب
إعادة محاكمته إلثبات براءته طالما السوري خرج من
لبنان؟ ولماذا عندما ت ّمت محاكمته «سكت عن الحق؟».
أض��اف« :إنّ حزب القوات اللبنانية كان المستفيد
الوحيد من اغتيال الشهيد المغفور له رشيد كرامي لتنفيذ
مشروعه الهادف إلى السيطرة على لبنان بأكمله وتغيير
وجهه عبر التطبيع مع العدو اإلسرائيلي ..فكفى مزايدات
وأكاذيب وتشويها ً للحقائق .إن عدالة السماء لن تغفر
لك ما اقترفت يداك ،ونحن لن نسامح ولن ننسى ،ودم
الشهيد سيبقى في عنقك إلى يوم الدين».

تجار مخدرات و�سارقي �سيارت
توقيف ّ
أعلنت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي ـ شعبة العالقات في بالغ أنه
نتيجة للتحريات والرصد ،تمكنت
دوري��ة من مفرزة استقصاء بيروت
في وحدة شرطة بيروت من توقيف
شخصين لالشتباه بقيامهما بترويج
المخدرات في محلة األشرفية على
متن سيارة نوع نيسان ،وهما:
 أ.ب( .م��وال��ي��د ع���ام ،1993لبناني).
 أ.م( .م��وال��ي��د ع���ام ،1996لبناني).
وضبطت بحوزتهما حقيبة تحتوي
على سبعة أكياس صغيرة من مادة
السيلفيا المخدرة.
أودعا الفصيلة المعنية والتحقيق
جار بإشراف القضاء المختص.
كذلك أعلنت المديرية أنه بنتيجة
التحريات واالستقصاءات المكثفة،
تمكنت مفرزة بعبدا القضائية في
وحدة الشرطة القضائية ،في محلة
المنارة  -عين المريسة من توقيف
أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرائم
س��ل��ب وس��رق��ة وت��روي��ج وتعاطي
المخدرات ،ويدعى ف.ح( .مواليد
عام  ،1981لبناني).
وبالتحقيق معه تبين أنه توجد
بحقه  24مذكرة وحكم قضائي11 :
خالصة حكم بجرمي سرقة ومخدرات
وجميعها تقضي بسجنه مع األشغال
الشاقة المؤبدة 9 ،مذكرات توقيف
بجرائم مخدرات وسرقة ومحاولة
قتل وإط�ل�اق ن��ار 4 ،م��ذك��رات إلقاء
قبض بجرم سرقة .والتحقيق جا ٍر
بإشراف القضاء المختص.
من جهة اخرى أفادت المديرية أنه
«حصلت في اآلونة األخيرة عمليات
سرقة سيارات في أماكن مختلفة من
قضاءي طرابلس والكورة.
وفي تاريخي  21و،2016/7/23
ونتيجة للمتابعة والرصد ،تمكنت
مفرزة استقصاء الشمال في وحدة
ال���درك اإلقليمي م��ن معرفة هوية
الفاعلين وتوقيف إثنين منهم ،وهما:
 ب.م( .م��وال��ي��د ع���ام ،1989لبناني).
أ.ك( .م��وال��ي��د ع���ام ،1982فلسطيني ،من أصحاب السوابق)،
فيما تم تعميم بالغ بحث وتحر بحق
شريكهم المتواري.

تنديد بالجريمة الإرهابية في فرن�سا
أدان ال��رئ��ي��س نجيب ميقاتي
عبر «تويتر» ،استهداف المصلين
ف��ي إح���دى الكنائس ف��ي فرنسا،
وقتل أحد الكهنة ،وقال« :ما حصل
مستنكر وم����دان ب��ك��ل المعايير
الدينية واألخالقية واإلنسانية».
ب����دوره ،أع���رب ال��رئ��ي��س سعد
ال��ح��ري��ري ع��ن إدان��ت��ه ال��ش��دي��دة
«للجرائم اإلرهابية التي تستهدف
فرنسا والدول األوروبية الصديقة
خصوصا ً وأي مكان عموماً».
وق��ال في سلسلة تغريدات له
عبر موقع «تويتر»« :إننا نعبِّر عن
أصدق مشاعر التضامن مع الشعب
الفرنسي ،ون��ك��رر إع�لان السخط
على كل الذين يسرقون شعارات
ال��م��س��ل��م��ي��ن الرت���ك���اب ال��م��ج��ازر
ب��اس��م��ه��م» ،م��ع��ت��ب��را ً أن «ث��ق��اف��ة
اإلره��اب بالسكاكين وقتل األبرياء
على صورة ما نسمعه هذه األيام،
سترتد على أصحابها ومر ّوجيها
مهما بلغت بهم حدود اإلجرام».
وكذلك ،أدان رئيس «هيئة حوار
األدي��ان» الدكتور محمد شعيتاني
ف��ي تصريح« ،ال��ه��ج��وم اإلره��اب��ي
الجبان على كنيسة كاثوليكية
شمال غرب فرنسا وذبح كاهن بدم

بارد» ،وقال« :إن االعتداء ليس فقط
موجه ضد كل
جريمة نكراء ،بل هو
ّ
إنسان وكل دين وكل قومية وعرق
ومذهب».
وأشار إلى أن «أي بيان استنكار
لم يعد ينفع ،إذ إن المنطقة والعالم
ي��ك��ادان يصبحان مسلخا ً تسفك
فيهما دم��اء األب��ري��اء» ،وت��س��اءل:
«تحت أي فكر وأي عقيدة نضع هذه
األفعال؟ ومن يتبنى هذه األعمال
الوحشية؟».
ورأى أن «العالم العربي والغربي
ب��ق��ي��ادات��ه وزع��ام��ات��ه وأح��زاب��ه
وكياناته ،مطالب بمواقف أكثر حزما ً
وأك��ث��ر ص��راح��ة ،تجاه م��ا يحصل
من اع��ت��داءات إرهابية تكفيرية ال
تمت إلى األديان السماوية بصلة،
وبتحرك عاجل حتى ال تكون هناك
فوضى عارمة تجعل شريعة الغاب
وال��ح��ق��د م��س��ي��ط��رة ع��ل��ى شعوب
المنطقة والعالم».
وناشد شعيتاني «أحرار العالم
م��ن جميع األدي����ان وال��ح��ض��ارات
بمختلف مذاهبهم وطوائفهم ،أن
تكون أصواتهم صارخة مدوية في
كل العالم ،لوضع حد لهذا الفكر
اإلرهابي التكفيري التدميري».

الأ�سعد� :أال يحتاج طرح مناطق عازلة
للنازحين �إلى تعاون مع �سورية؟
رأى األمين العام لـ «التيار االسعدي» المحامي معن األسعد ،في
تصريح أمس« ،أن مهزلة المهازل تمثلت بهروب الوزراء من االنضمام
الى الوفد اللبناني الرسمي برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم الى ما
س ّمي بمؤتمر القمة العربية في موريتانيا بذريعة وجود جرذان وانعدام
ُ
الرفاهية في األماكن المخصصة إلقامتهم ،ألنهم اعتادوا على اإلقامات
الملوكية واالستفادة من كل حركة أو لقاء أو مؤتمر».
واعتبر «أن ط��رح الرئيس س�لام بإيجاد مناطق عازلة للنازحين
السوريين في سورية سبّب أزمة كبرى للبنان ،وبات موضع تساؤالت
من ال��دول ،ألنه افتقد إلى الدعوة للتعاون بين الحكومتين اللبنانية
والسورية وبين الجيشين السوري واللبناني ،إن لجهة اقتراح إعادة
السوريين إلى بالدهم أو لجهة محاربة اإلره��اب والقضاء عليه في
جرود عرسال والسلسلة الشرقية» ،متسائالً «هل يتم نقل السوريين
بـ«كونتينيرات» وشحنهم إلى الداخل السوري ،أال يحتاج هذا الطرح -
االقتراح إلى تعاون مع سورية وإلى وضع آليات وخطط لضمان أمنهم
وسالمهم؟».
وتم ّنى األسعد «لو أن لبنان اعتذر عن الذهاب إلى مؤتمر القمة لو ّفر
على نفسه وحكومته وشعبه الكثير من اإلهانة».

لقاء لمتط ّوعي الدفاع المدني في برجا
وتح ّرك في �آب حتى توقيع مر�سوم تثبيتهم

جانب من اللقاء في برجا
عقد متطوعو الدفاع المدني لقاء في ساحة بلدية برجا،
إلعالن خطوات تحركاتهم المقبلة للضغط على الحكومة
لتوقيع مرسوم تثبيتهم.
وتمنى رئيس بلدية برجا نشأت حمية في كلمة له على
عناصر الدفاع المدني أن يصبروا «ألن الحق ال يضيع»،
مجددا ً دعم البلدية لمطالبهم المحقة.
كلمة بلدة شحيم ألقتها عضو المجلس البلدي ميساء عبد
الحميد ،فقالت« :وقفة اليوم هي عرفان بالجميل لمتطوعي
الدفاع المدني الذين يتركون عائالتهم وأعمالهم ومدارسهم
وجامعاتهم ،ويحملون قلوبهم فوق أيديهم هدايا لمن هم
بحاجة الى مساعدة».
وتابعت« :أصبحت مراكز الدفاع المدني شبه خالية من
العناصر األساسية ،فماذا يكون مصيرنا ومصير أبنائنا
عند اندالع الحرائق وحدوث الكوارث؟ ومَن هو المسؤول
عند وقوع الضحايا وحدوث الخسائر؟ إنهم متطوعو الدفاع
المدني الذين يؤمنون بالعمل اإلنساني والعطاء من دون
م ّنة ،لذلك نطلب من جميع اللبنانيين والسياسيين خاصة
دعم متطوعي الدفاع المدني واإلسراع في إصدار المراسيم
التطبيقية ألنهم حاجة وطنية وجزء من الدفاع الوطني».
وألقى يوسف المالح كلمة متطوعي الدفاع المدني ،فقال:
«إنه لقاء الحق .نحن لوننا هو الوطن .لسنا بزارا ً سياسيا ً

وعندما أردنا التحرك ،فتحركنا لم يكن انتحارا ً وتحركنا
المقبل لن يكون كالتحركات السابقة ،وهو ليس تهديداً،
إنما الرجال الصادقون إذا قالوا فعلوا».
وتابع« :نحن جميعا ً لبنانيون وأهل ال يفرقنا دين أو
مذهب أو طائفة ،فسالحنا هو «لكم دينكم ول��ي ديني»
احترمك وتحترمني ،وال��ل��ه معنا وم��ن يطالب بالحق
فسيصل إليه».
كما ألقى مصطفى دمج كلمة حراك المتطوعين في الدفاع
المدني فقال« :اليوم بعد مرور أشهر على إصدار القانون
ول��م ينفذ حتى الساعة ج��اء ه��ذا القرار بتحركنا .وهذا
التحرك سيكون في  15آب ،لن نقطع طرقات فمشكلتنا
ليست مع الناس إنما مع الدولة وسنواجهها».
وأعلن عن «تحرك مفتوح سيبدأ في  1آب» ،متمنيا ً من
فاعليات لبنان كله ومن البلديات خاصة «الضغط على
المعنيين بهذا الملف» ،وقال« :إذا وصلنا إلى تاريخ  15آب
فلن نرد على أحد».
ودعا زمالءه إلى «الصمود» وقال« :لن نتراجع ولن نعود
إلى منازلنا حتى تنفيذ مطلبنا وحقنا بإمضاء المرسوم
وإنهائه كلياً».
وكانت كلمات للمتطوعين من مختلف المناطق اللبنانية
طالبوا فيها بإعطائهم حقوقهم وتنفيذ مراسيم تثبيهم.

الأ�سير من الريحانية �إلى رومية
أعلن منسق «التحالف المدني اإلسالمي في لبنان»
أحمد األي��وب��ي أن وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق أبلغه رسميا ً أن أحمد األسير أُخ��رج من
سجن الريحانية مساء أمس وبات في عهدة شعبة
المعلومات ف��ي سجن روم��ي��ة ،وذل���ك بمسعى من

«التحالف» و«هيئة علماء المسلمين».
وتوجه األيوبي بالشكر «الى الوزير المشنوق وإلى
َّ
السيدة بهية الحريري على الجهود التي بذالها في
سبيل رفع الظلم عن الشيخ األسير» ،داعيا ً إلى ما
س ّماه «تأمين محاكمة عادلة ومنصفة له».

المخدرات المضبوطة
وض��ب��ط��ت ف���ي ح��وزت��ه��م��ا ث�لاث
س���ي���ارات م��س��روق��ة ،اث��ن��ت��ان ن��وع
«م��رس��ي��دس» وال��ث��ال��ث��ة ن��وع «ف��ان
تويوتا» ،إضافة إلى ضبط وكالة بيع
سيارة مزورة.
أحيل الموقوفان م��ع السيارات
المضبوطة على مكتب مكافحة جرائم
السرقات الدولية في وحدة الشرطة
القضائية للتوسع بالتحقيق معهما،
بناء على إشارة القضاء المختص.
وفي تاريخ  2016/7/25أوقفت
المفرزة المذكورة في محلة شكا أحد
كبار تجار المخدرات ،المدعو ب .ب.
(مواليد عام  ،1985لبناني).
وبالتحقيق م��ع��ه تبين أن في

حقه  24مذكرة عدلية بجرم تجارة
وت��روي��ج المخدرات .التحقيق جار
بإشراف القضاء المختص».
وص���در ع��ن ال��م��دي��ري��ة ب�لاغ أف��اد
أنه أثناء تفتيش أغ��راض السجناء
المرسلة إليهم من ذوي��ه��م ،تمكنت
عناصر سجن زحلة في وحدة الدرك
اإلقليمي من ضبط ستة أجهزة خلوية
داخل أوعية للطعام ،وذلك بعد عزلها
بواسطة النايلون ،ك��ان أحضرها
المدعو :ج.د( .مواليد ع��ام ،1987
لبناني) إلى صهره الموقوف :م.س.
(مواليد ع��ام  ،1982س��وري) .وتم
توقيف ج.د .المذكور والتحقيق جار
بإشراف القضاء المختص.

كيري الفروف ( ...تتمة �ص)1
ع��ن ت�ص��ادم مستم ّر بينه وب�ي��ن األميركيين
وال �ب��ري �ط��ان �ي �ي��ن .وه� ��ذا م ��ا ظ �ه��ر م� � ��رارا ً في
الستينيات بإعالنه ال�ع��زم على ال�خ��روج من
حلف األطلسي ،وبعد بلوغ القوات السوفياتية
واألميركية أب��واب برلين ،وتح ّرر فرنسا من
النازية ،تشارك ديغول وميتران عشر سنوات
م��ن الحكم المشترك لفرنسا ،ليتناوبا على
حكمها بعد ذلك قرابة الثالثين عاماً.
 ب�ع��د س �ن��وات شبيهة ب �س �ن��وات الحربال�ع��ال�م�ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ف��ي ال �ل �ع��ب األم �ي��رك��ي مع
تنظيم «ال �ق��اع��دة» ،واستخدامه ع��ن بعد كآلة
لالستنزاف وخلق الفوضى ،واالبتزاز وفرض
الشروط ،والتهديد بتغيير الخرائط اإلقليمية،
وبعد سنوات من الرهان على أن تلعب تركيا
دورا ً شبيها ً بالذي لعبته بريطانيا في الحرب
العالمية الثانية ،ينجح صمود سورية ومن
ورائها روسيا وإي��ران ،بخلق وقائع تشبه ما
جرى بعد صمود موسكو وانتصارات جيشها
وشعبها في معارك ستالينغراد على النازية،
واندفاعها في الهجوم الكبير المتدحرج نحو
برلين ،بينما النازية تنتقم بإشعال النيران
في لندن ،كما يشعل اإلرهاب عواصم الغرب
اليوم ،ولكن الرئيس التركي رجب أردوغان
ل �ي��س ون �س �ت��ون ت �ش��رش��ل ،ف�ت�ص�ي��ر تركيا
عبئا ً ال س �ن��داً ،وع�ل��ى الضفة المقابلة ينجح
الرئيس السوري بتجسيد جمع تاريخي بين
شخصيتَ ْي ديغول وميتران ،فيقود مقاومة
شعبه وجيشه للنازية الجديدة ،التي يمثلها
اإلرهاب اآلتي من حضن تطرف فكر التكفير،
وت�ص�ي��ر ب��رل �ي��ن ،ال �ت��ي يمثلها ال �ي��وم شمال
وشرق سورية تحت النار ،ويتوافق الحلفاء
السوري والروسي واإلي��ران��ي على أنّ شهر
آب هو شهر الكلمة الفصل في الحرب ،سواء
جاء األميركي أم لم يأتِ .
 يعتقد الكثيرون أنّ األميركيين ال زالوايتالعبون بالخيارات ،ويراهنون على القفز
ف��وق الحبال وإدارة التوازنات فيها .واألمر
هنا ليس بالنيات بل بالقدرات ،فالذين يظنّون
ذلك ال يتميّزون بأنهم األش ّد شكوكا ً بالنيات

األميركية التي ال يختلف إثنان على سوئها،
بل األمر أنّ الشك في النيات يتسبطن أحيانا ً
كثيرة ثقة مبالغا ً بها ف��ي ال��ق��درات ،فيمنح
الضعيف والمحكوم بالخيارات قدرة المناورة
التي ال يملكها ،كما كان عليه حال األميركيين
عشية غزو النورماندي .ولذلك يمكن القول
إنّ األميركيين الذين يمثلهم اليوم جون كيري
في مفاوضاته مع نظيره ال��روس��ي سيرغي
الفروف ،صاروا يملكون مع الروس أسرارا ً
لتفاهمات ،ال يعرفها حلفاؤهم ،وال يريدون
ل�ه��م أن ي �ع��رف��وه��ا ،ول �ي��س م��ن س� � ّر يخشاه
األميركيون مثل أنهم سلّموا أخ�ي��را ً بحتمية
التعاون ضمن معادلة يشكل الرئيس السوري
بشار األسد بيضة القبان فيها ،فاإلنزال األمثل
هو في النورماندي الفرنسية ،ويجب التعاون
مع شارل ديغول ،رغم الحقد والكراهية التي
يجاهر بها نحوه ونستون تشرشل وفرانكلين
روزف��ل��ت ،بمثل م��ا تنقل وث��ائ��ق الخارجية
البريطانية عن تفاهم روزفلت وتشرشل على
عدم الثقة بديغول ،رغم حتمية التعاون معه.
 األي��ام واألسابيع المقبلة حاسمة مثلماكانت أيام النزول على النورماندي والدخول
إل��ى برلين ،فحرب عالمية ثالثة تقترب من
ن�ه��اي��ات�ه��ا ،وت��رس��م ت��وازن��ات �ه��ا ومعادالتها،
و ُتكتب أسماء قادتها ،ومثلما حملت الحرب
اسم ديغول رمزا ً للنصر ،رغم أدوار الجيوش
السوفياتية واألم�ي��رك�ي��ة ،وأدوار ق��ادة مثل
فرانكلين روزفلت وجوزف ستالين وونستون
تشرشل ،دخلت المقاومة الفرنسية ومعها
شارل ديغول رغم كراهية روزفلت وتشرشل
ل��ه وحقدهما عليه ،صفحات ت��اري��خ الحرب
كعالمة فارقة لصناعة النصر على النازية،
سيكتب ال�ت��اري��خ الحديث ف��ي سجل الحرب
على النازية الجديدة اسم الرئيس السوري،
ال ��ذي يشبه م��ا ق��ال��ه ف�ي��ه ال��رئ�ي��س األميركي
باراك أوباما ما قاله فرانكلين روزفلت بشارل
أحب هذا الرجل وال أستطيع تخيّل
ديغول ،ال ّ
فرنسا وهو يحكمها.
ناصر قنديل

كيري والفروف لتفاهمات نوعية ( ...تتمة �ص)1
ال� �س ��وري ال� �ن���داءات المتتالية
ل�لأه��ال��ي ل�ل�خ��روج م��ن األحياء
الخاضعة لسيطرة المسلحين
بعد تأمين ممرات آمنة وأماكن
جاهزة الستقبال الذين يريدون
ال��خ��روج ،وال��ذي��ن ب ��دأت مئات
العائالت منهم باالستجابة لنداء
الجيش ،بينما نجحت اإلنذارات
�وج�ه��ة للمسلحين بعواقب
ال�م� ّ
العناد ورفض مشاريع التسوية
ال �م �ت��اح��ة ق �ب��ل س ��اع ��ة الصفر
المقبلة القتحام معاقلهم ،في
خ�ل��ق م�ن��اخ��ات ت �ف��اوض بدأتها
جماعات مسلّحة في حي صالح
الدين ومثلها في بستان الباشا،
�وس��ع رق �ع��ة الزيت،
وي�ت��وق��ع ت� ّ
وف �ق �ا ً ل �م �ص��ادر ع�س�ك��ري��ة على
ص �ل��ة ب �م �ت��اب �ع��ة األوض� � ��اع في
حلب.
ل� �ب� �ن ��ان� �ي� �اً ،ت� �ح� �ض ��ر قضية
ال �ت �م��وض��ع ع �ل��ى ض �ف��ة مواكبة
التطورات السورية إلى الواجهة
م �ج �دّداً ،م��ع تلقي دوائ��ر رئاسة
ال �ح �ك��وم��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة إش � ��ارات
غ��رب�ي��ة م�ع��اك�س��ة ل�م��ا ك ��ان عليه
ال��وض��ع قبل ش�ه��ور ،حيث كان
الحديث عن استيعاب النازحين
ال� �س ��وري� �ي ��ن وإدم� ��اج � �ه� ��م في
ال�ح�ي��اة االق�ت�ص��ادي��ة والتربوية
واالج �ت �م��اع �ي��ة ،وم ��ا ت �ف��وح منه
روائ��ح مشاريع التوطين ،بدأت
ت�ن�ق�ل��ب ال �م��وج��ة ن �ح��و إش� ��ارات
�ج ��ع ع� �ل ��ى ال � �ت� ��واص� ��ل مع
ت� �ش � ّ
ال �ح �ك��وم��ة ال� �س ��وري ��ة لتنسيق
ع��ودة من يمكنهم ال�ع��ودة ،و َمن
استعادت مناطقهم األم��ن الذي
يوفر شروطا ً مناسبة لعودتهم،
ب�ي�ن�م��ا ح� ��اول رئ �ي��س الحكومة

تمام سالم استكشاف الموقف
العربي ،ليكتشف استمرار الفيتو
ال�س�ع��ودي خصوصا ً على مثل
هذا التواصل ،دون تلبية الطلب
ال�ل�ب�ن��ان��ي بتخصيص صندوق
ل��دع��م ق� ��درة ال � ��دول المضيفة،
خصوصا ً األردن ولبنان.

التواصل مع سورية
ومناطق للنازحين؟

ما من شك في أن أية قمة تعقد أو
مؤتمر دولي يُع َقد منذ بداية األزمة
السورية تحركان ملف النازحين
صورياً ،فالحل الجذري لهذه األزمة
وانعكاساتها على لبنان مرتبط ،أوال ً
بدول عربية ال يعنيها ال من قريب أو
من بعيد هذا الملف ،تمارس سياسة
ال��ه��روب الفضائحي ع��ن مقاربته
وإلقائه على ال��دول التي علقت به
وعلى رأسها لبنان الضعيف ،وثانيا ً
بالحكومة اللبنانية التي ترفض
التنسيق م��ع الحكومة السورية
إلعادة النازحين الى األماكن اآلمنة
في سورية.
في السياق نفسه ،أكدت مصادر
رئيس الحكومة تمام سالم الذي عاد
امس من نواكشوط ،لـ «البناء» «أن
التواصل مع الحكومة السورية ليس
ضرورياً ،طالما أن هناك اتصاالت
وسعيا ً لدى المجتمع الدولي إلقامة
مناطق آمنة للنازحين ،ال سيما أن
ه��ذا ال��ت��واص��ل تعارضه مك ّونات
أساسية في البلد».
وج����ددت كتلة المستقبل في
اج��ت��م��اع��ه��ا األس��ب��وع��ي «رفضها
التوطين أكان لالجئين الفلسطينيين
أو للنازحين السوريين ،وه��و ما
يشكل أهم عامل في حماية لبنان من
المخاطر التي يحملها معه هذا العدد
الكبير من الالجئين».
في المقابل ،أك��د تكتل التغيير
واإلصالح عقب اجتماعه االسبوعي
أن «ال��م��ه��م ب��م��وض��وع ال��ن��زوح

السوري هو وضعه القانوني في
لبنان» ،الفتا ً إل��ى أن «المطلوب
هو التنسيق مع سورية بالتعاون
م��ع األم���م ال��م��ت��ح��دة» .وف��ي ملف
االتصاالت ،أعلن التكتل في البيان
ال��ذي ت�لاه ال��وزي��ر السابق سليم
جريصاتي «أن زمن ّ
تبخر الملفات
و ّل��ى وكل ملفات االتصاالت تجب
متابعتها ،فمن كلّف «اوج��ي��رو»
بتجاوز مهامهما المنصوصة في
القوانين؟» .وأوض��ح جريصاتي
أن «عقدا ً بقيمة  170مليار ليرة
ل���ـ«أوج���ي���رو» ي��خ��ال��ف ال��ق��ان��ون
ويتجاوز مجلس الوزراء».

فرنجية :لم أعد
مهت ّما ً بترشيحي

ف��ي غ��ض��ون ال��ح��رب اإلره��اب��ي��ة
في العالم والتي ال تستثني أحدا ً
في الشرق والغرب ال ي��زال لبنان
ي��دور في ال��ف��راغ ،وجلسات مطلع
آب المقبل ال تبشر بالخير الرئاسي
أو االنتخابي ،رغ��م ك��ل الضجيج
التفاؤلي .لكن الالفت ،بحسب ما
ذك��رت م��ص��ادر مقربة م��ن بكركي
لـ «البناء» أن رئيس تيار المرده
ال��ن��ائ��ب س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة أبلغ
البطريرك الماروني بشارة الراعي
خالل زيارته الديمان أول أمس أنه
لم يعُ د مهتما ً لترشيحه ،مشدّدا ً
على ض��رورة اإلس��راع في انتخاب
رئيس مقبول من جميع المكونات
السياسية وباألخص حزب الله».
وفي السياق نفسه تحدّثت مصادر
مطلعة لـ «البناء» أن «البطريرك
الراعي طلب من فرنجية أن يدرس
إع�ل�ان م��وق��ف ج���ريء ي��ص��در عن
المسيحيين بإجماعهم بتب ّني
ترشيح العماد عون ووضع الجميع
أمام مسؤولياتهم».

السفراء األوروبيون
في البرلمان :ال للتمديد

وعشية الخلوة الحوارية ،تجمع

اللجان النيابية المشتركة اليوم
برئاسة نائب رئيس مجلس النواب
فريد مكاري في جلسة مخصصة
للبحث في القانون االنتخابي ،من
المتوقع أن ترفع سريعا ً ال سيما
أن ال��ن��واب األع��ض��اء يعانون من
ارتباك تجاه الجلسة بأكملها لجهة
النقاشات من منطلق أن الجلسات
ال��ت��ي سبقت الجلسة الماضية
لم تشهد أكثر من تكرار للمواقف
السياسية المعروفة لكل مك ّون.
ويأتي موعد الجلسة اليوم عقب
اجتماع عقد أمس بين سفراء االتحاد
األوروبي برئاسة السفيرة كريستينا
الس��ن م��ن ج��ه��ة ،وال��ن��ائ��ب مكاري
بصفته رئيسا ً للجان المشتركة
وأعضاء لجنة التواصل النيابية
والنائب عبد اللطيف الزين بصفته
رئيسا ً للجنة الخارجية .وعلمت
«البناء» من مصادر المجتمعين أن
«السفراء األوروبيين نقلوا تأكيد
دول��ه��م رف���ض ال��ت��م��دي��د للمجلس
النيابي ،وضرورة إجراء االنتخابات
في موعدها بأي شكل من األشكال
بصرف النظر ،عما إذا أنجز القانون
االنتخابي أوالً» .وأكد السفراء أهمية
إجراء اإلصالحات التقنية المتعلقة
بالكوتا النسائية والقوائم المطبوعة
ّ
وحق المواطن في االنتخاب
سلفاً،
في أي مكان يشاء ،وإنشاء هيئة
مستلقة لإلشراف على االنتخابات.
في المقابل عرض كل مك ّون من
القوى السياسية وجهة نظر حزبه
مما يُطرح ،وجرى تأكيد أن الخالف
ليس على البنود اإلصالحية ،إنما
على البندين السياسيين المتعلقين
بآلية االنتخاب (نسبي ،أكثري،
مختلط) وحجم الدائرة.
إلى ذلك ،تخصص جلسة مجلس
الوزراء اليوم للبحث في ملف وزارة
االتصاالت ،ال سيما في البند المتعلق
بمناقصات الخلوي .وعلمت «البناء»
أن التمديد لشرك َت ْي الخلوي ينتظر
ما ستكون عليه المناقصات ،ولذلك
لن تتطرق الجلسة اليوم ،بحسب
م��ا أك��د ال��وزي��ر ب��ط��رس ح��رب الى
عقد التمديد .وأش��ار إلى أنه ذاهب
الى الجلسة لعرض المشاكل التي
تعترض عمل ال��وزارة ،ويتمنى أن
تؤخذ في االعتبار المصلحة العامة،
ال تصفية ال��ح��س��اب��ات والكيدية
وسيطرة المصالح الشخصية.

سماحة واألسير
إلى رومية

الراعي متوسطا ً فرنجية وعقيلته وعددا ً من الحاضرين

من ناحية أخرى ،برز أمس طلب
مفوض الحكومة ل��دى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر نقل
ال��وزي��ر السابق ميشال سماحة
واإلرهابي أحمد األسير الى سجن
روم��ي��ة .وق��د ن ّفذ ال��ق��رار بنقلهما
مساء وباتا في مبنى المعلومات
ف��ي س��ج��ن روم��ي��ة .وأب��ل��غ وزي��ر
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
رسميا ً منسق «التحالف المدني
اإلسالمي في لبنان» أحمد األيوبي
أن األس��ي��ر ب��ات ف��ي عهدة شعبة

ال��م��ع��ل��وم��ات ف��ي س��ج��ن روم��ي��ة،
وذل���ك بمسعى م��ن «التحالف»
و«هيئة علماء المسلمين» .وأكدت
م��ص��ادر عسكرية ل��ـ «ال��ب��ن��اء» أن
كل اآلم��ال التي كانت معلقة على
إج���راء ت��س��وي��ات او صفقات في
ملفي س��م��اح��ة واألس��ي��ر طويت
وانتهت .فنقلهما يخ ّفف من وضع
الخصوصية والمراقبة ومن أعباء
ال��س��ج��ن ب��ح��ي��ث إن معاملتهما
ستكون أسوة بمعاملة محكومين
عاديين قيد المالحقة القضائية
العادية من دون خصوصية للملف
ومن دون استثناءات.

�إعالنات ر�سمية
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لتأمين آليات المؤسسة
ض ّد الغير والمسؤولية المدنية.
يمكن للراغيبن في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
نسخة ّ
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر،
وذلك لقاء مبلغ قدره /20000/ل.ل.
ُتسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق «»12
 المبنى المركزي.علما ً أنّ آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/8/12عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/7/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أنّ مهلة تقديم
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د ل��ش��راء م��ع��دّات وآالت
خاصة ( )Special toolsماركة DILO
لتفريغ الهواء وتعبئة وفحص غاز الـ SF6
ّ
محطات التحويل الرئيسة ،موضوع
لزوم
استقصاء األسعار رقم ث 4د 4404/تاريخ
 ،2016/5/5قد ُمدّدت لغاية يوم الجمعة
 2016/8/12عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
نسخة ّ
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدّم بها
بعض المو ّردين ال تزال سارية المفعول،
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
للمؤسسة.
عروض جديدة أفضل
ّ
ُتسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2016/7/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1420

