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◄ وفيات ►

األردن

«اإلخوان» نجت
من انشقاق جديد؟
بعدما تناقلت مواقع عربية قريبة
من «اإلخوان املسلمني» أن الجماعة
في األردن مقبلة على انشقاق جديد،
قــد يـكــون الــرابــع أو الـخــامــس خــال
األع ـ ـ ــوام ال ـث ــاث ــة امل ــاض ـي ــة ،عـ ــاودت
مصادر إسالمية نفي ذلك في وقت
متأخر من اليوم نفسه.
جاء هذا التطور في ظل الحديث عن
إع ــان «م ـب ــادرة الـشــراكــة واإلن ـقــاذ»
الـ ـ ـب ـ ــدء ب ـت ــأس ـي ــس ح ـ ــزب س ـي ــاس ــي
ج ــدي ــد ،ب ـق ـيــادة م ــراق ــب ع ــام ســابــق
للجماعة سالم الفالحات ،ما يضاف
إلى سجل انشقاقات سابقة كمبادرة
«زم ــزم» وال ـحــزب السياسي الناتج
مـنـهــا ،و«جـمـعـيــة جـمــاعــة اإلخـ ــوان

الحديث عن حزب
جديد منبثق عن
مراقب عام سابق هو
سالم الفالحات
املسلمني» التي يرأسها أيضًا مراقب
عام سابق هو عبد املجيد ذنيبات،
استطاع تحريض الدولة على إغالق
مـقـ ّ
ـار الجماعة األق ــدم فــي األسابيع
املاضية.
ّ
لكن «لجنة املتابعة ملبادرة الشراكة
واالنـ ـق ــاذ» أعـ ــادت فــي امل ـســاء الـقــول
إن «االع ـ ــان ال ــذي ص ــدر عــن بعض
اإلخوة املشاركني في االجتماع الذي
عقدته اللجنة (السبت) حول إنشاء
حزب جديد هو إعالن سابق ألوانه».
وك ــان الـحــديــث ي ــدور عــن «تأسيس
حزب سياسي يضع مصلحة األردن
ضمن أولوياته» ،يقدمه املعروفون

ب ــ«ت ـيــار ال ـح ـك ـمــاء» ،الــذيــن يـقــولــون
إنـ ـه ــم تـ ـق ــدم ــوا ب ــأك ـث ــر مـ ــن مـ ـب ــادرة
لحل أزمــة الجماعة ،آخرها مبادرة
الفالحات.
والفالحات قال في حديث صحافي،
قـبــل م ــدة ،إن «أك ـثــر مــن  18م ـبــادرة
ط ــرح ــت ع ـلــى ق ـي ــادة ال ـج ـمــاعــة ،من
أط ــراف وطنية وإخــوانـيــة مختلفة،
ّ
ل ـك ــن الـ ــرد واحـ ــد م ــن امل ــراق ــب ال ـعــام
للجماعة (ه ـمــام سـعـيــد) هــو أن ما
يـحــدث زوبـعــة حكومية فــي فنجان
مـكـســور ،وأن ــه مـسـتـهــدف شخصيًا
مـ ــن هـ ـ ــذه األزمـ ـ ـ ـ ــة ،وأن ب ـ ـقـ ــاءه هــو
املصلحة للجماعة».
وتضمنت امل ـب ــادرة ،الـتــي قيل إنها
س ــابـ ـق ــة ألوانـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،املـ ـط ــالـ ـب ــة ب ـحــل
الـقـيــادة الـحــالـيــة خ ــال شـهــريــن من
ت ــاري ــخ إرسـ ـ ــال ن ــص امل ـ ـبـ ــادرة ،وإال
ف ــإنـ ـه ــا س ـت ـش ـك ــل إط ـ ـ ـ ــارًا تـنـظـيـمـيــا
جــديـدًا للخروج مــن األزم ــة ،وإجــراء
إص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات فـ ـ ــوريـ ـ ــة فـ ـ ــي قـ ـي ــادت ــي
ال ـج ـمــاعــة والـ ـح ــزب (ج ـب ـهــة الـعـمــل
اإلسالمي) ،وفق نص املبادرة.
ـان أمــس
أم ــا ال ـل ـج ـنــة ،فـ ــرأت ف ــي ب ـي ـ ٍ
أن اإلع ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــذي أث ـ ـ ــار املـ ـخ ــاوف
م ــن ان ـش ـق ــاق ج ــدي ــد ،ه ــو «ت ـج ــاوز
ع ـل ــى م ــا ات ـف ــق ع ـل ـيــه امل ـج ـت ـم ـعــون،
وم ـخــالــف لـلـتــوجــه ال ـع ــام لـلـجـنــة...
الهيئة الــوحـيــدة املـفــوضــة لإلعالن
عن أي خطوة مستقبلية هي لجنة
املـتــابـعــة مجتمعة ،ومــا يـصــدر عن
نــاط ـق ـهــا ال ــرس ـم ــي م ــن ب ـي ــان ــات في
هذا الشأن».
وأضـ ــاف ال ـب ـيــان« :ال ـحــالــة الوطنية
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ت ـت ـط ـلــب مـ ــن ال ـج ـم ـيــع
ع ــدم الـتـســرع واالن ـ ــزالق وراء اآلراء
الشخصية ،وإن أي إط ــار سياسي
جـ ــديـ ــد ل ـ ــن تـ ـنـ ـف ــرد فـ ـي ــه جـ ـه ــة فــي
معزل عن بقية شركائنا في العمل
ال ــوطـ ـن ــي ،وذلـ ـ ــك ض ـم ــان ــا لـتـنـسـيــق
الخطوات واالنسجام مع أنفسنا».
(األخبار)
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◄ذكرى أسبوع ►
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ملـنــاسـبــة م ــرور ثــاثــة أي ــام عـلــى وفــاة
فقيدنا الغالي
املرحوم حسن محمد علي شمص

زوجته :املربية ماجدة خزعل
أوالده :محمد علي املفتش الثاني في
األمن العام
فرح زوجة معن الجوهري
يارا
أشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه :املـ ـ ــرحـ ـ ــوم امل ـ ـخ ـ ـتـ ــار ه ــان ــي
وه ــاش ــم والـ ـح ــاج مـصـطـفــى وال ـح ــاج
عدنان واملرحوم سمير والحاج مهدي
وال ـ ـح ـ ــاج عـ ـب ــاس وسـ ـلـ ـيـ ـم ــان وأكـ ـ ــرم
وعادل.
شقيقاته :الحاجة دالل زوجــة الحاج
علي عساف
ال ـح ــاج ــة ح ـن ــان زوج ـ ــة الـ ـح ــاج ع ــادل
مظلوم
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت مـجـمــع
املجتبى ّ
حي األميركان ـ ـ اليوم االثنني
( 6حزيران  )2016من الساعة  4حتى
الساعة  6عصرًا.
اآلسـ ـف ــون :آل ش ـمــص وع ـم ــوم أهــالــي
بعلبك الهرمل

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس ـت ــدراج ع ــروض ل ـشــراء آالت التصوير
الحراري ( )infrared thermal imagerلزوم
اع ـم ــال ال ـص ـيــانــة ف ــي م ـح ـطــات الـتـحــويــل
الرئيسية.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /30000/ل .ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/6/24عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/6/2
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1060

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد
غادر العمال البنغالدشني
Swapon - Diyanat - Rubal
Molla Rana - Hossain Babul
Hossain Momen
Hossen Mohammad Riad
Hossain Mohammad Murad
Mozumdar Razu Chandra
Madber Kan Con
Miah Mohammad Mosa
Rashid Harunur
Miah Mohammad Habzu
Shahin Mohammad - Raju
Sharif Mohammad Imran
Ali Mohammad Masun
Howlader Mohammad Rana
الرجاء ممن يعرف عنهم شيئا ،االتصال
على الرقم 784784/70
غادر العامالن البنغالدشيان
 Sohid Ullahو Jahangir Alam
الــرجــاء ممن يعرف عنهم شيئًا االتصال
على الرقم 031820/03

◄ مبوب ►
ت ـ ـع ـ ـلـ ــن ادارة الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
للتكنولوجيا  AUTعــن اقـفــال فرعها في
منطقة الشبريحا ـ ـ صور

