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تتمات

إبعاد اإلمارات للبنانيين

ش ّكل قرار اإلمارات العربية المتحدة بترحيل
عدد من اللبنانيين عن أراضيها ،ملفا ً ضاغطا ً
جديدا ً على لبنان بعد فشل كل االتصاالت التي
أجريت مع المسؤولين اإلماراتيين لثنيهم عن
هذا القرار الذي بدا أنه بإيعاز أميركي.
وعلمت «ال��ب��ن��اء» أن وزي���ري الخارجية
جبران باسيل والتربية الياس بوصعب أجريا
اتصاالت بالمعنيين لالستفسار عن موضوع
ترحيل اللبنانيين من اإلمارات ومعالجته ،إال
أن هذه المحاوالت التي نجحت في السابق
لم تنجح أمس ،علما ً أن السفير اللبناني في
اإلم���ارات حسن سعد ب��ذل ،ب��دوره ،مجهودا ً
كبيرا ً لدى المسؤولين اإلماراتيين إال أنه لم
يلق آذانا ً صاغية.
وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن قرار
اإلمارات ترحيل عدد من اللبنانيين ،هو تنفيذ
لقرارات أميركية تريد من خاللها توجيه رسائل
إلى «الشيعة» مقابل االنجازات الكبرى التي
تتحقق في الميدان» .وأشارت المصادر إلى أنه
«تم اتخاذ هذه اإلجراءات بحق اللبنانيين ألن
اإلمارات تعلم أن ال دولة قوية ستحميهم ،وال
تخشى من ردود فعل رسمية لبنانية ،في حين
أنها لم تجرؤ على اتخاذ أي تدبير بحق أي من
اإليرانيين العاملين في اإلمارات وهم يمسكون
بمرافق مالية واقتصادية فيها وذلك خوفا ً من
رد فعل الجمهورية اإلسالمية ،فاإلمارات تعلم
أنها ال تقوى على مواجهة إي��ران» .وأش��ارت
المصادر إلى «أن هذه اإلجراءات لم تعمم حتى
الساعة على دول الخليج األخرى».
وك��ان��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة والمغتربين
اللبنانية ،أكدت في بيان «أنها سعت إلى إعادة
العالقات اللبنانية ـ اإلماراتية إلى أفضل ما
يكون» ،الفتة إلى «أنّ اللبنانيين الموجودين
في اإلم��ارات يندمجون في شكل كامل ضمن
المجتمع اإلماراتي ،ويلتزمون القوانين».
وأش���ارت إل��ى أن ال��وزي��ر باسيل أبلغ إلى

تكريت بيد ( ...تتمة �ص)1
رئيس الحكومة تمام سالم ومجلس الوزراء،
مجتمعاً ،أول من أم��س ،ب��ورود المعلومات
األول��ي��ة ع��ن ت��رح��ي��ل اللبنانيين ،وواص���ل
اتصاالته للوقوف على آخر المستجدات في
هذا الملف ،وعلى تزايد أعداد المستدعين.
ولفت البيان إلى أنّ باسيل اتصل هاتفيا ً
بوزير خارجية اإلم��ارات الشيخ عبدالله بن
زايد آل نهيان ،وقام بالمراسلة الديبلوماسية
الالزمة ،وتابع ك ّل هذه االتصاالت مع الرئيس
سالم.
وينتظر أن يثير س�لام ه��ذا الموضوع مع
مسؤولين إماراتيين وخليجيين ف��ي شرم
الشيخ حيث يشارك في مؤتمر «دعم وتنمية
االقتصاد المصري» .وك��ان سالم ألقى كلمة
أمام المؤتمر أكد فيها أننا «نخوض في لبنان
معركة ضارية مع اإلره��اب» ،مؤكدا ً «أنّ ما
نحتاجه اليوم ،هو التفعيل الجدي آلليات
العمل العربي المشترك ،ووضع التصورات
والخطط ال��ت��ي تمكننا م��ن اس��ت��ع��ادة زم��ام
المبادرة ،وسط هذا المشهد العالمي واإلقليمي
الصاخب».

حزب الله :الحل الوحيد
هو بانتخاب عون

داخ���ل���ي���اً ،ك���رر ح���زب ال��ل��ه م��وق��ف��ه من
االستحقاق الرئاسي إذ أكد نائب األمين العام
للحزب الشيخ نعيم قاسم «أن من يراهن
على المتغيرات الخارجية وعلى االتفاق
النووي اإليراني األميركي إلنجاز الرئاسة في
لبنان فهو يتعب نفسه ويضيع وقته ،بل هو
يؤمن بضرورة الفراغ وال يريد الحل» ،مشددا ً
على أن الحل الوحيد هو بانتخاب رئيس
تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون
الجدير والمؤهل« ،فينتخب الرئيس وتجرى
انتخابات نيابية وتشكل حكومة وننتهي من
كل هذا الملف».
من جهته ،رأت كتلة الوفاء للمقاومة «أن

افتتح قمة ( ...تتمة �ص)1

االه��ت��زازات التي تشهدها المنطقة تستلزم
حرص الجميع على التوصل عبر الحوارات
إلى تقدير مشترك للمصالح الوطنية» ،مقيّم ًة
«إيجابا ً مسار الحوار الجاري بين حزب الله
وتيار المستقبل».

بري :الحوار يمهد
إلمكان انتخاب رئيس

وتطرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى
موضوع الحوار المذكور خالل لقاء «المجلس
الوطني ل�لإع�لام» ،م��ش��ددا ً على أن ال خوف
عليه «خصوصا ً أنه ترك صدى إيجابيا ً لدى
المسيحيين بحيث أنه فتح أيضا ً قنوات حوار
يمكن أن تصل إل��ى نتائج مشابهة إل��ى ما
وصل إليه الحوار بين حزب الله والمستقبل،
ذل��ك أن موضوع رئاسة الجمهورية أصبح
هو الموضوع المطروح على الحوار السني
 الشيعي ،وأيضا ً ه��ذا الملف س��وف يكونموضوعا ً على الحوار بين التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية».
وأش��ار ب��ري إل��ى «أن��ه يلتفت بعناية إلى
الواقع اإلقليمي حيث المشاكل متفجرة في
أكثر من منطقة ودولة ،ولذلك هو يرى أن شبه
اتفاق بين الواليات المتحدة األميركية وإيران،
وشبه اتفاق أيضا ً بين السعودية وإيران يمكن
أن يستفيد منه أوال ً لبنان في ظل مناخات
الحوار اإليجابية الداخلية ،أي أن هذا الحوار
يمهد المجال إل��ى إم��ك��ان انتخاب رئيس»،
معتبرا ً أن «انتخاب الرئيس في لبنان هو
المدخل لحلحلة الكثير من المشاكل».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ت��اب��ع ب���ري م��وض��وع
الجلسة التشريعية مع الكتل النيابية .وفي
هذا االطار اطلع رئيس المجلس من أمين سر
تكتل التغيير واإلصالح النائب إبراهيم كنعان
على موقف التكتل من التشريع في ظل غياب
رئيس الجمهورية وسلسلة الرتب والرواتب
وملء الشغور.

ولفت كنعان إلى أن الرئيس بري يعتبر
«أن استمرارية المؤسسات هي أولوية ،وأن
استمرارية السلطة التشريعية خصوصا ً هي
أولوية ،ولكن أيضا ً مع األخذ في االعتبار بأن
عدم وجود رئيس الجمهورية ليست مسألة
عادية».
وأشار إلى «أن اللجان النيابية المشتركة
ستستكمل في اجتماع ي��وم الثالثاء المقبل
م��ا ب��دأت��ه س��اب��ق��ا ً ف��ي م��ل��ف سلسلة ال��رت��ب
والرواتب».
وفي السياق ،أكد نقيب معلمي المدارس
الخاصة نعمة محفوض لـ«البناء» «أن هيئة
التنسيق النقابية ستلتقي بالنائب كنعان
الثالثاء المقبل قبل موعد اللجان المشتركة
لتعود وت��ش��ارك في الجلسة عند العاشرة
والنصف» .وأشار محفوض إلى «أن التباين
الحاصل حول إقرار وحدة التشريع سيتوضح
الثالثاء ،ففي حال لم تكن وحدة التشريع قد
أقرت في الجلسة األخيرة للجان المشتركة،
فإنها ستقر الثالثاء ،ال سيما أن الرئيس بري
أكد لوفد هيئة التنسيق األربعاء الماضي ،أن
وحدة التشريع بين الرسمي والخاص خط
أحمر».
وأع��ل��ن محفوض «أن اجتماعا ً عقد بين
وزير التربية الياس بوصعب ورئيس كتلة
المستقبل ف��ؤاد السنيورة ووزي��ر المال علي
حسن خليل والنائب جورج عدوان مساء أول
من أمس للبحث في ملف السلسلة» ،الفتا ً إلى
«أنه لم يتبلغ بما خرج به االجتماع».
وأكد محفوض «أن السلسلة هي ضرورة
وتهم إض��اف��ة إل��ى األس��ات��ذة والمتعاقدين،
العسكريين الموجودين في عرسال وعلى
ال��ح��دود الشرقية» ،معتبرا ً أن «السلسلة
تعادل من حيث األهمية السالح الذي بحاجة
إليه الجيش ،وأن الحريص على األمن يجب
أن يكون في الوقت نفسه حريص على األمن
االجتماعي».

الجي�ش يكثف عملياته في ريفي درعا والقنيطرة
ووا�شنطن تدعم الم�سلحين بـ  70مليون دوالر
قالت وزارة الخارجية األميركية أمس إنها تعمل مع الكونغرس
لتقديم مساعدات غير فتاكة «للمعارضة السورية» بقيمة نحو
 70مليون دوالر ليصل مجمل المساندة األميركية إلى نحو قرابة
 400مليون دوالر.
وقالت ال��وزارة في بيان «إن هذه األموال ستذهب إلى توفير
خدمات مجتمعية أساسية ومساندة وحدات منتقاة من المعارضة
السورية والتدريب األمني الرقمي وتوثيق جرائم الحرب وغيرها
من انتهاكات النظام السوري».

ال��ى ذل��ك ،كثفت وح���دات الجيش ال��س��وري عملياتها على
محاور أرياف درعا والقنيطرة ،واستهدفت المدفعية تحصينات
المسلحين في قرية الطيحة غرب كفر ناسج وفي تل ذبيان جنوب
غربي كفر شمس ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين
في صفوفهم.
كما استهدفت وحدات الجيش مسلحين في جنوب غربي حارة
البجاجة في حي المنشية في درعا البلد ،في حين أعلن مصدر
عسكري سوري مقتل عدد من المسلحين خالل االشتباكات في

قريتي الحميدية والسويسة اللتين تعدان خطوط إمداد رئيسية
يستخدمها المسلحين مع كيان العدو «االسرائيلي».
كما استهدف الجيش مسلحين في تل عنتر وكفر ناسج والشيخ
مسكين وابطع وعتمان وطفس وقتل العديد من المسلحين ودمر
آلياتهم ،في حين استهدفت وحدات من الجيش السوري مسلحين
في بصر الحرير وأم المياذن ،ومناطق الكرك ومحيط مبنى
السيريتل ومحيط دوار المصري ومحيط مبنى البريد داخل
المدينة.

�شبابنا والأربعون ( ...تتمة �ص)1
االقتصاد ،وبالتالي ُتفقد البلد فرص إنتاج وأرب��اح للخزينة،
ال أحد يمنعنا من تطوير اقتصادنا إال أنفسنا ،وإال سكوتنا عن
استمرار األربعين «تنفيعة» التي تأكل من خبزنا اليومي .فغير
صحيح أنّ لبنان ال يملك مق ّومات وموارد ،فليس النفط هو الوحيد
الذي يخلق اقتصادا ً منتجاً ،والدليل ما وصلت إليه سنغافورة
في السنين الماضية ،بعد أن تح ّولت من جزيرة معزولة إلى
أقوى االقتصادات العالمية ،وهذا ألنها اختارت اإلنتاجية سبيلها
الوحيد.
أما في لبنان فنسكت عن التنفيعات ونرعاها ،وسأع ّرف قراءنا
األعزاء عليها:
نستم ّر في تجاهل إقرار قانون حرية الحصول على المعلومات
في لبنان وعرقلته ،وهو عدة العمل األساسية لخلق مجتمع
منتج ،وبالطبع لفضح التنفيعات.
السوليدير ،ألم يحن الوقت لتقييم سياسات الشركة وفعالية
الوسط التجاري ،واألرب��اح المحققة والهدايا المجانية التي
أعطيت لها وتكليفها ضرائب على األرباح الخيالية بسبب الهدايا
المجانية؟
البيروقراطية اإلدارية في عمليات االستيراد والتصدير ورسوم
المرفأ وأث��ره��ا المباشر على الحركة االقتصادية في لبنان.
معدل كلفة التخليص في لبنان حوالى  6في المئة من قيمة
المستوردات.
االستنسابية في تخمين العقارات والقيم التأجيرية والسيارات
المستعملة مما ينعكس هدر مال للخزينة العامة.
االحتكارات على أشكالها وأنواعها وم��ا تسبّبه من غياب
للتنافسية في اقتصادنا الوطني ومنها .احتكارات الدولة مثل
الكهرباء واالتصاالت وغيرها ،واالحتكارات الخاصة على أشكالها
وأنواعها واحتكارات مؤسسات يملكها الشعب اللبناني ،كم من
الوظائف نخسر سنويا ً بسبب ذلك؟
السياسة الجمركية في لبنان :بين غياب الرؤية وإهمال
الدولة ،كم من فرص حقيقية فقدنا ،ثمرة الشراكة مع االتحاد
األوروبي أدت إلى زيادة العجز  3أضعاف ،باإلضافة إلى أنّ كلفة
التأخير في التخليص واعتماد الرقابة السابقة بدال ً من الرقابة
الالحقة والرشاوى والتهريب والته ّرب من  TVAوتقدّر بـحوالي
 2مليار دوالر.
زراعة متعثرة من دون خطط بديلة وتهجير منهجي للشباب
من القرى والجبال.
انعدام التنمية المتوازنة ليح ّل محلها التمسك بالطائفة أو
الزعيم ،تبقى طرابلس المثال األكثر وضوحاً ،لماذا خنق مدينة
طرابلس :معرض رشيد كرامي – مرفأ طرابلس – رف��ض أي
مشروع للمنطقة أو عرقلته – لصالح من – أليس غياب اإلنماء
وحده مسؤول عن نم ّو الحركات المتطرفة؟

يستورد لبنان  1.4مليار دوالر أدوية ،ويمكن توفير النصف
إذا لجأنا إلى أدوية الـ  genericكما هي الحال في غالبية دول
العالم.
الطريقة المعتمدة لتسجيل السيارات في لبنان.
الطريقة المعتمدة لتسجيل العقارات ولجان التخمين.
االستمرار بنظام ضريبي غريب عجيب أطرف ما فيه الطوابع
األميرية في لبنان وع��دم تحويلها إل��ى ضريبة أكثر فعالية
واالستمرار بهذا النمط القديم وما يصاحب الموضوع من هدر مال
عام .والخلط بين الضرائب والرسوم بطريقة عشوائية وتعطيل
دور المجلس النيابي في التشريع الضرائبي.
تشجيع الوكاالت الحصرية والسياسة الغريبة في رسوم
االستيراد مثل الرسوم الغريبة والعجيبة التي يت ّم وضعها مثالً
على السيارات حيث أن الضرائب على السيارات المستعملة أغلى
من تلك الموضوعة على السيارات الجديدة في بعض األحيان،
وإذا أراد أحدهم استيراد سيارات غير الوكيل الحصري يدفع
رسوما ً جمركية أكثر مما يدفعه الوكيل الحصري ،وهذا تمييز
بين المواطنين في البلد نفسه واستمرار في حماية الوكاالت
الحصرية.
مساحة الشقق في لبنان وعدم احتساب المساحة القابلة
لالستعمال ،كما هو معمول به في القوانين األوروبية بل احتساب
المساحات اإلجمالية مما يسبّب ضياعا ً لدى المستهلك.
رخص البناء ورحلة األلف ميل ،وهنا تصل إلى حوالى  40في
المئة من الرسوم.
الحصرية في الريجي ومبدأ عدم االستفادة من هذا القطاع
للحفاظ على الشركة المحتكرة.
االستمرار في اإلنفاق على قطاعات ميتة مثل قطاع السكك
الحديد والمصافي وغيرها.
السوكلين والعقود المرسومة على قياس المنتفعين...
ضرائب لمصلحة النقابات يدفعها المواطن لصناديق النقابات
خالفا ً لمبدأ شمولية الموازنة ولالتفاقيات التي وقعها لبنان
ومنها .WTO
التعثر في القطاع العام وكسر طموح آالف الشباب عبر اإلصرار
ّ
بغض النظر عن الكفاءات ،ك ّل بلد
على مفهوم الوظيفة الثابتة
ح ّرر التوظيف واالستغناء عن الوظيفة زادت فيه فرص العمل.
أسعار تذاكر السفر إلى لبنان حيث أن أسعارها على متن
الشركات األجنبية تعد األغلى مقارنة بالدول المجاورة ،وعدم
تحرير سياسة الطيران كما يجب مما ألغى العديد من فرص
العمل.
الضمان االجتماعي وزواريبه وطريقة احتساب تعويض نهاية
الخدمة.
غياب ثقافة حقوق المستهلك في لبنان وما يترافق مع ذلك من

فقدان للثقة بالسوق المحلية.
حصر المعاينة الميكانيكية والدكاكين المنتشرة في محيطها
وع��دم خلق تنافس بين الشركات مما ألغى العديد من فرص
اإلنتاج واالستثمار.
قانون السير الجديد :تطبيقه وفعاليته والمداخيل الفائتة
وأعلى نسبة حوادث بالنسبة إلى عدد السكان.
عدم تطبيق قانون التدخين في لبنان :حبر على ورق ومداخيل
مفقودة.
المدارس الرسمية :األداء والفعالية والحلول البديلة ،نسبة
مرتفعة جدا ً معلمين/تالميذ.
احتكار الكازينو.
حصر المعارض بالبيال وإعطائها حقوق على حساب المال
العام.
ارتفاع أسعار الشقق والعقارات وانعكاسها على مستقبل
الشباب في لبنان في ظ ّل غياب مشاريع سكنية للفئات غير
الميسورة.
األمالك العامة البحرية :الملف األكثر تسييساً.
سباق الخيل في لبنان :وضعه ومدى االستفادة منه؟
الصناعات التقليدية التي انقرضت تحت أن��ظ��ار الدولة
اللبنانية ،وانقراض أعمال بعض العائالت وهجرة شبابها.
انعدام رؤية لسياسة نقل مشترك وإشراك القطاع الخاص.
األسواق الحرة في المطار وحصة الدولة السخيفة وأسواق
حرة في المرفأ والحدود البرية الخ؟
ال��م��رف��أ والجمهورية المستبدّة ال��ت��ي ال ت��راع��ي ال��ج��دوى
االقتصادية وتقفل الباب على التنافس داخل المرفأ أو في مرافئ
أخرى في لبنان.
ّ
لحث الشباب على
عدم تشجيع الدراسات واألبحاث R&D
االبتكار واإلنتاج.
التعامل مع التنقيب وكأنه موضوع ثانوي غير مه ّم ومن باب
توزيع المغانم.
تعطيل الشراكة بين القطاع العام والخاص .PPP
تصوير الخصخصة وكأنها من رجس الشيطان واالنطالق
من خصخصة الهاتف والبريد إلثبات أن الخصخصة ال تصلح،
علما ً أن التجارب الناجحة في ك ّل العالم أثبتت أن الخصخصة
الشفافة والعادلة هي السبيل األفضل.
تستم ّر الئحة التنفيعات وتطول ،وكلما استم ّرت كلما هاجر
المزيد من شبابنا وفقدوا فرصهم في لبنان ،الخيار األوحد اليوم
هو العمل الجدّي لتغيير ك ّل ما ذكرنا ،فصدّقوني هذه التنفيعات
هي أخطر من ألف «داعش» ،وأخطر من أيّ تهديد أمني ،فال أحد
يقتل اإلنسان أكثر من خسارة حقه في حياة كريمة على أرضه.

فادي ع ّبود

«التحالف الدولي» ( ...تتمة �ص)1
في المنطقة ومن ضمنه مساعي الواليات المتحدة لبناء نظام إقليمي جديد على أنقاض النظام العربي
المنهار قوامه تركيا ومصر والسعودية و« ...إسرائيل».
الغاية من النظام الجديد مزدوجة :مواجهة اإلرهاب ،ومواجهة إيران .ذلك أنّ
التوصل إلى اتفاق
ّ
مع إيران بصدد برنامجها النووي ال ينهي مخاطرها المتوقعة على الواليات المتحدة وحلفائها في
المنطقة بل يستوجب ،في حسبانهم ،إقامة تحالف في ما بينهم الحتوائها كقوة مركزية إقليمية صاعدة
والحؤول تاليا ً دون تمدّد نفوذها .فاإلرهاب ،في مفهوم الواليات المتحدة وحلفائها ،اثنان :واحد س ّني
يمثله «داعش» وأخواته ،وآخر شيعي تمثله إيران.
تحاول تركيا أردوغان تزعّ م مجموعة الدول العربية واإلسالمية المناهضة لما تسميه «اإلرهاب
الشيعي» .مصر السيسي ترفض مطامح تركيا ومطامعها لسببين :األول ،ألنها تشعر بوطأة ما يسمى
«اإلرهاب السني» الذي يواجهها بفعالية في سيناء من الشرق وفي ليبيا من الغرب ،ناهيك عن وكيله
«المحلي» المتم ّثل بـ«اإلخوان المسلمين» داخل مصر .الثاني ،ألنها تعتبر نفسها ،بحق ،كبرى الدول
العربية وبالتالي أكثرها أهلية لالضطالع بدور استراتيجي قيادي في المنطقة قبل تركيا وبعدها.
إذ تنتدب مصر السيسي نفسها ل��دور عربي وإقليمي استراتيجيُ ،تالحظ قيادتها أن تركيا
و«إسرائيل» تنخرطان ،بمقادير متفاوتة ،في دعم «اإلرهاب السني» المتمثل بـ ِ «داعش» وأخواته في
سورية والعراق ،وتتحالفان سياسيا ً واستخباريا ً مع الواليات المتحدة في مواجهة إيران الم ّتهَمة
بدعم «اإلره��اب الشيعي» .لمعالجة هذه المعضلة اجترحت مصر السيسي استراتيجية متكاملة
قوامها التمسك بوحدة سورية والعراق في وجه «داعش» وأخواته والدعوة إلى حل سياسي للصراع
الدائر فيهما وعليهما في آن من جهة ،واالضطالع بحماية أمن دول الخليج من جهة أخرى.
ال غل ّو في القول إن ُحسن تنفيذ هذه اإلستراتيجية مشروط بتحقيق انجازات ثالثة:
أوالً ،اعتبار «داعش» وأخواته الخطر األول الذي يهدد األمة في المرحلة الراهنة ما يستوجب توحيد

الحماية االجتماعية لتخفيف أثر االصالحات المالية على
القطاعات األق��ل دخ ً
�ل�ا» .وأش��ار إل��ى ض��رورة «استعادة
االستقرار االقتصادي للدولة المصرية وتوازنها المالي».
وكانت انطلقت بمدينة شرم الشيخ المصرية ،القمة
االقتصادية بمشاركة نحو  100دولة من مختلف قارات
العالم منها  30دولة تمثل على المستوى الرئاسي ،و 6دول
على مستوى رؤساء الحكومات ،ونحو  25منظمة إقليمية
ودولية ،و 2500مشارك و 775شركة في المؤتمر ،بحسب
مسؤولين بالحكومة المصرية.
المؤتمر أو القمة المصرية االقتصادية ج��اءت لدعم
االقتصاد المصري الذي يمر بأزمة نتيجة األح��داث التي
تعانيها من التفجيرات االرهابية ،وتعول عليها الحكومة
المصرية في جذب استثمارات ال تقل عن  35مليار دوالر من
خالل طرح  50مشروعا ً وفقا ً لوزراء في الحكومة المصرية.
وقد أعلنت الكويت والسعودية واالمارات العربية وعُ مان
عن تقديم مساعدات واستثمارات في مصر مجموعها 12
مليار دوالر ونصف المليار .أي اربعة مليارات لكل منها وذلك
في مستهل مؤتمر دولي لالستثمار تنظمه مصر الجتذاب
استثمارات عالمية للنهوض باقتصادها المتداعي و500
مليون دوالر تقدمة من عُ مان.
وجاءت المساعدات المالية لمصر خالل كلمات ألقاها
امير الكويت صباح االحمد الجابر وولي عهد السعودية
مقرن بن عبد العزيز ونائب رئيس االم��ارات وحاكم دبي
محمد بن راشد آل مكتوم في منتجع شرم الشيخ على البحر
االحمر في مصر.
وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح خالل
كلمته التزام بالده بدفع استثمارات قدرها  4مليارات دوالر
في السوق المصرية.
كما أكد ولي العهد السعودي األمير مقرن بن عبد العزيز
في كلمته توفير المملكة  4مليارات دوالر في حزمة مساعدات
لمصر ،منها وديعة بقيمة مليار دوالر.
وكان نائب رئيس دولة اإلمارات الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم قال بدوره خالل القاء كلمته دعم مصر بقيمة 4
مليارات دوالر ،بينها مليارا دوالر وديعة ،ومثلهما سيتم

د .عصام نعمان

قمة مصرية أميركية أردنية فلسطينية

وعقدت قمة مصرية فلسطينية اميركية اردنية على
هامش مؤتمر مصر المستقبل االقتصادي في شرم الشيخ.
ويشارك في القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ووزير الخارجية االميركي جون كيري والعاهل االردني
عبدالله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وتناولت القمة الرباعية سبل التصدي لالرهاب والقضية
الفلسطينية اضافة الى مجمل االوضاع في المنطقة.

طهران ت�ستدرج ( ...تتمة �ص)1
وبين الجمهوريين  -وهذه إلدارة أوباما  ... -نعم نعرف
كيف نلزمكم ب��أي اتفاق قد نتوصل إليه معكم ...إلى
مجلس األمن الدولي در.
يوم غلبت الروم في أدنى األرض السورية في باب عمرو
وكان الجنرال قاسم سليماني حاضرا ً هناك ثبت اإليرانيون
حليفهم الراسخ بشار حافظ األسد رئيسا ً شرعيا ً لسورية
باقتراع الميدان أوال ً ومن ثم بصناديق االقتراع.
وعلى أسوار غزة عرفوا كيف يقفون بقوة إلى جانب
فصائل المقاومة والشعب الفلسطيني بوحدة وطنية
منقطعة النظير استطاعوا من خاللها إسقاط مشروع
أوباما  -كيري لتصفية القضية الفلسطينية وكسرت الروم
هناك أيضاً.
وعلى تخوم بغداد كذلك عرفوا كيف يحولون حلم
التحالف الدولي بوقف تمدد نفوذ محور المقاومة إلى
س��راب ...يوم التفوا عليه باستيعاب وابتالع خسارة
حصانهم الرابح من أج��ل حصاد ي��وم الفتح األكبر في
ت��ك��ري��ت ...قصير ال��ع��راق ال��ت��ي تمهد اآلن إل��ى إس��دال
الستار على مسرحية الدواعش الصهيو -أميركية بفتح
أكبر مرتقب في الفلوجة والموصل مع بداية الربيع
«السليماني» النكهة.
ولم يتركوه لحظة ليستريح فيها يوم فكر بتحالف دولي
جديد سماه «ضد داعش» وهو المعروف بأهدافه المبطنة
والعلنية من أجل منع مزيد من التقدم والنفوذ لمحور
المقاومة ،فإذا بهم يطلعون عليه من صنعاء ،فيصبح
حلفاؤهم من أبناء الكهوف الصعداويين في الجوف وقصر
النهدين في العاصمة ومن ثم أسياد اليمن بل والجزيرة
العربية وهم يجرون أول مناورات من نوعها في تاريخ
هذا البلد على حدود المملكة اآلفل نفوذها ،وقريبا ً سالطين
البحر األحمر.
إنه هو هو ،اإلمبراطور المراوغ والمحتال والطاعن
بخنجره المسموم يقف حائرا ً اليوم ،ال هو بقادر على
ترك طاولة المفاوضات ،وهو المعتاد على نقض العهود
ولفظ الوعود ،وال هو بقادر على المضي قدما ً ألن عليه أن
يرفع العقوبات كلها األحادية منها واالتحادية واألوروبية
وإخراج ملف إيران النووي من جدول أعمال مجلس األمن
الدولي كما هو السقف المحدد للوفد اإليراني المفاوض.

إنها المعركة هي هي ،اإلمبراطور يحاول نقل المعركة
إلى الداخل السوري مرة والعراقي أخرى والفلسطيني
ثالثة واليمني رابعة واإليراني خامسة ،فيما المقاومون
يدفعون بها إلى الخارج ،بحربهم المشروعة على اإلرهاب
والتكفير وأم الكوارث والطاعون «إسرائيل».
إن��ه المشروع هو ه��و ،وق��ف التمدد والنفوذ المقاوم
وح��ص��ره ف��ي طائفة أو ق��وم أو مذهب أو طيف وداخ��ل
أسوار بعض العواصم ،فيما المقاومون يزحفون باتجاه
السواحل والبحار والمضائق وها هم يصلون إلى مضيق
ماالقا أخيراً.
ً
إنه يريد تفكيكهم ومقاتلتهم ف��رادا ،فيما المقاومون
مصرين أن يقاتلوه صفا ً كأنهم بنيان مرصوص.
وكما في كل الملفات المفتوحة األخرى فقد أراده��ا أن
تدخل إلى الداخل اإليراني لتفجيره عندما بدأ بوضع
الشروط التعجيزية ،فما كان من السيد القائد علي خامنئي
إال أن نقل المعركة إلى عقر دار اإلمبراطور.
ب��اراك أوباما اليوم في وضع ال يحسد عليه ،إما أن
يرفض رف��ع العقوبات ويفركش المفاوضات ويترك
الطاولة فتنفجر المنطقة بوجهه.
أو يستمر في المفاوضات ويذهب إلى مجلس األمن
ال��دول��ي مكرها ً م��ا يعني ال��ت��دح��رج بحسب موجبات
التفاوض إلى ما يساوي «كش ملك» بلعبة الشطرنج.
ما يعني تفجير المعركة الداخلية مع الجمهوريين كما
حذر بوغ غراهام.
بالمقابل فإن اإليراني القابض على كل فنون اللعبة
النووية والمتوسع جغرافية ونفوذا ً هو وحلفائه من محور
المقاومة ،فإنه سيحصد االمتيازات في كال الحالتين ،بعد
أن أصبح وضعه كالمنشار يأكل في حالتي الصعود
والنزول معاً.
فإن ألزم األميركي نفسه بنتائج المفاوضات ،فهي أفضل
استراحة محارب عند المقاومين ،وإن أنكر ونقض العهود
والوعود وخرج عن طوره فهي المعارك التي يشتهيها
المقاومون وينتظرونها ال سيما المنازلة الكبرى المؤجلة
مع العدو الصهيوني ،وبهت الذي كفر.

محمد صادق الحسيني

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان ـ دائرة التحصيل ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في
الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بعبدا ـ شارع سوق بعبدا ـ مبنى الحلو ـ الطابق األول لتبلّغ البريد المذكور تجاه اسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني.
رقم المكلف

إسم المكلف
فيكتور الياس موسى
مارون الياس شربل
نبيل رفيق داود زين الدين
حوراء عفيف زيات
شركة بليدنغ كونستراكشن وكونتراكتنغ ش.م.م
أحمد بدوي عبد الرحمن الصيداني
سعاد دانيال دياب
سميرة فريد الحاج علي الحجاوي
خليل عبد الحسين سويدان
محمود توفيق عالمه
سنباث ش.م.ل
إيغل وان فيفت انفستمنت كومباني ش.م.ل
المديرية العامة لألوقاف اإلسالمية ـ دائرة أوقاف
جبل لبنان
رويده جعفر عالمه
محمد عبد الرؤوف سبيتي
نوال إميل البستاني

1195631
2539412
149072
226371
230658
491169
24706
113187
164432
235201
645300
678444

إعالن
تعلن ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ب���أن مهلة تقديم
العروض العائد الستئجار مركز لدائرة
ري��اق ،موضوع اس��ت��دراج ال��ع��روض رقم
ث4د 8447/ت��اري��خ  ،2014/8/6قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/4/17
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االش��ت��راك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره/20000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

RT000038287LB
RT000038291LB
RT000041273LB
RT000041350LB
RT000041278LB
RT000041346LB
RT000041550LB
RT000041551LB
RT000041351LB
RT000041363LB
RT000041542LB
RT000042487LB

2014/12/05
2014/12/05
2014/12/08
2014/12/08
2014/12/08
2014/12/10
2014/12/10
2014/12/08
2014/12/04
2014/12/08
2014/12/08
2014/12/10

1245831

RT000041557LB

2014/12/06

2015/01/16

1534072
22143
263536

RT000042764LB
RT000042787LB
RT000042779LB

2014/12/09
2014/12/09
2014/12/10

2015/01/16
2015/01/16
2015/01/19

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

جهود الدول العربية ،وال سيما السعودية وشقيقاتها اإلمارات الخليجيات ،لمواجهته ودحره في
العراق وسورية ولبنان وليبيا واليمن.
ثانياً ،مواكبة المواجهة األمنية لـ ِ «داعش» وأخواته بمواجهة سياسية قوامها تنظيم حوار وطني
موسع في ك ٍّل من العراق وسورية ولبنان وليبيا واليمن والبحرين لتوليف حلول سياسية للصراعات
المحتدمة فيها تقود إلى إعادة بناء دولها على أسس مدنية ديمقراطية تكفل األمن وحكم القانون
والعدالة والتنمية.
ثالثاً ،بناء عالقات سياسية واقتصادية وثقافية مع إيران قوامها التعاون واالحترام المتبادل وحسن
الجوار في إطار األمم المتحدة ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والهيئات القارية ذات الصلة ،والتنسيق معها
في حملة عالمية لنصرة شعب فلسطين ضد العدو الصهيوني االستيطاني االقتالعي ومن أجل إقامة
دولته الوطنية السيدّة على كامل أرضه.
في هذا السياق ،يمكن التوافق على تشكيل قوة عربية مشتركة قوامها األساس قوات مصرية ،تتولى
مواجهة أعداء األمة على امتداد القارة العربية ،وال سيما الخطر األول المتمثل مرحليا ً باإلرهاب المتعدد
التنظيمات واألغراض والمسالك والمدعوم من قوى خارجية طامعة.
لقد بات واضحا ً أن «التحالف الدولي لمواجهة اإلرهاب» أخفق في مواجهة «داعش» وأخواته في
حربه عليه وعليها من السماء .هذا يش ّكل بذاته مس ّوغا ً ودافعا ً مشروعين لتشكيل قوة عربية مشتركة
تواجهها جميعا ً على األرض.
آن أوان الخروج من األمن األجنبي المستعار إلى األمن العربي القومي الحارس للوجود والحدود
والقدرات والطموحات.

استثمارهما في مشروعات لتنشيط االقتصاد المصري
سيُعلن عنها الحقاً.
كما أعلنت سلطنة عمان تقديم مبلغ  500مليون دوالر
لدعم االقتصاد المصري.
وتعول الحكومة المصرية ،على المؤتمر بشدة الستعادة
ثقة المستثمرين لجذب االستثمارات األجنبية مباشرة
قيمتها  8مليارات دوالر في السنة المالية الحالية التي
تنتهي في  30من حزيران المقبل و 10مليارات دوالر في
العام المالي المقبل 2016/2015 ،وذل��ك لدفع عجلة
االقتصاد التي تضررت بشدة بعد ثورة  25كانون الثاني
.2011
وبلغ إجمالي االستثمارات األجنبية المباشرة إلى مصر
خالل العام المالي المنتهي في  30حزيران الماضي 4.7
مليار دوالر ،بعد أن سجلت نحو  8مليارات دوالر خالل
العام المالي  2009 /2008وفقا ً لتصريحات مسؤولين
مصريين.
وتتوقع الحكومة المصرية تحقيق نمو في الناتج المحلي
اإلجمالي بنحو  4في المئة في السنة المالية الحالية 2014
 2015 /مقارنة بنحو  2.1في المئة في السنة المالية
السابقة.
وتتنوع المشاريع التي من المقرر أن تطلقها الحكومة
المصرية والبالغ عددها وفقا ً لتصريحات وزراء الحكومة
نحو  50مشروعاً ،ما بين مشروعات في الطاقة والبترول
والصناعة والزراعة والنقل والبنية التحتية.
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تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء
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بيروت في 2015/3/1
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
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إعالن
تعلن ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ب���أن مهلة تقديم
العروض العائد الستئجار مركز لدائرة
سير الضنية ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 8012/تاريخ ،2014/7/24
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2015/4/17
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االش��ت��راك باستدراج

ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره/15000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق « »12ـ المبنى
المركزي.
بيروت في 2015/3/1
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 494

