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حمليات � /إعالنات

زمكحل نظم غداء حواري ًا
مع رجال الأعمال المغتربين في �أفريقيا

عقد رئيس تجمع رجال األعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد
زمكحل غداء – حوار مع رجال األعمال المغتربين في أفريقيا،
وذلك عقب زيارته إلى بلدان أفريقية عدة في نيسان .2015
حضر اللقاء مدير عام المغتربين هيثم جمعة ،رئيس غرفة
التجارة والصناعة في شاطىء العاج الدكتور جوزيف
خوري ،رئيس المجلس القاري األفريقي عباس فواز ،رئيس
رجال األعمال في غانا سعيد فخري ،رئيس رجال األعمال
اللبنانيين في ليبيريا طالل ناصر الدين ،المحامي الدكتور
علي جمعة وأعضاء مجلس إدارة التجمع.
رحب زمكحل بالحاضرين ،مثنيا ً «على دور رجال
بدايةّ ،
األعمال اللبنانيين في العالم في تفعيل العالقات بين لبنان
المقيم والمغترب ،ال سيما أنّ الجالية اللبنانية المنتشرة في
العالم ،وخصوصا ً في أفريقيا تلعب دورا ً أساسيا ً في دعم
االقتصاد اللبناني عبر التحويالت المالية واالستثمارات
العقارية وغيرها».
وأشار زمكحل إلى أهمية الجولة التي قام بها أخيرا ً إلى
أفريقيا ،حيث تع ّرف عن كثب إلى دور وفاعلية الجالية
اللبنانية في الحياة االقتصادية األفريقية على امتداد
ُد َول��ه��ا« ،ما يدفعنا إلى النظر إلى هذه الكتلة من رجال
األعمال المنتشرة في تلك المنطقة بكبرياء وفخر لما حققته
من نجاحات في شتى الميادين والقطاعات االقتصادية
وبات العديد من هؤالء يتبوأ مراكز أساسية في البلدان التي
يعيشون فيها».
وأض��اف« :خالل جولتنا األخيرة إلى أفريقيا ،أعجبت
بالنجاحات التي حققها المغتربون اللبنانيون والسمعة
الطيبة التي سمعتها من مسؤولين في البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي والفاعليات السياسية واالقتصادية

في هذه البلدان ،فهذا فخر للبنان ويجب أن نستفيد من هذه
الميزة القيّمة».
ثم تحدث ناصر الدين ،معربا ً عن س��روره لهذا اللقاء
«ال���ذي يعزز التواصل بين لبنان ومغتربيه ،ومبديا ً
استعداده «لمساعدة أي شركة لبنانية تريد دخول السوق
الليبيري».
واعتبر فخري ،بدوره ،أنّ االتصاالت بين رجال األعمال
اللبنانيين والمغتربين «مفيدة على ك ّل األوجه» ،معلنا ً أنه
سيتابع مع تج ّمع رجال األعمال اللبنانيين تطوير العالقات
مع رجال األعمال اللبنانيين في غانا.
وأشار فواز إلى تاريخ عائلته في أفريقيا الذي يمت ّد إلى
مئة عام.
وشكر خوري رئيس تجمع رجال األعمال اللبنانيين
«ال���ذي ع ّرفنا إل��ى أش��خ��اص لهم وزن��ه��م ف��ي االقتصاد
اللبناني».
أما جمعة ،فأعلن «أنّ المبادرات تؤخذ بصورة عامة
لتعريف المغتربين بلبنان ،وقد ت ّم االتفاق على تعليم
طالب أفارقة على حساب الدولة اللبنانية في عجلتون
حيث سيدرسون التمريض والفندقية للحصول على TS
وعدد الطالب  .49كما نعمل على تشجيع قيام المدارس
والجامعات اللبنانية في أفريقيا».
سيؤسس لعمل مشترك بالتعاون مع
وأكد «أنّ هذا اللقاء
ّ
المؤسسات القائمة في أفريقيا من غرفة التجارة والصناعة
والمجلس القاري وتجمع رجال األعمال اللبنانيين برئاسة
زمكحل وسننجح حتما ً ونحمي مغتربينا».
ونتيجة الحوار ت ّم االتفاق على استمرار االتصاالت بما
يؤدّي إلى خلق شراكة وتآزر بين لبنان المقيم والمغترب.

وفد من الأمن العام نقل
ر�سالة �شكر من �إبراهيم �إلى الدوير
زار وفد من المديرية العامة لألمن العام أمس رئيس
بلدية الدوير محمد قانصو في مركز البلدية ناقالً إليه رسالة
شكر وتقدير باسم المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم.
وضم الوفد رئيس شعبة األمن القومي في األمن العام في
الجنوب المقدم علي حطيط ،رئيس دائرة أمن عام النبطية
النقيب علي ح�لاوي الى عدد من الضباط ،ونقلوا باسم
المدير العام لالمن العام امتنانه وتقديره لقانصو وأهالي
الدوير ،لما تم إعداده من تحضيرات قبيل الزيارة التي كان
سيقوم بها اللواء ابراهيم للبلدة ،والتي حالت ظروف طارئة
دون حصولها اليوم وتأجيلها الى موعد آخر قريب.

من جهته ح ّمل قانصو الوفد «تحيات واعتزاز ابناء
الدوير خصوصاً ،والجنوب عموماً ،بابن هذه المنطقة
اللواء ابراهيم ،هذه الشخصية التي تحمل هموم الوطن
بكل مسؤولية وجدارة ،وهذه الشخصية التي تتمتع بروح
المسؤولية والقيادة بوطنية عالية على رأس مؤسسة رائدة
هي المديرية العامة لالمن العام».
كما تمنى وف��د األم��ن العام على قانصو باسم اللواء
ابراهيم «إزالة الالفتات التي رفعت في الدوير باسم أهالي
البلدة ،والتي تشيد بمواقف اللواء ابراهيم الوطنية إضافة
إلى صور كبيرة له ،شاكرين إياهم على صدق ونبل مواقفهم
وعواطفهم تجاهه».

م�ؤتمر باري�س ( ...تتمة �ص)1
لن يضع حدا ً لـ«داعش» ولن يؤدي إلى منعه من التح ّرك
في الميدان وتحقيق اإلنجازات على حساب اآلخرين ،ال
بل كنا وما زلنا نرى أن مهمة التحالف الدولي ذاك ليست
أكثر من تخدير المعنيين بأمن سورية والعراق ودفعهم
إل��ى االتكال على اآلخرين لحمايتهم من «داع���ش» ،ثم
يقوم «داعش» بالمهمة الموكلة إليه في استباحة المدن
والبلدات في العراق وسورية وتدمير آثارها وقتل سكانها
أو تهجيرهم.
فـ»داعش» ليس مكونا ً لبناء دولة أو كيانات سياسية
كما يروجون لها ،إنما هو أداة هدم وقتل وتهجير وتنفيذ
اإلبادة الشاملة بوجوهه الثالثة :اإلبادة اإلنسانية المادية
واإلب��ادة اإلنسانية المعنوية واإلب��ادة التاريخية ،إبادة
ينفذها خدمة للمشروع الصهيو-أميركي الذي ينفذ تحت
عنوان «الفوضى الخالقة « .ومؤتمر باريس لم يخرج عن
هذه المهمة ،مهمة التخدير لتميكن «داعش» من االستمرار
في لعب الدور المسند اليه.
ففي عملية تضليل ومجافاة للحقيقة ،ادعى مؤتمرو
باريس في بيانهم النهائي أن «النظام السوري ال قدرة له
وال رغبة لديه في محاربة «داعش» ،وهو قول تكذبه حقائق
الميدان ،ومسلسل العمليات العسكرية الجوية والبرية
التي خاضها الجيش ال��س��وري ضد «داع���ش» ،وحقق
بوجهه الكثير من اإلنجازات الميدانية وألحق به الكثير من
الخسائر الجسيمة في الشمال والشرق السوري.
ويدّعي مؤتمرو باريس أنّ العمليات الجوية التي
يقوم بها «النظام السوري» تخدم «داعش» في مواجهة
الفصائل المعارضة على حد تعبيرهم .وهنا نجد البهتان
بأبشع ص��وره ،حيث يرمون خصمهم بما يقومون به،
ويتجاهلون أو يتناسون ما قامت به طائرات التحالف
األميركي من إلقاء المساعدات العسكرية لـ«داعش» في
العراق وسورية ،في مقابل ما أنزلته الطائرات السورية
من خسائر في صفوف هذا التنظيم اإلرهابي.
إن عملية التضليل هذه ورمي المسؤولية على الغير،
ليس من شأنها إال التعمية على الدور الحقيقي الذي يلعبه
التحالف في خدمة «داعش» وتسفيه دور اآلخرين الذين
يقاتلون اإلرهاب بشكل جدي ،للتملص من التنسيق معهم
والتفلّت من اإلحراج والفضيحة في حال حصل التنسيق
الفعلي لهذه الحرب.
وم��ن جهة أخ���رى ،وف��ي عملية توصيف موضوعي
الحتياجات العراق العسكرية في محاربة «داع��ش»،
ح��دد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مطالب
العراق لمحاربته بثالثة أن��واع :استخبارية (التزويد
بالمعلومات) ولوجستية (التزويد باألسلحة والذخائر
والعتاد العسكري الميداني) وعمالنية (تكثيف الضربات
الجوية والتنسيق في إجرائها مع قوى الحشد الشعبي
والجيش العراقي) .وهي طلبات من شأنها إن نفذت أن
ترفع مستوى القدرات العسكرية القتالية للقوى العراقية
التي تعمل بصدق على تطهير العراق من «داعش».
لكن النتيجة التي خرج بها البيان تكاد تكون صفرا ً
على صعيد الطلبات العراقية .إذ لم يحصل العراق
على التزام جدي واضح بشيء مما ُطلِب ،وحمل البيان
عبارات إنشائية مطاطة ال تسمن وال تغني عن جوع،
ما دفع العبادي بعد المؤتمر للقول بأن العراق سيكون

مضطرا ً للتوجه إلى موسكو لشراء األسلحة على رغم أنه
دفع ألميركا ثمن الكثير منها ولم يتسلم شيئاً .أما اإلسناد
الجوي ،فقد أجاب عنه األميركيون أنفسهم بالقول بأن
طائراتهم تعود بـ  75في المئة من الذخائر من دون أن
تقصف بها «داعش» ومن دون اإلفصاح عن سبب مانع.
وعن الدعم االستخباري ،لم يجب األميركيون لكنهم سربوا
القول بأنهم يخشون وصول المعلومات إلى سورية ،وهنا
قمة الفضيحة الغربية .إذ كيف يدعون أنهم يحاربون
«داع����ش» وي��دع��ون أن س��وري��ة ال تفعل ،ث��م يمنعون
المعلومات االستخبارية الميدانية التي يمكن لسورية أن
تستفيد منها في الحرب ضد «داعش»؟!
وأخ��ي��راً ،نجد أن المؤتمر أغفل كليا ً الدعم واإلسناد
المتعدد الوجوه الذي يتلقاه «داع��ش» من بعض الدول
الحاضرة فيه ،بخاصة تركيا ،ول��م يتخذ منه موقفا ً
جديا ً يمكن صرفه في الميدان ،إذ لم تتعرض الدول التي
اجتمعت في باريس للدور التركي في توفير كل وسائل
الدعم ل��ـ«داع��ش» بما في ذلك فتح مطاراتها الستقبال
اإلرهابيين اآلتين لاللتحاق بـ«داعش» كما إقامة قنوات
التصدير النفطي لمصلحة «داعش» ولم تضيق عليه في
شيء من ذلك.
وعليه ،وفي نظرة إجمالية لمؤتمر باريس نرى أن هذا
المؤتمر كغيره من االستعراضات الغربية لم يكن مؤتمرا ً
للبحث في كيفية محاربة «داعش» أو سواه من المنظمات
اإلرهابية ،بل ك��ان لقا ًء لهضم ما حققته «داع��ش» في
األس��اب��ي��ع األخ��ي��رة والتنصل األم��ي��رك��ي وال��غ��رب��ي من
المسؤولية في تمكينه من ذلك ،كما كان لقطع الطريق على
أي تنسيق محتمل بين العراق وسورية أو ما بات يتصاعد
الحديث عنه عن وحدة الميدانين العراقي والسوري في
مواجهة «داعش» وقطع الطريق على أي عمل جدي وحرب
فعلية تقود إلى احتواء «داع��ش» أو وقف تقدمه خدمة
للمشروع التقسيمي.
لقد انعقد مؤتمر باريس تحت شعار معلن «الحرب
على داعش» وسارت أعماله على وقع نية غربية أميركية
مضمرة ،مضمونها« :كيفية الحفاظ على داعش» ،ولهذا
بشر فابيوس وزي��ر خارجية فرنسا ب��أن الحرب على
«داع��ش» ستكون طويلة األم��د» ،متناسيا ً أن العراقيين
في أقل من شهرين استطاعوا وبقدرات محدودة إخراج
«داعش» من نصف المساحة التي دخلتها في مسرحية
تمت في غفلة من الزمن.
لقد شكل مؤتمر باريس األخير وما دار فيه أو نتج منه
دليالً جديدا ً لمن ما زال يجهل أو يتجاهل حقيقة الموقف
الغربي األميركي من اإلره���اب ،وه��و موقف المستثمر
وليس أبدا ً موقف المعارض أو المعادي له ،ولذلك فإن
االتكال على الغرب في محاربة اإلرهاب إنما هو استسالم
للمشروع الغربي وتمكين له من النجاح ،أما السلوك
الناجع فإنه ال يكون برأينا إال عبر بلورة جبهة إقليمية
واحدة يقودها محور المقاومة وتعمل تكامالً في الميادين
كلها بدءا ً بالميدانين العراقي والسوري وفقا ً الستراتيجية
موحدة وتنسيق تكاملي من دون تعليق اآلمال على أحد
آخر.

العميد د .أمين محمد حطيط

هل تقاي�ض ( ...تتمة �ص)1
استقالة منصور ه���ادي ،قبل أن
يتراجع عنها بطلب سعودي تمهيدا ً
للحرب.
تزامنت المعلومات الواردة حول
ال��ت��ط��ورات اليمنية ال��م��رت��ق��ب��ة ،مع
إش��ارات تربط التراجع السعودي
بإدراك الطريق المسدود للحرب من
جهة ،وقرب توقيع التفاهم النووي
اإلي��ران��ي من جهة أخ��رى ،لتتح ّول
إل��ى رس��ائ��ل و ّدي���ة نحو إي���ران كما
وصفها مصدر متابع ،لتكتمل هذه
الرسائل الودية نحو إيران بما جرى
التداول فيه لبنانيا ً من تخ ّل سعودي
عن الفيتو على العماد ميشال عون
ك���ان أح���د أس���ب���اب م���ب���ادرة رئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
ل��زي��ارة ال��راب��ي��ة ب��ص��ورة مفاجئة،
واإلعالن عن مواقف ودية وإيجابية
تجاهه وتجاه طروحاته.
ال���م���ص���در رأى ف����ي ال���رس���ائ���ل
ال���س���ع���ودي���ة ك��ف��رض��ي��ة م���ت���داول���ة،
م��ح��اول��ة س��ع��ودي��ة استباقية لثني
إي��ران عن اإلق���دام على توفير دعم
ن��وع��ي ح��اس��م ل��س��وري��ة وق��ي��ل إن
طالئعه وصلت ،بصورة تهدّد ما
نجح التحالف التركي السعودي في
الجغرافيا السورية خالل الشهرين
الفائتين ،ما جعل الحركة السعودية
عرضا ً ضمنيا ً للمقايضة مع إيران
عنوانها ،خ��ذوا مكاسب في اليمن
ول��ب��ن��ان ودع�����وا ل��ن��ا رس���م مصير
سورية.
الموقف اإليراني الذي دخل حيّز
تنفيذ خطواته الداعمة لسورية على
مختلف المستويات ،صار حاسما ً
أي
في النظر إل��ى سورية أكثر من ّ
وقت مضى ،حيث الخطاب اإليراني
واحد على ك ّل المستويات ،سنقف
م���ع س���وري���ة ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة ،ولن
يشغلنا الملف ال��ن��ووي أو يغرينا
أي دعم تحتاجه
بالتلكؤ عن تقديم ّ
سورية.
وفي سورية حيث يترجم قرار
الدعم اإلي��ران��ي ويتواصل تنسيق
الحلفاء بمن فيهم روس��ي��ا ،وعلى
الحدود مع لبنان سجلت المقاومة
تغييرا ًكبيرا ًفي الخريطة العسكرية،
بحسم السيطرة على الجزء األه ّم
من جرود عرسال تمهيدا ً لعزل بلدة
عرسال عن ج��رود فليطا من جهة
وبلدة عرسال من جهة مقابلة ،ما
يجعل مصير القوة المقاتلة لـ«جبهة
النصرة» التي تنهار تحت الضربات
الواثقة للمقاومة والجيش السوري،
أم��ام سباق م��ع اإلس���راع ف��ي إنهاء
قضية العسكريين ،وعدم المراهنة
على لعب ورق��ة ع��رس��ال ،وتفجير
أزم��ة لبنانية داخلية ،ألنّ الجيش
اللبناني سيكون معنيا ً حكما ً ومن
مواقعه التي ينتشر فيها ،بالتعامل
م��ع أي ت��ح��رك ل��ـ«ال��ن��ص��رة» داخ��ل
عرسال أو عبرها.
س��ي��اس��ي��ا ً ف��ش��ل رئ���اس���ي جديد
وجلسة ج��دي��دة وتثبيت التمسك
بنصاب الثلثين من رئيس المجلس
ال��ن��ي��اب��ي أم���ام لجنة ن���واب بكركي
التي حملت مقترح نصاب النصف

زائ��دا ً واح��داً ،بينما تدخل الحكومة
ماراتون التعيينات مع بلوغ مدير
ع���ام ق���وى األم����ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء
إب��راه��ي��م ب��ص��ب��وص س��ن التقاعد.
جلسة االنتخاب إلى  24حزيران

للمرة الثالثة وال��ع��ش��ري��ن يفشل
المجلس النيابي في انتخاب رئيس
جديد ،وذل��ك النعدام النصاب بسبب
ع��دم التوافق على مرشح مقبول من
الجميع ،وأرج��أ رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري م��ج��ددا ً الجلسة إل��ى 24
حزيران الجاري.
وخ�لال استقباله اللجنة المنبثقة
من اللقاء النيابي في بكركي والتي
كانت قد لوحت باعتماد نصاب النصف
زائدا ً واحدا ً النتخاب الرئيس ،أكد بري
أن��ه «متمسك بموقفه أن الثلثين هو
نصاب الحضور في كل دورات االقتراع
في مجلس النواب وفقا ً للمادة  4من
الدستور ،مشيرا ً إلى «أن��ه عندما كان
وزي���را ً للعدل أص���در م��ذك��رة تفيد أن
النصاب لجلسة انتخاب الرئيس يجب
أن يكون الثلثين في مطلق األحوال».
م��ن جهة أخ���رى ،أب��دى ب��ري خالل
لقاء األربعاء النيابي قلقه من المناورات
التي قام بها العدو «اإلسرائيلي» ،مبديا ً
خشيته م��ن توقيت ه��ذه ال��م��ن��اورات
«الذي يخفي نيات عدوانية إسرائيلية
ترتبط بتطورات الوضع في سورية ،إذ
أن ما يحدث في سورية هو إطباق على
حدودها كافة».

مجلس الوزراء يبحث اليوم
التعيينات وعرسال

ووسط األج��واء الحكومية الملبدة،
يجتمع مجلس ال��وزراء اليوم لمتابعة
البحث ف��ي ملف التعيينات األمنية
وقضية عرسال.
ون��ف��ى وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة ال��ي��اس بو
صعب أن يكون اليوم يوم بدء العطلة
الحكومية ،مشيرا ً إلى أن األمر يتوقف
على إدارة رئيس الحكومة تمام سالم
للجلسة ش��رط أن تكون التعيينات
البند األول حتى لو احتاج األمر إلى 10
جلسات».
وف���ي ح��ي��ن يبلغ م��دي��ر ع���ام ق��وى
األم��ن الداخلي الحالي اللواء إبراهيم
بصبوص سن التقاعد ،أكد وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» «أن
ال شيء تغيّر في ملف التعيينات األمنية
والمواقف ما زالت على حالها والجميع
يلعب بالنار» ،مستبعدا ً أن يطرح وزير
الداخلية نهاد المشنوق ف��ي جلسة
اليوم أسماء مرشحين لمنصب مدير
عام قوى األمن الداخلي ،مشيرا ً إلى انه
حتى لو طرح أسماء فلن تأخذ النصاب
الالزم ،مرجحا ً تكرار ما حصل عند بلوغ
اللواء أشرف ريفي سن التقاعد القانوني
وتعيين اللواء روجيه سالم الضابط
األقدم رتبة بحسب التراتبية العسكرية
في سلك قوى األمن الداخلي بالوكالة».
واستبعد درباس حصول استقاالت
ل��وزراء التيار الوطني الحر ،مؤكدا ً أن
«جميع األط���راف متمسكة بالحكومة
فيما هناك فريق يتمسك بالحكومة من
جهة ويهدد باالعتكاف أو االستقالة من
جهة أخرى».
وأك��دت مصادر وزاري���ة أن «قضية
عرسال وجرودها ستبحث في جلسة
اليوم لكن الموضوع ال يزال في دائرة
الخالف ،وتساءلت المصادر إذا كان
ح���زب ال��ل��ه ق��د سيطر ع��ل��ى ال��ج��رود
والجيش اللبناني دخل إليها ما يعني
أن القضية انتهت ولم تعد بحاجة إلى
نقاش في الجلسة».
وتساءلت أيضاً« :كيف لدولة مهددة
من التنظيمات اإلرهابية وفي جوارها
م��ن��اط��ق ت��ت��ه��اوى ف��ي قبضة تنظيم

داعش ويمكن أن تأتي إلى لبنان وتقتل
المواطنين وتذبحهم وتشردهم فيما ال
توجد مواقف موحدة في لبنان».
وقال رئيس الحكومة تمام سالم في
دردش��ة مع اإلعالميين في السعودية
تعليقا ً على التعيينات األمنية« :نتفهم
حصول خ�لاف كبير ف��ي ش��أن قضية
وطنية ولكن من غير المألوف أن تتعرض
حكومة للشلل من أجل موظف».

سالم يبحث قضية
اللبنانيين في السعودية

وعلى صعيد زيارة سالم برفقة وف ٍد
وزاري إلى السعودية ،أك��دت مصادر
مطلعة أن «للزيارة عدة أهداف أبرزها
تهنئة ول���ي ال��ع��ه��د محمد ب��ن نايف
واإلط�لاع على دعم الجيش وتسليحه
من خالل هبات المليارات السعودية
حيث يرافق سالم األمين العام للهيئة
العليا لإلغاثة اللواء محمد خير ،كما
لها عالقة باالنتقادات التي تعرضت
لها السعودية بعد عدوانها على اليمن
إض��اف��ة إل��ى بحث قضية اللبنانيين
العاملين ف��ي ال��س��ع��ودي��ة ،وأش���ارت
المصادر إل��ى أن س�لام يبذل جهودا ً
كبيرة من خالل الزيارة لعدم ترحيل
اللبنانيين ،الفتة إلى أن سالم يلعب
في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها
لبنان دور االطفائي وصمام األمان لعدم
أخذ الوضع إلى الهاوية».

اللقاء يحصن
الموقف المسيحي

في غضون ذلك ،بقي اللقاء الذي جمع
رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد
عون ورئيس حزب «القوات» اللبنانية
سمير جعجع أول من أمس في الرابية
محور اهتمام األوساط السياسية.
في السياق نقل زوار الرئيس بري
عنه لـ«البناء» ارتياحه للقاء ،آمالً أن
يمهد لتفاهم مسيحي – مسيحي في ما
يتعلق برئاسة الجمهورية».
وأك��دت مصادر مطلعة على اللقاء
أن «اجتماع الجانبين اللذين يمثالن
القوتين الرئيسيتين على الساحة
المسيحية هو حاجة ماسة مسيحية
ووطنية ،مستغربا ً ما ورد في الصحف
حول هذا اللقاء الذي لم يالمس جوهر
اللقاء ال��ذي تمتع بطاقة استراتيجية
هائلة ال يراها البعض أو ال يحب أن يراها
ويحاول تصويره أنه لقاء محصور في
الشكل».
وأش���ارت إل��ى أن ه��ذا «اللقاء متن
الطاقة المسيحية الكبرى لكي تطلق
ط���روح���ات اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف��ي لعبة
النظام اللبناني أهمها فرض المناصفة
الفعلية بين المسيحيين والمسلمين
ف��ي ال��دول��ة وتكريس انتخاب رئيس
الجمهورية القوي والالمركزية اإلدارية
وبعض الالمركزية المالية وهذه حقوق
للمسيحيين».
ولفتت إلى أن «هذه الطروحات تحظى
بتأييد  85في المئة من المسيحيين وإذا
ق��رر األط���راف اآلخ���رون تجاوزهم كما
تم تجاوزهم في العام  2005فإن البلد
سيبقى بحالة عدم استقرار وسيبقى
المسيحيون طاقة للسعي نحو المطالبة
بحقوقهم».
واعتبرت أن «لقاء ع��ون وجعجع
يحصن ال��م��وق��ف المسيحي ف��ي كل
ال��م��ل��ف��ات ال��م��ط��روح��ة ال سيما ملف
التعيينات األمنية والتشريع النيابي
والملف الرئاسي بحيث اتفقوا على
مواصفات الرئيس ال سيما القوي في
بيئته م��ا يسقط م��ح��اوالت األط���راف
األخرى وضع اليد على مكون سياسي
لبناني من خ�لال ف��رض رئيس عليه،
موضحة ،أن المسيحيين سيوافقون

رو�سيا و�إيران ( ...تتمة �ص)1
والحشد الشعبي العراقي واللجان الثورية اليمنية،
والقرار هو لن تسقط سورية ولن يسقط العراق
ولن يذ ّل اليمن ،وستعود الرمادي وتدمر وجسر
الشغور وإدل���ب ،وتحفظ ع��دن وصنعاء ،وتهدّد
الظهران في الداخل السعودي ،ونقلت الحصيلة
إل��ى ال��ق��ي��ادة اإلي��ران��ي��ة ال��ت��ي أبلغت حلفاءها أنها
ت��واص��ل ال��م��ف��اوض��ات ح��ول ملفها ال��ن��ووي غير
آبهة بالفشل وأنها بدأت استعداداتها لإلجراءات
التي عليها اتخاذها في األول من تموز إنْ نجحت
ال��م��ف��اوض��ات ،واأله���� ّم ت��ل��ك اإلج�����راءات الواجب
اتخاذها إنْ فشلت المفاوضات ،وأنّ ق��رار إيران
ه���و دع���م ق����رار ال��ح��ل��ف��اء وال���ت���ش���ارك م��ع��ه��م في
األعباء ،وأنها ستتح ّمل أكالف المواجهة المالية
والتسليحية .وبالتشاور مع موسكو نقلت طهران
لحلفائها أنّ تشخيص روسيا وإيران للموقف هو
التالي ،تبقى سورية هي الهدف لحلف األعداء،

على رغم االستنزاف في جبهتي اليمن والعراق،
ول��ذل��ك فالهجوم المعاكس ف��ي اليمن والعراق
سيس ّرع في طلب العدو للتفاوض واالنخراط في
تفاهمات ،عنوانها تسوية لألزمة اليمنية ،وشراكة
في حرب العراق على «داعش» ،أما في سورية فال
مجال إال قلب الموازين من دون انتظار التسويات،
ول��ذل��ك فالقرار ه��و إب�لاغ تركيا والسعودية أنّ
إيران وروسيا قبلتا عولمة الحرب ،وستردّان على
المتط ّوعين بالمتطوعين وعلى المال بالمال وعلى
السالح بالسالح ،وعندما تظهر الجيوش سيكون
ال��ر ّد على الجيوش بالجيوش فسورية جزء من
األمن القومي لروسيا وإيران.
 شهر ح��زي��ران سيكون شهر التحضيراتالميدانية واللوجستية لتغيير قواعد اللعبة وسنرى
النتائج قريباً.
ناصر قنديل

�سالم رئي�س ( ...تتمة �ص)1
التقاعد يصادف في أيلول .أم��ا ع��ون فيرى تقديرا ً أن
حزيران الجاري ال��ذي هو موعد إحالة بصبوص إلى
التقاعد ،هو التوقيت السياسي األنسب لعقد رزمة الح ّل
حول ك ّل سلة التعيينات األمنية في الجيش وقوى األمن
الداخلي.
وباعتبار أن النقاش حول المبادرة التي طرحها عون
مع شركائه في البلد أو داخل الحكومة في شأن التعيينات،
ينطبق عليها المثل القائل «متل ما رحتي جيتي» .ارتأى
عون إدخ��ال الحكومة في «عطلة» حتى نهاية الصيف
طالما أن  14آذار تريد شراء الوقت بانتظار أيلول الذي
سيحمل لها بحسب ما تظن نهايات سعيدة لكل ما تتمناه
في اليمن والعراق وسورية.
تفسير ك�لام ع��ون يعني أن��ه ب��دأ رحلة اعتكافه من
الحكومة .التوقيت ال��ذي انتقاه ع��ون إلع�لان ن��وع من
مقاطعة الحكومة ،بال شك مقصود ،ألنه يأتي قبل حدثين
لهما دالالتهما :أولهما  -عشية جلسة اليوم الحكومية حيث
يرشح أن وزير الداخلية سيم ّرر حالً في شأن انتهاء والية
بصبوص :إما التمديد له أو تقديم نصف حل لتخفيف
غضب عون وهو تعيين لمن يليه رتبة في قوى األمن،
مكانه بالوكالة .مرة أخرى حل يرمي إلى «دفش» األزمة
مع عون حتى أيلول.

الثاني يتعلق بالوجهة األخرى التي تقصد عون توجيه
الرسالة إليها من وراء توقيت إعالن اعتكاف وزرائه ولو
تأويالً أو ترميزا ً (إذ لم يستعمل عون مصطلح االعتكاف
الحكومي أو تعليق مشاركة وزرائ���ه علنا ً فيها) ،هي
الرياض التي كان يقصدها الرئيس تمام سالم ،في نفس
توقيت كالم عون ،ليناقش مع كبار مسؤوليها أوضاع
لبنان في ظل عواصف أزمات المنطقة.
ال شك أن سالم شعر عند سماع كالم عون ،انه على عتبة
أن يتكرر معه نفس مشهد الرئيس سعد الحريري عندما
خرج من مكتب الرئيس األميركي باراك أوباما البيضاوي
ليجد نفسه أنه أصبح رئيس الحكومة السابق.
السؤال هو هل يعود سالم من لقائه السعودي ليجد
نفسه رئيس حكومة تصريف األعمال أو رئيس حكومة
دخلت عطلة الصيف العونية!؟
اإلجابة يتركها عون لـ 14آذار ،ومفادها :إما تلبية
مطالبي المعروفة بصدد سلة التعيينات دفعة واحدة،
وإما سيتكرر ما حدث مع الحريري في واشنطن مع سالم
في الرياض .وكال الواقعتين تشيان بأمر واحد ،وهو أن
عواصف حزم  8آذار السياسية تصنع في لبنان ،وذلك
في توقيتات يظنها أقطاب  14آذار أنها ذروة لحظات دعم
الخارج لهم.

على أي رئيس قوي مسيحيا ً إن كان
عون أو جعجع».
وش���ددت ال��م��ص��ادر على أن «ك�لام
رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس
لم يقصد العماد ع��ون ،مؤكدا ً أن عون
لم ولن يهدد أح��دا ً بل وجه كالمه إلى
فريق المستقبل الذي يراهن على سقوط
النظام ف��ي س��وري��ة وس��ق��وط العراق
وهزيمة حزب الله وإي��ران لكي يفرض
شروطه».

المقاومة تقتحم
جرود عرسال

عسكرياً ،تواصل المقاومة تقدّمها في
جرود عرسال على السلسلة الشرقية
اللبنانية ،وسيطرت أمس على مرتفعات
مجر الحمرا وشميس الحمرا لناحية
شمال جرود نحلة وسط مواجهات مع
جبهة «النصرة» وسقوط قتلى وجرحى
في صفوفها.
كما سيطرت المقاومة على قلعة
ال��ش��روق ومرتفعات ث�لاج��ات البراج
وجوار المحمصة جنوب جرود عرسال
وت��ق��دم��وا ع��ل��ى م��رت��ف��ع��ات ال��ش��روق
االستراتيجية المشرفة على منطقة
ال��ره��وة ووادي الخيل ووادي اطنين
حيث يتواجد قياديو «النصرة» بينهم
أميرها في القلمون «أبو مالك التلي».
وحررت مرتفعات مراد غازي وحرف
وادي الهوا ،وادي أبو ضاهر ومشرعة
الطويل وضليل وادي الديب وقلعة
عين فيق ُ
وشعاب الدلمو وكتفين الفيقو
وجبل ال��زاروب االستراتيجي ومرتفع
كنز الرصيف في ج��رود عرسال ،كما
أحرز الجيش السوري والمقاومة تقدما ً
في جرود فليطا.
وتحدثت قناة «المنار» عن فرار كبير
لمسلحي «النصرة» في سهل الرهوة
وحرقهم لخيمهم العسكرية بعد تقدم
المقاومة ،وأفادت مصادر في البقاع عن
وصول عدد من جرحى المسلحين إلى
مستشفى الشيخ مصطفى الحجيري
«أبو طاقية» الميداني في عرسال.
وأك��د مصدر عسكري لـ«البناء» أن
«المقاومة امتلكت المفاتيح الرئيسية
للمنطقة بحيث أن اإلره��اب��ي��ي��ن غير
قادرين على السيطرة والعمل بحرية كما
كانوا في السابق ،وان استكمال التطهير
مسألة وقت وتحددها المقاومة».
وشدد على أن «معركة جرود عرسال
حسمت في خطوطها العامة وإنجازها
النهائي هو بيد المقاومة» ،موضحا ً
أن المقاومة تعمل وفقا ً الستراتيجية
الوقت األقصر والخسائر والجهد األقل
واإلنتاجية األكبر».
ولفت إلى أنه بعد االنتهاء من الجرود
ستصل المقاومة إل��ى م��ش��ارف بلدة
عرسال وعندها تفصل ملف الجرود عن
عرسال البلدة الذي سيحل عبر مجلس

الوزراء واألهالي».
وأش��ار المصدر إل��ى أن المسلحين
يحاصرون في رقعة جغرافية ضيقة
حيث تقودهم المقاومة إل��ى االنهيار
الميداني فضالً عن االنهيار المعنوي».
وأكد أن الجيش ملزم بالمحافظة على
مراكزه ومنع المسلحين في الجرود من
دخول البلدة ،لكنه أكد أنه إذا دخلوها
ستكون المعركة األكبر».
وفي الوقت الذي تشهد جرود عرسال
معارك ضارية وتتهاوى مواقع النصرة
الواحد تلو اآلخ��ر ،أش��ار وزي��ر الدفاع
سمير مقبل الموجود في السعودية أن
«المخابرات اللبنانية أبلغته أن ال صحة
لألنباء عن اشتباكات بجرود عرسال،
الفتا ً إلى أن «الدخول إلى عرسال مكلف
وقد يسقط مئات القتلى».
وعلقت م��ص��ادر عسكرية مطلعة
على كالم مقبل ،أن «وزير الدفاع يتبع
للرئيس ميشال سليمان ويعمل لدى
األج��ه��زة السعودية وكالمه سياسي
وليس عسكريا ً وهو يحاول التشويش
وحجب األنظار على انجازات المقاومة»،
وأك����دت ال��م��ص��ادر ان���ه «ح��ي��ث تعمل
المقاومة ال يوجد الجيش اللبناني أصالً
وال مخابراته» ،ورجحت أن «مخابرات
الجيش ل��م تنقل أي معلومات إلى
مقبل وكالمه من عالم آخر» ،وأكدت أن
الجيش غير موجود داخل بلدة عرسال
وال يدخلها ألسباب سياسية».

أهالي العسكريين
ينتظرون إنجاز الصفقة

أم��ا على صعيد ملف العسكريين
المخطوفين ،فقد نفت جبهة «النصرة»
أن تكون المفاوضات ف��ي شأنهم قد
انتهت ،وقالت« :أنها علقت المفاوضات
منذ فترة بسبب كثرة التالعب في هذا
الملف من قبل المتفاوضين من الطرف
اللبناني».
وأش��ار نظام مغيط شقيق المعاون
األس��ي��ر إب��راه��ي��م مغيط ل��ـ«ال��ب��ن��اء»
إل��ى أن «األج����واء تفاؤلية وإيجابية
بمعزل عن البيان الذي أصدرته جبهة
النصرة» ،مؤكدا ً ثقة أهالي المخطوفين
العسكريين بالمدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم الذي طمأننا إلى
تقدم المفاوضات».
وكشف أن «النصرة حملت بعض
أهالي العسكريين المخطوفين الذين
زاروا أبناءهم في الجرود مؤخرا ً رسالة
إلى أهالي المخطوفين بأن المفاوضات
متوقفة وك��ل م��ا يصدر ع��ن تقدم في
المفاوضات ال أساس له من الصحة»،
مؤكدا ًأن «المسؤولين اللبنانيين طمأنوا
األه��ال��ي ب��أن بيان النصرة هو مجرد
ضغوط على الدولة تخفي طلبا ً بزيادة
المبالغ المالية».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
وزارة العدل
إعالن تلزيم
وتقديم قرطاسية ول���وازم مكتبية لزوم
المحاكم واالدارة المركزية في وزارة العدل
الساعة التاسعة من يوم االثنين الواقع فيه
السادس من شهر تموز  ،2015تجري إدارة
المناقصات في مركزها الكائن في بناية
بيضون -شارع بوردو -الصنايع -بيروت،
لحساب وزارة العدل مناقصة تلزيم وتقديم
قرطاسية ولوازم المحاكم واالدارة المركزية
في وزارة العدل.
التأمين ال��م��ؤق��ت :خمسة ماليين ليرة
لبنانية ال غير (محاكم) وخمسة ماليين
ليرة لبنانية ال غير (المديرية العامة).
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
ال��خ��اص ،ال��ذي يمكن االط�لاع والحصول
عليه من المديرية العامة ل��وزارة العدل
الكائنة في شارع سامي الصلح -المتحف-
مصلحة الديوان الطابق الخامس.
ي��ج��ب ان ت��ص��ل ال���ع���روض إل���ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف
1078
إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
لبيع خ���ردة غير صالحة لالستعمال،
وذل��ك وفق المواصفات الفنية والشروط
االداري��ة المحددة في دفتر الشروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
خمسون الف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
م��ن قسم ال��ش��راء ف��ي المصلحة اإلداري���ة
في مركز الشركة في البحصاص ما بين

الساعة  8صباحا ً و  12ظهرا ً من كل يوم
عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنين
الواقع فيه  29حزيران  2015الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1066
إعالن
كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لتنفيذ اعمال تدعيم سقف
غرفة المضخات بجانب خ��زان استقبال
الفيول في معمل الجية الحراري ،موضوع
استقصاء االسعار رقم ث4د 4705/تاريخ
 ،2015/4/27ق��د م���ددت لغاية يوم
الجمعة  2015/6/26عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر.
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 ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان -ط��ري��ق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/5/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
1058

إعالن
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
تجري مصلحة األبحاث العلمية الزراعية مناقصتين عامتين وبواسطة الظرف المختوم
حسب التواريخ والمواعيد المحددة تجاه اسم كل منهما وذل��ك في محطة تل العمارة
الزراعية -رياق -البقاع:

اسم المناقصة

التاريخ

الموعد

تلزيم ترميم وتجهيز مختبر األعالف في
تل العمارة

2015/6/30

الساعة العاشرة من
صباح يوم الثالثاء

تلزيم تقديم وتركيب سنترال هاتف مع
خطوط داخلية وتركيب مقوي كهربائي
( )Survolteurل��زوم محطة كفردان
التابعة للمصلحة

2015/6/30

الساعة الثانية عشر
ظهرا من يوم الثالثاء

فعلي من يهمه األمر الحصول على دفتر الشروط الخاص المودع نسخا ً عنه في محطة تل
العمارة -رياق -البقاع لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار -جديدة المتن لدى السيد
غي ق��ارووط ضمن أقات ال��دوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة عن دفتر الشروط هو
خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة تل العمارة-
رياق -البقاع خالل الدوام الرسمي على أن تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر
يوم عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل العروض التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في  1حزيران 2015
رئيس مجلس االدارة -المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف
1082

