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حمليات � /إعالنات

مناورة بحرية لبنانية دولية

ّ
وهاب تقدم ب�إخبار �ضد «�سوليدير»
في جرم اختال�س �أموال

رئي�س �أركان «يونيفيل» تفقد
قيادة «ال�شرقي» والخط الأزرق

تفقد رئيس هيئة أركان القوات الدولية العاملة في الجنوب
الجنرال «يونيفيل» ،ميشال غرينتشينكو ،مقر قيادة القطاع
الشرقي التي تضم تحت قيادتها الكتائب المتعددة الجنسية
التالية :االسبانية ،الهندية ،األندونيسية ،النيبالية ،الصربية
والسلفادورية ،حيث كان في استقباله قائد القطاع البريغادير
جنرال خوسيه كوندي وقائد الكتيبة االسبانية الليوتنانت
كولونيل خوسيه ماريا مارتينيز وقادة الوحدات الدولية في
القاعدة العسكرية االسبانية «ميغيل دي ثيربانتس في سهل
إبل السقي قرب مرجعيون.
وعقد غرينتشينكو لقا ًء مع كوندي ،إستمع منه الى شرح
مفصل عن وضع في منطقة عمل القوات الدولية في القطاع
الشرقي وعلى الخط األزرق.
وبعد جولة له في أرجاء القاعدة االسبانية واالطالع على
المنشآت واألقسام فيها ،جال غرينتشينكو وكوندي على
المواقع المتقدمة للوحدة االسبانية على الخط األزرق في
الوزاني ،ومحاذاة الجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة ،وتلة
الشيخ شهاب في العباسية حيث موقع لـ«األسبانية» ومنه

ال�سيد ح�سين :جامعتنا لكل اللبنانيين

زار رئيس «حزب التوحيد العربي» وئام وهّ اب ،مكتب المدعي العام المالي
القاضي علي ابراهيم وتقدم أمامه بإخبار ضد شركة «سوليدير» ومجلس
إدارتها في جرم اختالس أموال عامة واإلض��رار بصحة المواطنين« ،نتيجة
عدم تنفيذها للعقد الموقع بينها وبين مجلس االنماء واالعمار والقاضي بإزالة
النفايات السامة من منطقة «النورماندي» ،حيث تبين أنه بعد إجراء الفحوصات
المخبرية أن النفايات السا ّمة موجودة بنسبة عالية وكبيرة في المنطقة ،ما دعا
وزير البيئة محمد المشنوق إلى توجيه كتاب إلى رئيس مجلس اإلنماء واألعمار
ووقف األعمال والتحقيق في الموضوع».
واعتبر وهّ اب في بيان «أن هذا األمر يشكل اختالسا ً للمال العام إذ قامت
الشركة باستمالك ما قيمته  110ماليين دوالر من األمالك البحرية ،مقابل العمل
الذي لم ينفذ» ،مطالبا ً بـ«إنزال أشد العقوبات بالشركة ومجلس إدارتها».

من المناورة البحرية

مرجعيون ــ رانيا العشي

تخريج دفعة �أطباء من «اللبنانية»

شاهد بواسطة المنظار الجانب المحتل للغجر واستمع إلى
شرح من قائد الموقع عن الوضع العام على الحدود الفاصلة.
كما نوه غرينتشينكو بالجهودالتي تبذلها عناصر «يوينفيل»
وال سيما الوحدة االسبانية لترسيخ األم��ن واالستقرار في
المنطقة ومنع االنتهاكات على الخط االزرق.
على صعيد آخر ،أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش
اللبناني في بيان ،أن «القوات البحرية باالشتراك مع وحدات
من فوج مغاوير البحر والقوات الجوية والطبابة العسكرية
والقوة البحرية العاملة في إطار القوات الدولية ،نفذت مناورة
بحث وإنقاذ في البقعة البحرية المقابلة لساحل طبرجا،
بمشاركة طوافات عسكرية وزوارق بحرية ومجموعات من
الغطاسين وفرق طبية متخصصة ،في حضور عدد من كبار
ضباط القيادة وقادة الوحدات الكبرى واألفواج المستقلة وعدد
من ضباط قوات االمم المتحدة المؤقتة في لبنان والملحقين
العسكريين».
وأشارت تاقيادة إلى أن هذه المناورة تأتي في إطار تفعيل
التعاون بين الجيش والقوات الدولية ،ورفع مستوى جهوزية
الوحدات العسكرية للتدخل الفاعل خالل األحداث الطارئة في
البحر.

دروي�ش هن�أ الرئي�سة الجديدة
للراهبات البا�سيليات

السيد حسين يلقي كلمته

زار رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران
عصام يوحنا دروي��ش على رأس وف��د من المؤسسات والجمعيات التابعة
لألبرشية والكهنة ،معهد يسوع الملك في زحلة حيث قدم التهاني للرئيسة العامة
الجديدة للراهبات الباسيليات الشويريات األم دنيز عاصي والراهبات المدبرات.
وألقى درويش كلمة هنأ فيها الرئيسة العامة مشيدا ً بعطاءاتها ،وقال« :باسم
المطرانية وكل المؤسسات والجمعيات التابعة لها ،باسم األبرشية وباسم
زحلة أهنئ الرئيسة العامة األم دنيز عاصي واألخوات المدبرات في الرهبانية
الباسيلية الشويرية للنساء .اهنئكم على الهيئة الجديدة وفي الوقت نفسه أشكر
الهيئة السابقة التي تعاو ّنا معها بكل محبة وإخالص».
أضاف« :األم دنيز أعطت بعدا ً روحيا ً وثقافيا ً واجتماعيا ً لكل المهام التي أوكلت
إليها ونجحت فيها ،وكنت شاهدا ً بنوع خاص في السنوات األربع األخيرة على
رئاستها معهد يسوع الملك في زحلة ،وأملنا انه في عهدها ستكثر الدعوات
الرهبانية وتنمو لمتابعة خدمة الكنيسة .وهنا أشكر الرهبنة على خدمتها في
ابرشيتنا ،سواء في العمل التربوي او في العمل الرسولي او في العمل اإلجتماعي،
وأخيرا ً في العمل الصحي في مستشفى تلشيحا».
وتابع« :انا اتطلع الى مزيد من التعاون مع الرهبنة ،ونأمل في عهد األم دنيز
ان يكون هناك قداسة أكثر ودعوات أكثر في الرهبنة ،ونحن بكل ضعفنا وبكل
امكانياتنا المتواضعة نضع انفسنا بتصرف الرهبنة في زحلة وخارجها».
بدورها شكرت األم عاصي المطران درويش على التهنئة وعلى «كلماته الجميلة
والمعبرة» ،وقالت« :زحلة دائما في قلبي ،هي بيتي وكل شيء بالنسبة لي .تسع
سنوات عملت فيها في زحلة ،وبالرغم من ضعفي وضعت كل جهدي للحفاظ على
مستوى معهد يسوع الملك .أشكر كل الهيئات التي تعاملت معها ،سواء تعليمية
أو إدارية ،ألنه لوال وجود هذا التعاون لما استطعنا النهوض بالمدرسة»

احتفلت كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية ،في
قاعة المؤتمرات في الحدث مساء أول من أمس ،بتسليم
شهادات لخريجي كلية الطب للعام الجامعي - 2014
 ،2015برعاية رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد
حسين وحضوره ووزير الصناعة الدكتور حسين الحاج
حسن ،النائب علي المقداد ،العقيد الطبيب محمد الحاج
ممثال قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي ،المقدم ناظم
الحسيني ممثال المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص ،العقيد الطبيب فادي ابراهيم ممثال المدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم ،المقدم أنور حميه
ممثال المدير العام ألمن الدولة اللواء جورج قرعة ،نقيب
األطباء البروفسور انطوان البستاني ،عميد كلية العلوم
الطبية الدكتور بيار يارد ،وأساتذة الكلية وأهالي الخريجين
وحشد من الشخصيات األكاديمية واالجتماعية.
استهل االحتفال بدخول موكب األطباء الخريجين تاله
النشيد الوطني ونشيد الجامعة،
ثم ألقى نائب عميد كلية الطب الدكتور يوسف فارس كلمة
رحب فيها بالحضور وتاله الدكتور ايلي جورج يعقوب بكلمة
الخريجين ،وألقى الدكتور يارد كلمة عدد فيها انجازات الكلية،
مشيرا ً إلى أن الكلية «قامت خالل السنة الجامعية الحالية،
بفضل تضافر الجهود مع كلية الصحة وبدعم مشكور من
رئيس الجامعة اللبنانية ،بإفتتاح العيادات الطبية في كلية
الصحة العامة في الحدث .ولقد باشرت العيادات عملها في

مختلف اإلختصاصات الطبية واألعمال المخبرية والتصوير
الطبي منذ شهر شباط  2015بحيث يزداد عدد المستفيدين
منها يوما يعد يوم».
ثم القى خريج كلية الطب لعام  2006الدكتور نديم ابو
زغيب والذي تفوق في الواليات المتحدة على آالف الطالب
وحقق نجاحات كبيرة ،كلمة شكر فيها رئيس الجامعة
اللبنانية وعميد كلية الطب «على مشاركتي في هذا االحتفال،
ولكي أك��ون شاهدا ً على ه��ذا الحدث العظيم ،ألن قصص
النجاحات لخريجي الجامعة اللبنانية ال تحصى وال تعد».
و اختتم االحتفال بكلمة للدكتور السيد حسين استهلها
بالترحيب بالحضور وأهالي الخريجين ،منوها بـ«أهم
األعمال الجامعية التي أنجزت خالل العام الجامعي وهي
انشاء المركز الصحي الجامعي بالتعاون مع كلية الصحة
في الجامعة اللبنانية( )...واإلنجاز الثاني هو إنشاء مركز
علم األعصاب الذي من المتوقع أن ينجز أبحاثا ً مهمة ويخرج
اختصاصيينمتفوقين».
وطالب كليات الجامعة اللبنانية بـ«التشدد في المستوى
االك��ادي��م��ي وق��ط��ع ك��ل ال��ت��دخ�لات آلن جامعتنا ه��ي لكل
اللبنانيين».
وتال ذلك تالوة قسم ابقراط وتقديم الشهادات إلى األطباء
الخريجين ثم تكريم مؤ ّثر ألهل الطالبة جوانا شقير التي كان
من المفترض ان تتخرج هذه السنة ولكنها توفيت بسبب
المرض.

�أميركا تناق�ش التفاهم ( ...تتمة �ص)1
كالتقنية النووية .والحظ ك ّل متابعي النقاشات
أن الضرب تحت الحزام بال رحمة قد بدأ مع
ان �ط�لاق ال�م�ن��اق�ش��ات ،وأنّ ح �م�لات إعالمية
ضخمة مم ّولة بماليين ال��دوالرات تواكب هذا
ال�ن�ق��اش ال��ذي ي�ب��دو ظ��اه��ره ن��ووي �ا ً وجوهره
إعالن افتتاح االنتخابات الرئاسية بين الحزبين
الديمقراطي والجمهوري.
بالتوازي مع سير إدارة الرئيس أوباما في
استحقاقات تشريع االت �ف��اق ال ��ذي ي�ب��دو أنّ
الرئيس أوباما سيضطر إلى إبرامه استنادا ً إلى
استخدام حق النقض ض ّد رفض الكونغرس
التصديق عليه ،نجحت واشنطن ف��ي إب��رام
التفاهم المعلّق م��ع حكومة الرئيس التركي
رجب أردوغ��ان وحزبه ،بالفصل بين الحرب
مع «داع��ش» والمواجهة مع ال��دول��ة السورية
ال�ت��ي ك��ان��ت تشترطها حكومة ح��زب العدالة
والتنمية لتسهيل استخدام قاعدة «انجرليك»
من جانب الطائرات األميركية .وبينما تداولت
األوس ��اط األميركية تخلي أن�ق��رة ع��ن مطالب
مثل إقامة مناطق عازلة على الحدود أو مناطق
حظر طيران ،أكدت واشنطن تقيّد أنقرة بضبط
حدودها لجهة تدفق المقاتلين ومرور السالح
والعتاد والمال عبرها ،بينما كان تنظيم «داعش»
عمليا ً يعلن الحرب بصورة ميدانية على القوات
التركية فيردي ضابطا ً وشرطيا ً في دورية
حدودية ردا ً على التطورات التي أعقبت تفجير
«داعش» لتجمع كردي داخل تركيا على الحدود
السورية التركية.
ف��ي ه ��ذه األث �ن��اء وص ��ل ال�م�ب�ع��وث األممي

س�ت�ي�ف��ان دي م�ي�س�ت��ورا إل ��ى دم �ش��ق حامالً
حصيلة م �ح��ادث��ات��ه اإلق�ل�ي�م�ي��ة التحضيرية
لجولة جديدة من الحوار السوري السوري
يفترض أن تتض ّمنها مقاربته أم��ام مجلس
األم��ن ال��دول��ي ي��وم الخميس المقبل .وتقوم
محاولة دي ميستورا على التوصل إلى تفسير
�وح��د لبيان جنيف األس��اس��ي ال �ص��ادر عن
م� ّ
وزي��ري الخارجية ال��روس��ي واألميركي قبل
أي
ثالثة أعوام ،خصوصا ً الجواب على سؤال ّ
من األولويتين تحكم األخ��رى ،إع��ادة تكوين
السلطة أم الحرب على اإلره��اب ،بعدما تكفل
التفاهم على الملف ال�ن��ووي اإلي��ران��ي بإزالة
التحفظ األميركي على شراكة إيران مع الدول
المعنية بالمساهمة في رعاية الحوار .وتقوم
مبادرة دي ميستورا وفقا ً لمصادر أممية هذه
ال�م��رة على وض��ع مصير ال��رئ��اس��ة السورية
جانباً ،وتركها لما بعد االنتخابات النيابية في
الربيع المقبل ،والتي تشكل الفقرة األه� ّم في
مبادرة دي ميستورا لتشكيل حكومة معبّرة
ع��ن مشيئة ال�س��وري�ي��ن ت�خ��رج م��ن صناديق
االقتراع تحت مراقبة أممية ،بعد االنطالق من
اعتبار الحرب على اإلرهاب سببا ً كافيا ً لتوحيد
جهود السوريين في إطار حكومة وحدة وطنية
تشرف على االنتخابات وتتولى ق�ي��ادة هذه
الحرب من ضمن صيغ اعتراف دولية وإقليمية
بهذه الحكومة وتطبيع العالقات معها.
ف��ي ل �ب �ن��ان ال� ��ذي ي��راق��ب ه ��ذه ال �ت �ط��ورات
ويستشعر مناخ التسويات والتفاهمات ،لم
تتحرك بعد قاطرة التهدئة حتى يتسنى البحث

ّ
يتذكر ( ...تتمة �ص)1
هيكل
وليس في معركة إثبات نفوذ .هو ،إذاً ،في حالة دفاع عن النفس في سورية ألنه مستهدف .فمن يبتغي
يقص أجنحتها في أيّ مكان لديها فيه نفوذ .وقتال حزب الله هو من أجل
ضرب إيران اليوم يحاول أن
ّ
بقائه ودفاعا ً عن نفسه وع ّما يمثله في لبنان .وهذا ما يؤكد مشروعيته في أن يقاوم ،وليس في أنه جزء
من مشروع إيراني .قد تستفيد إيران من ذلك ،وكذلك مصر ،على رغم أننا ال نعترف بذلك :فنحن نستفيد
ِّ
معطلة لتسوية شاملة في لحظة ضعف العالم العربي وتهاويه بهذه الدرجة».
من كل بؤرة مقاومة
هذا حكم وحكمة المفكر والراصد والمراقب واإلعالمي العروبي البارز الذي يرى إلى األحداث في سياقها
العربي العام كما في سياقها المحلي الضيق ،فيقدّم ألبناء األمة بدقة صورة كبيرة وجامعة ع ّما هي فيه
وع ّما يمكن أن تواجهه من تحديات وفرص في قابل األيام.
تحية إعجاب وإكبار إليك أيها اإلنسان الكبير في عقله وقلبه ،الصادق في ترجمة لغة حواسه
الخمس.

د .عصام نعمان

عن التسويات ،ففشلت الحكومة م��رة أخرى
في وضع يدها على صيغة وسط للقضايا التي
فجرت اجتماعاتها األخ�ي��رة .وكشفت جلسة
أم��س وص��ول مساعي الوساطات إل��ى طريق
م �س��دود ،فحظي ملف ال�ن�ف��اي��ات بنقاش من
دون بلوغ نتائج مجدية تتخطى الوعود الطيبة
القائمة على المزيد من المهل ،بينما بقيت قضية
آلية عمل الحكومة في مكانها ت��راوح ،وسط
تس ّرب معلومات عن صيغة تسوية للتعيينات
يعمل عليها وزي��ر ال��دف��اع سمير مقبل تقوم
على ترقية العميد شامل روكز إلى رتبة لواء
بما يمنحه تمديدا ً تلقائيا ً للبقاء لمدة سنتين في
السلك العسكري تمهيدا ً لتولي قيادة الجيش
مقابل تمرير التمديد للعماد قهوجي لمدة
سنة واحدة ،تكون كافية لتبلور االستحقاقات
المقبلة وفي طليعتها االنتخابات الرئاسية.

مجلس الوزراء مكانك راوح

لم يخرج مجلس الوزراء أمس بأي نتيجة تذكر،
على رغم الملفات الضاغطة التي ال تحتمل التأجيل
من التعيينات العسكرية إلى ملف النفايات التي
تحولت إلى جبال على طرقات العاصمة والضواحي.
ول��م يتوصل مجلس ال���وزراء أيضا ً إل��ى حل آللية
عمل الحكومة ،التي كانت الجلسة مخصصة لها،
وقرر استكمال البحث الثالثاء المقبل في مناقشة
مستفيضة لطريقة العمل.
ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء» إلى أن مجلس
ال��وزراء طرح موضوع النفايات في شك ٍل مقتضب
بسبب وج��ود خطة معتمدة في المجلس سابقا ً
ووجود لجنة وزارية مخصصة لبحث الملف ،ويعمل
الوزير محمد المشنوق على تنفيذ الخطة وعرض
في الجلسة العقبات التي تحول دون تنفيذها ،ولم
يتخذ أي قرار على صعيد مجلس ال��وزراء ،بل قال
الملح
المشنوق في الجلسة انه سيعالج الموضوع
ّ
وسيطلع المجلس الثالثاء على ما ق��ام به ليرى
المجلس ما يمكن أن يفعله ويقدمه للمساعدة في هذا
الموضوع».
وطلب وزير االقتصاد آالن حكيم مناقشة موضوع
أزمة النفايات وقدم أربعة حلول في هذا الشأن ،إال أن
رئيس الحكومة تمام سالم رفض وأعلن انه لن يبحث
أي بند قبل المقاربة الحكومية كما قرر سابقاً».
وعلمت «البناء» أن نقاشا ً دار حول مقاربة إدارة
الجلسات الحكومية ،وعرض كل طرف وجهة نظره
في هذا األم��ر ،لكن لم يطرح أحد أم��را ً جديداً ،وأن
وزيري التيار الوطني الحر تمسكا بموقف العماد
عون برفض االنتقال إلى بحث البند رقم  2إذا لم يبت
بالبند رقم واحد وهذا ما لم يتم التوافق عليه ورفضه
وزراء « 14آذار» والرئيس تمام سالم.

وخاطب الرئيس سالم وزراء التيار الوطني الحر
بالقول« :أنتم تريدون وتدعون إلى تطبيق القانون
والدستور ،فهل رفضكم بحث أي بن ٍد من بنود جدول
األعمال قبل بحث آلية العمل الحكومي ،هو عمل بما
يقتضيه الدستور»؟ ولفت إلى «أنه سيعطي فرصة
جديدة نهائية هذه المرة أمالً بأن يتم االتفاق داخل
مجلس الوزراء ،رافضا ً كل صيغة تؤدي إلى التعطيل
مهما كلفه األمر».

البلد مج ّمد وخيار االستقالة وارد

وأكد وزير الدولة للتنمية اإلدارية نبيل دو فريج
لـ«البناء» أن جلسة األمس كانت في الشكل هادئة،
إال أن المواقف ما زالت على حالها والتعطيل مستمر
والبلد مج ّمد في ظل غياب المعالجة الجدية لألزمة
الحكومية وعدم وصول االتصاالت إلى أي نتيجة
ملموسة حتى اآلن.
وأش��ار دو فريج إلى «أنّ حزب الله أظهر خالل
مواقفه في الجلسة أنه يسير حتى النهاية مع العماد
ميشال عون ،في حين أظهر األخير أنّ على الجميع
السير كما يريد على قاعدة «ما لنا لنا وما لكم لنا
ولكم» وكأنّ الحروب األهلية والمراحل القاسية التي
م ّر بها لبنان لم تعلم التيار الوطني الحر بأنّ في
لبنان ال غالب وال مغلوب وأن ال فرض بالقوة».
والحظ دو فريج أنّ حزب الله لم يبرهن في هذه
الجلسة على أنه متمسك بالحكومة كما كان يتحدث
عادة في الجلسات السابقة وهذا ما كشفت عنه كتلة
الوفاء للمقاومة في بيانها أمس بتحميلها المسؤولية
بموضوع النفايات للحكومة السابقة التي هي
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وحزب الله والتيار
الوطني الحر ولم يكن تيار المستقبل موجودا ً فيها،
وأضاف« :الخطة التي وضعت للنفايات عام 2010
في الحكومة السابقة لم تطبّق اليوم».
وإذ حذر دو فريج من «أنّ خيار االستقالة وارد
لدى الرئيس سالم الذي عبّر خالل الجلسة عن القرف
والتشاؤم من هذا الوضع الحكومي التعطيلي ،إال أنّ
ما يؤخر ذلك هو عدم وجود رئيس للجمهورية ليقبل
االستقالة ،لكن استقالة سالم تح ّول الحكومة إلى
تصريف أعمال».
وف��ي موضوع النفايات ،أوض��ح دو فريج أنّ
«المشكلة في المطامر وعند المواطن اللبناني الذي ال
يملك عقلية التعاون مع الدولة ،فال يوجد في مدينة
بيروت التي تعاني من الكثافة السكانية أيّ مكان أو
عقار واحد الستعماله كمطمر للنفايات».
وأك��د وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج لـ«البناء» أنّ
«الجلسة كانت هادئة وطال النقاش بين الوزراء،
وكل وزير أدلى بوجهة نظره ،وعرض الرئيس سالم
مقاربته لجميع مراحل طريقة عمل مجلس الوزراء».

تمديد لجزء من عمل سوكلين

واقترح رئيس بلدية بيروت بالل حمد أن تستمر
سوكلين بما كانت تقوم به على صعيد بيروت

اإلدارية ما عدا الطمر .وأشار إلى أن المجلس البلدي
يعمل على مشروع عقد مع شركة خاصة تملك عقارا ً
خارج النطاق البلدي حيث تتسلم بقايا النفايات
وتطمرها خارج المدينة.
وأكد النائب محمد قباني لـ«البناء» أن استمرار
سوكلين بعملها على نطاق بيروت اإلدارية هو تمديد
لجزء من عملها المتعلق بالكنس والجمع ال الطمر».
ولفت إلى «أن بيروت لم تدخل في المناقصات ومن
الطبيعي أن يتم البحث عن شركة خاصة لتطمر
النفايات خارج العاصمة».
وأكد النائب عمار حوري ب��دوره لـ«البناء» أننا
كنواب بيروت نضغط من أج��ل إيجاد حل ألزمة
النفايات في العاصمة» .ولفت إلى «أن اجتماع نواب
بيروت مع البلدية أمس ناقش قرار إرسال النفايات
إلى عكار» .وأشار إلى «أنه ال يجوز لمناطق أهملتها
الدولة لعقود طويلة أن تتخذ قرارا ً بتوريد النفايات
إليها ،فنحن ندعم مطالب أبناء عكار ونعمل في
الوقت نفسه على إيجاد حل لألزمة».
وقالت كتلة الوفاء للمقاومة« :ليست مشكلة
النفايات والعجز الحكومي عن معالجتها سوى
واحدة من مفردات هذا الوضع المهترئ الذي وصلت
إليه البالد في ظل سلطات تفتقد روح المسؤولية
العامة ،وتدخالت تقطع الطريق عمليا ً على المحاكمة
والمحاسبة ،وفقدان التخطيط لمشاريع اإلصالح
والتطوير فضالً عن مشاريع التنفيذ وحسن إدارتها
ومواكبتها .وإذا كان هذا االهتراء قد نما مع معظم
الحكومات من دون أي عالج ،فإن الحكومة الراهنة
في ه��ذا الظرف االستثنائي ،تعمل وس��ط آليات
وأدوات وبنية فساد خلفتها لها معظم الحكومات
السابقة.

أنا موجود أنا مرشح

وأكد رئيس تكتل التغير واإلصالح العماد ميشال
عون في حديث إلى «أل بي سي»« :أنه ال يخوض
معركته ضد أحد وطالما أنه موجود فإنه مرشح
للرئاسة ،والمشكلة اليوم هي في حقوق المسيحيين
في السلطة والمناصفة الفعلية في مجلس النواب».
وش��دد ع��ون على «أننا نريد التوصل لقانون
انتخابات ع��ادل ومنصف للجميع» ،مشيرا ً إلى
«أن العدالة االنتخابية ال تتحقق إال بقانون يعتمد
النسبية».
وأض��اف« :ال أح��د يمكنه أن يمدّد وكالته من
طرف واح��د ،وعليه فإن مجلس النواب الممدِّد
لنفسه غير شرعي ،ومن أسمى أشكال الديمقراطية
انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب» ،معتبرا ً في
هذا السياق «أن��ه إن لم يكن الحل باالنتخابات
المباشرة فيجب على الكتلة األكبر مسيحيا ً تسمية
رئيسها مثلما يفعل السنة في الحكومة والشيعة
في رئاسة البرلمان .وأكد أن التيار الوطني الحر
يجب أن يكون ممثالً مثل غيره .ولفت إلى «أنه
اتفق مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة

حلمان ورجالن ( ...تتمة �ص)1
وبينما ك��ان األم��ن ال��روس��ي ينجح في توجيه
ض� ��رب� ��ات ق��اس��ي��ة وم ��وج� �ع ��ة للمجموعات
اإلره��اب�ي��ة ف��ي الشيشان ك��ان اإلره ��اب ينتقل
للهجوم مسجالً أول��ى ضرباته الناجحة في
ت��رك �ي��ا .وب�ع�ك��س ت�م��اس��ك م �ك��ون��ات المجتمع
ال��روس��ي ف��ي ظ � ّل زع��ام��ة بوتين ب��ان��ت وحدة
ت��رك�ي��ا كمجتمع م�ت�ع�دّد م �ه �دّدة ف��ي ظ � ّل حكم
أردوغ ��ان ،خصوصا ً مع سقوط الهدنة التي
دام��ت ل�س�ن��وات م��ع األك ��راد بعد نجاحهم في
لعب دور محوري في االنتخابات وفي الحرب
مع «داع��ش» .ومثلما جاء التفاهم على الملف
ال��ن��ووي اإلي ��ران ��ي ان �ت �ص��ارا ً للديبلوماسية
الروسية جاء صفعة للديبلوماسية التركية.
 بين روسيا وتركيا وبين بوتين وأردوغانن� �ش ��أت ع�ل�اق ��ات ت� �ع ��اون ك��ث��ي��رة ،وال��ب��ل��دان
يتشاطران العبور في البحر األسود ،وأنابيب
ال �غ��از وال �ن �ف��ط ال �ك �ث �ي��رة .ورأى ب�ع�ض�ه��م في

االهتمام الذي يبديه بوتين نحو تركيا عالمة
ضعف لروسيا وق��وة لتركيا وأردوغ��ان ،ولم
تكن عالقة تركيا بأميركا وال عضويتها في
األطلسي عائقا ً في وجه ما حققته في سنوات
النجاح والتقدّم ،فكالهما موجود قبل ظهور
نجم أردوغ��ان واستمرا معه .وبالتأكيد فإنّ
ال �ف��راغ ال ��ذي يعيشه ال�ع��ال��م اإلس�لام��ي على
المستوى القيادي منح أردوغ��ان نقاط تف ّوق
بالمقارنة مع بوتين الذي لم تتح ّول مسيحية
الكنيسة ال�ت��ي ت�س��ان��ده إل��ى ج ��واز م ��رور في
ال �س �ي��اس��ات ال �خ��ارج �ي��ة ن �ح��و ال� ��دول أو نحو
الشعوب بينما حصل العكس مع تركيا ومع
أردوغ ��ان شخصياً ،حيث الهوية اإلسالمية
فتحت لتركيا وأردوغ��ان أب��واب قلوب ماليين
المسلمين الباحثين ع��ن مكانة الئقة لهم في
العالم وعن قيادة تصون حقوقهم وقضاياهم،
كما فتحت الهوية نفسها فرص التشجيع من

الغرب والتف ّهم لخصوصية يستوجبها ملء
ف��راغ ه��ذه الهوية بمكانة قيادية على قاعدة
االع �ت��دال واالن �خ��راط اإلي�ج��اب��ي ف��ي العالقات
اإلقليمية والدولية .فما الذي جرى حتى هوت
إلى القعر حكاية زعيم صعد نجمه وبدأ باألفول
مقابل زعيم يواصل الصعود بثبات؟
 الفارق الوحيد بين الرجلين الذي يسمحبتفسير النتائج المفارقة لتجربة ك��ل منهما
ه��و أن أح��ده�م��ا وه��و ب��وت�ي��ن اع�ت�م��د األخ�ل�اق
ف��ي ال�س�ي��اس��ة بينما اع�ت�م��د اآلخ ��ر البلطجة،
أح��ده�م��ا اع�ت�م��د ن�ب��ل ال��وس�ي�ل��ة م��ن ن�ب��ل الغاية
والثاني اعتمد الغاية تب ّرر الوسيلة ،أحدهما
ك��ان ص��ادق �ا ً ف��ي تمسكه بمعايير واح��دة في
السياسة تقوم على القانون الدولي والتمسك
ب�س�ي��ادة ال ��دول وال�ث��ان��ي اس�ت�ب��اح المح ّرمات
وانتهك سيادة جيرانه وم ّد يده لإلرهاب ولم
تبق أمامه مح ّرمات ،تخلى بوتين ببساطة عن

الراعي على المعايير المطلوبة للرئاسة».
وردا ً على س��ؤال في ش��أن التعيينات األمنية،
أوض��ح عون أنه «اتفق مع رئيس كتلة المستقبل
سعد الحريري في  18شباط على تعيين العميد
شامل روكز لقيادة الجيش مقابل العميد عماد عثمان
أو العميد سمير شحاده لرئاسة ق��وى األمن لكن
األمر لم يبت ،مشددا ً على أن ال عالقة للصداقات في
التعيينات».

روكز وفاضل من االحتياط

ف��ي س��ي��اق آخ���ر ،ت��ت��ردد معلومات ع��ن إمكان
استدعاء مدير المخابرات ادمون فاضل وشامل روكز
من االحتياط في أيلول مع انتهاء واليتهما .ولفتت
مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أنه إذا كان الستمرار
فاضل في مديرية المخابرات فهذا أمر يمكن فهمه،
أما الستمرار العميد روكز في قيادة فوج المغاوير
فهذا غير مفهوم لناحية ماذا سيجني روكز من هذا
المنصب غير المؤثر في القيادة ،أما إذا كان المقصود
فتح المجال أمامه لعودة روكز لتسلّم قيادة الجيش
فهذا مستحيل ،إذ أن المادة  19من قانون الدفاع
تشترط أن يكون القائد من الضباط العاملين وال
يمكن استدعاءه من االحتياط.
وتحدثت المعلومات عن أن وزي��ر الخارجية
جبران باسيل هو من بحث طرح استدعاء روكز من
االحتياط مع الوزير سمير مقبل الذي لم يبد أي رفض
له .ولفتت المصادر إلى «أن قصة مدير المخابرات
قد تكون بابا ً للتسوية الس��م قائد الجيش ،بين
الرئيس ميشال سليمان وقائد الجيش المختلفين
على اسم المدير بين العميد وديع الغفري المرشح
من سليمان والعميد كميل ضاهر المحسوب على
قهوجي وهو مدير مكتبه ،وهكذا يمكن إزال��ة هذا
الخالف وإقفال الباب أمام أي تسوية أخرى» .وسألت
المصادر« :لماذا لم يتم تعيين نائب مدير للمخابرات
وهو منصب للطائفة الشيعية حتى اليوم»؟
ف��ي س��ي��اق آخ���ر ،س���ارع رئ��ي��س ح��زب ال��ق��وات
اللبنانية سمير جعجع إلى طمأنة رئيس التيار
الوطني الحر العماد ميشال عون أن زيارة السعودية
غير موجهة ضد إعالن النوايا ،فأوفد رئيس جهاز
اإلعالم والتواصل في حزب «القوات» ملحم رياشي
إلى الرابية للقاء العماد عون ،وأكد النائب إبراهيم
كنعان لـ«البناء» «أن مجرد إطالع جعجع الجنرال
على أج��واء اتصاالته في الرياض فهذا بحد ذاته
التزام من قبل القوات بإعالن النوايا والتعاون
بينهما» .وأكد «أن رياشي نقل للعماد عون رسالة
من جعجع تؤكد دعم السعودية للحوار المسيحي
وتشجيعها للتقارب بين الطرفين» .ولفت إلى «أن
هدف الزيارة وضع الجنرال في أجواء زيارة رئيس
القوات إلى السعودية ونتائج االتصاالت التي أجراها
مع المسؤولين السعوديين والتي تمحورت حول
األوض��اع في المنطقة من اليمن وص��وال ً إلى لبنان
مرورا ً بالعراق وسورية في ضوء االتفاق النووي».

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
حليفه رئيس أوكرانيا ألنه تيقن من عدم وجود
صدقية شعبية لزعامته ،من دون أن يتخلى
عن حقوق المواطنين الروس األوكرانيين في
شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم ،لكنه منع
ك ّل محاولة للنيل من الرئيس السوري بشار
األسد ألنه تيقن من أنّ غالبية شعبية تسانده
ومن كون المتدخلين إلزاحته يريدون وضع
ال�ي��د على س��وري��ة وإن �ه��اء ق��راره��ا المستق ّل،
بينما كان أردوغان يرعى استجالب اإلرهاب
إل��ى سورية ويستسقي لها ال��دم��اء والخراب
أم�لاً ب��أن تسقط س��وري��ة كثمرة ناضجة في
حضنه.
 انتصر بوتين ويتقدّم من نصر إلى نصربقوة األخ�ل�اق ،وه��وى أردوغ ��ان وي�ه��وي من
قعر إلى قعر بدفع االنتهازية واستباحة الدماء
والقوانين والمح ّرمات.
ناصر قنديل

ولداه :المحامي مازن والمرحوم األستاذ راجي خليفة
أشقاؤه :الحاج مصطفى واألستاذ أمين والحاج أحمد والمرحوم علي
آل خليفة وغدار وحديب وعموم أهالي بلدتي قناريت والغازية
ينعون إليكم وفاة

الرفيق المنا�ضل محمد عبد اهلل خليفة
(أبو مازن)

يصلى على جثمانه الطاهر الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم
الجمعة الواقع في  24تموز  ،2015ويوارى الثرى في جبانة بلدته
قناريت – قضاء صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ،والثاني للرجال والنساء في منزل
الفقيد في بلدته قناريت.
ويوم األحد الواقع في  26تموز  2015ذكرى الثالث ،وبهذه المناسبة
ستتلى آيات من الذكر الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة للرجال
والنساء في تمام الساعة العاشرة صباحا ً في حسينية بلدته قناريت.
كما تقبل التعازي في بيروت يوم األربعاء الواقع في  29تموز 2015
للرجال والنساء من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مسا ًء
في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء -قرب أمن
الدولة.

