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حمليات � /إعالنات

ن��ع��ى ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االج���ت���م���اع���ي إل����ى األم�����ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين في
الوطن وعبر الحدود ،الرفيق المناضل
رودولف فرنسيس التكلي الذي توفي
االثنين  12تشرين األول  2015أثناء
خضوعه لعملية جراحية ف��ي أحد
المستشفيات األميركية.
والرفيق الراحل من مواليد بلدة
رشميا .1947
ان��ت��م��ى ال���ى ال���ح���زب ف���ي أوائ���ل
سبعينيات القرن الماضي ،وتميّز
بمناقبيته وال��ت��زام��ه ،وك���ان مثاال ً
للقومي االجتماعي المؤمن بقضية
تساوي وجوده.
هاجر الرفيق الراحل إلى أفريقيا،
ثم الى الواليات المتحدة األميركية.
تسلّم في فترات زمنية مختلفة،
مسؤولياتعدةفيالمغتربيناألفريقي
(محصالً ومديرا ً
والغرب األميركي،
ّ
ون��اظ��را ً ل�لإذاع��ة واإلع�ل�ام وناموس
منفذية .آخرها كانت مسؤولية مدير
مديرية لوس انجلوس.
أس��س
وف��ي إط��ار عمله الحزبيّ ،

زا�سيبكين :الت�سوية ال�سيا�سية
في �سورية جوهر �سيا�ستنا
أوضح السفير الروسي الكسندر زاسيبكين «أننا نريد الحديث مع جميع
القوى ،نريد التسوية السياسية في سورية ،وبالتالي في كل المنطقة ،وهذا
سيكون الجوهر األساسي للجهود الروسية في المرحلة المقبلة» ،معربا ً عن
اعتقاده بأن «اإلج��راءات المتخذة من قبل روسيا لوضع ح ّد المتداد اإلرهاب
ستنعكس إيجابا ً على لبنان».
وقال زاسيبكين بعد لقائه الرئيس أمين الجميّل في بكفيا ،حيث تم البحث
في تطورات األوضاع على الساحتين المحلية واإلقليمية« :نحن نعيش مرحلة
تتطلّب االتصاالت بين الجميع ،خصوصا ً الذين يريدون معالجة األوضاع
بطريقة سلمية».

في منروفيا فرقة فنية تراثية .وفي
أسس فرقة صنين
الواليات المتحدة ّ
للفنون الشعبية ،وقدّمت الفرقتان
اع��م��اال ً فنية ف��ي إط���ار النشاطات
الحزبية.
هذا وسيُقام للرفيق الراحل مأتم
ح��زب��ي وشعبي ف��ي كنيسة بيرس
بروذرد في فالهاال ماموريال بارك يوم

االثنين الواقع فيه  19تشرين األول
 ،2015الساعة العاشرة صباحاً.
وستلقى كلمات تأبينية تتحدّث عن
سيرة ومسيرة الرفيق الراحل...
يُذكر انّ القوميين االجتماعيين في
لوس انجلوس نعوا الرفيق الراحل،
ودعوا للمشاركة في تشييعه .البقاء
لألمة.

اليمن يدخل ( ...تتمة �ص)1
حربها فسوف يكون اليمن كارثة القرن الحادي
والعشرين للبشرية جمعاء بماليين المش ّوهين
والمعوقين والمش ّردين والجياع والمرضى قبل
أن تعلن السعودية نصرها ،وتقول وقائع الميدان
إنّ الحوثيين يتم ّهلون ب��ح��رب ق��ات��ل أو مقتول،
يعني بتلبية دعوات السعودية إلى جنون ال رجعة
بعده ،وإنّ ما يرسلونه من صواريخ إل��ى العمق
السعودي ال تزال وظيفته القول ،ال تدفعونا إلى
الجدار وتجبرونا على قلب الطاولة .وتقول الوقائع
إنّ الجيشين السعودي واإلماراتي يتقدّمان ببطء
ويواجهان حرب استنزاف مضنية ،وإنّ المناطق
التي يتوهّمون السيطرة عليها ال تلبث أن تسقط
فيضطرون الجتياحها مرة ثانية وثالثة.
 العجز ال��س��ع��ودي ع��ن ات��خ��اذ ال��ق��رار بوقفال��ح��رب ،يضع الحلفاء الدوليين للرياض وعلى
رأس��ه��م أم��ي��رك��ا أم���ام ال��ح��اج��ة ل��ض��رب ال��ي��د على
الطاولة والقول كفى ،قبل أن تفلت قواعد الحرب
ع��ن السيطرة ،وم��ا ل��م ي��ح��دث ذل��ك فالخليج كله
مقبل على متغيّرات تخرج عن السيطرة ،كما يقول
باحثون إيرانيون ،يعتبرون أنّ حكومتهم منحت

ال��س��ع��ودي��ة ف��رص��ا ً ذه��ب��ي��ة ل��ل��ن��زول ع��ن الشجرة
والقبول بلغة التفاوض والتسويات ،فيما يبدو
أنّ الرياض لم تستجب إال مرة واحدة ،وهي يوم
قبلت ترتيبات مشتركة لتسليم جثامين الحجاج،
وكان ذلك بعدما قال مرشد الجمهورية اإلسالمية
في إي��ران إنّ ردا ً قاسيا ً قيد التحضير ما لم يت ّم
القبول بتسليم الجثامين.
 ي���ب���دو ال���س���ب���اق األم���ي���رك���ي اإلي����ران����ي علىالسعودية واليمن لما بعد أول الشهر المقبل،
حيث االنتخابات التركية ستتك ّفل بتغيير مشهد
المنطقة مع فشل ح��زب الرئيس رج��ب أردوغان
كفرع لـ»اإلخوان المسلمين» ،بالفوز ،رغم أوهام
التغيير المعاكس بعدما تلقوا بيد وزير الخارجية
السعودي من المال ما يفترضون أنه يفيد لفوزهم
في االنتخابات ،وبعدها ال مكان لتراجع سعودي
طوعي ،بل بدايات هجوم معاكس يم ّهد لهزيمة
تفرض خريطة جديدة في الخليج ،ولذلك تتوالى
النصائح األميركية واألممية للرياض باإلسراع
نحو التسوية قبل ذلك التاريخ.
ناصر قنديل

تقي الدين يزور علي عبد الكريم:
االنت�صار ال�سوري � ٍأت
زار رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين ،السفير السوري علي عبد
الكريم في مقر السفارة في اليرزة.
وتم البحث في األوض��اع على الساحة اللبنانية ،إضافة الى التطورات
التي تشهدها المنطقة بر ّمتها ،وخصوصا ً في سورية والتداعيات الخطيرة
الناجمة عن الهجمة التكفيرية واإلرهابية المتطرفة التي تجتاح الدول العربية
والغربية.
ولفت تقي الدين إلى «أن مَن دعم اإلرهاب التكفيري وال يزال يدعمه ويمدّه
بالرجال والسالح والعتاد ،بات اليوم يعاني من خطره ،بعدما هُ زم مشروعه
التكفيري واإلرهابي» ،مشيرا ً إلى «أن الخطر اإلرهابي بات يهدّد العالم بأسره،
ويصح القول «إن طابخ السم آكله» ،وقال :إن اإلرهاب لم يترك مكانا ً لم يضرب
فيه ولن يترك ،خصوصا ً إذا ما شعر أن داعميه ومم ّوليه قد تخلّوا عنه».
ورأى تقي الدين «أن االنتصار ال شك في انه آتٍ  ،بجهود الجيش العربي
السوري وحلفائه في مواجهة المجموعات التكفيرية المدعومة من المشروع
الصهيو  -خليجي» ،معلنا ً «أن ما تحققه سوريا والمقاومة في مواجهة اإلرهاب
التكفيري هو انتصار كبير على الدول المتآمرة على خط المقاومة والممانعة».

ال�سعودية ت�شتري ( ...تتمة �ص)1
في انتظار مطلع الشهر المقبل
وما سيحمله في تركيا ،واصلت
ال���س���ع���ودي���ة ت��ص��ع��ي��د ح��ر َب��يْ��ه��ا
ف��ي اليمن وس��وري��ة ،وتعطيلها
للتسويات في لبنان ،وتجاهلها
لالنتفاضة ف��ي فلسطين ،منحا ً
ل��ل��م��زي��د م����ن ال����وق����ت لحكومة
االح��ت�لال ل��ت��روي��ض االنتفاضة
الفلسطينية.
ف����ي ال�����ع�����راق ح���ق���ق ال��ج��ي��ش
العراقي والحشد الشعبي إنجازا ً
ط���ال ان��ت��ظ��اره ب��ح��س��م السيطرة
على مصفاة بيجي وما يعنيه من
االقتراب من حسم محافظة صالح
الدين ،بينما كان الجيش السوري
ي��ح��ق��ق ان���ت���ص���ارات متدحرجة
ف��ي محافظات القنيطرة ودرع��ا
والحسكة وحلب وحمص وإدلب
ودير الزور وحماة وحلب وريف
دمشق والالذقية ،ما يؤكد القدرة
العالية لتحالف الجيش والمقاومة
بخوض الحرب دفعة واحدة على

ج��ب��ه��ات ع���دة ،م��ق��اب��ل م��ا تكشفه
ال��م��ع��ارك م��ن ان��ه��ي��ارات تصيب
جسم الجماعات المسلحة.
لبنانيا ً ت��ب��دو الحكومة بقرار
س����ع����ودي ق����د دخ���ل���ت ال��ت��ق��اع��د
المب ّكر ،بعدما نجحت السعودية
ف���ي م��ن��ع ال��ت��س��وي��ة ال��ت��ي تحول
دون انتقال العميد شامل روكز
إلى التقاعد ،بحيث صار مصير
الحكومة والعميد روك��ز واحداً،
تعود الحكومة متى ع��اد العميد
روكز وتبقى متقاعدة ما بقي في
التقاعد .ويبدو أنّ الخيط الوحيد
المطلوب ب��ق��اؤه منعا ً للسقوط
الكامل هو الحوار الذي يبقى هو
واالستقرار األمني اإليجابيتان
المطلوب الحفاظ عليهما ،كما قال
األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه السيد
حسن نصرالله.

فشل مساعي الحلول

ال جديد في المشهد الداخلي الذي

األمين الياس يوسف ّ
عشي وقرينته أوليڤيا خليل عشي
يتقبّالن التعازي بموت أخوي أوليڤيا:

�ألك�سندرا خليل ع�شي واليا�س خليل ع�شّي
وذل��ك يومي الجمعة والسبت  16و  17تشرين األول  2015من
الساعة الرابعة بعد الظهر وح ّتى الثامنة مساء ،وطيلة يوم األحد
الواقع فيه  18تشرين األول ،في منزل األمين الياس عشي الكائن في
طرابلس ـ شارع الثقافة ،ملك عضيمات ط 1علوي.
البقاء لألمة والخلود لسعاده.

بمزيد من الر�ضى والت�سليم بم�شيئة اهلل تعالى
ننعي �إليكم وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة

الحاجة نجاة �صفا حالل
أرملة المرحوم الحاج حسن حالل.
أبناؤها :العقيد الركن بهاء حالل ،العميد عالء حالل ،الدكتور وليد
حالل والدكتور مصطفى حالل.
بناتها :رجاء زوجة حسن حالل ،سوسن زوجة الدكتور مصطفى
األمين ،آمال ،سمر زوجة المهندس باسم حريري.
صلّي على جثمانها الطاهر يوم الثالثاء الواقع في  13تشرين األول
ُ
 2015ووريت الثرى في روضة الشهيدين.
تصادف يوم األحد الواقع في  18تشرين األول  2015ذكرى األسبوع،
وبهذه المناسبة س ُتتلى آيات من الذكر الحكيم ويُقام مجلس عزاء عن
روحها الطاهرة ،للرجال في تمام الساعة العاشرة صباحا ً في حسينية
بلدتها حبوش وللنساء في حسينية  -النساء في البلدة نفسها.
كما تقبل التعازي في بيروت يوم االثنين الواقع في  19تشرين األول
 2015للرجال والنساء من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء في
الجمعية اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي  -الرملة البيضاء -
سبينس  -قرب مديرية أمن الدولة.
اآلسفون :آل حالل وصفا وعموم أهالي بلدتي حبوش والكفور.

استق ّر على الجمود وان��س��داد أفق
التسويات في موضوع التعيينات
األم��ن��ي��ة ب��ع��د إح���ال���ة ق��ائ��د ف��وج
المغاوير في الجيش العميد شامل
روك��ز إل��ى التقاعد ال��ذي أعقبه رفع
سقف المواقف السياسية ،ما يضع
الحكومة أمام خطر التقاعد ال ُمبكِر،
فيما تبقى محاوالت إنعاشها معلقة
ب��ان��ت��ظ��ار االن��ت��ه��اء م��ن ال��خ��ط��وات
العملية لتنفيذ خطة ال��وزي��ر أكرم
شهيب لمعالجة النفايات .أما الحوار
الوطني ال���ذي يشكل ب��ارق��ة األم��ل
الوحيدة هو ب��دوره مؤجل بانتظار
عودة رئيس المجلس النيابي نبيه
بري من جولته االوروبية.
وفي ظل هذا الجمود ،أط ّل األمين
ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��س��ي��د حسن
نصرالله في أول��ى ليالي عاشوراء
في الضاحية الجنوبية ،فأكد «أنّ
العام الهجري انتهى بلبنان بإفشال
ك� ّل الحلول التي تعيد الحياة إلى
الحكومة» ،معتبرا ً «أنّ ذلك حصل
ألسباب نكدية» .وشدّد على أنّ هناك
إيجابيتين اآلن «وه��م��ا االستقرار
األمني والحوار» ،الفتاً ،إلى «أنّ من
أفشلوا مساعي الحلول في لبنان
سيكتشفون أنهم أخطأوا كثيرا ً ً».
وف����ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،ش����دّدت
كتلة الوفاء للمقاومة على ضرورة
«مواصلة الحوار الوطني للتوافق
على ال��ق��ان��ون االنتخابي النسبي
ورئ��ي��س الجمهورية وبقية أم��ور
ج��دول ال��ح��وار» ،ورأت الكتلة في
بيان عقب اجتماعها األسبوعي« ،أنّ
إجهاض التسوية السياسية الجزئية
سيزيد من تعقيد األزمة ويؤثر سلبا ً
على مسار األمور».

روكز :لن أتقاعد

وسط هذه األجواء الضبابية ،نظم
أصدقاء العميد روك��ز وقفة شكر له
في ساحة الشهداء بمشاركة وزير
التربية والتعليم العالي الياس
ب��و ص��ع��ب وع��ض��و تكتل التغيير
واإلص�لاح النائب نبيل نقوال ،وأكد
روكز خالل كلمة من ساحة الشهداء
«أن��ن��ي سأبقى ف��ي رح��م مؤسسة
الجيش من خالل التزامي ،لن أتقاعد
ألن النضال وحب الوطن ال يقفان عند
بزة أو منصب أو وظيفة ،وسأكون
دائما ً كما عرفتموني ،وبيننا سيكون
أكثر من لقاء».
وأكدت مصادر التيار الوطني الحر
لـ«البناء» أن العميد روكز لن يترشح
إل��ى أي منصب ث��ان��وي ف��ي التيار
ب��ل ه��و م��رش��ح طبيعي للعب دور
في الشأن العام إن كان في منصب
نيابي أو وزاري في المستقبل ولديه
خبرات عسكرية كبيرة سينقلها إلى
اآلخرين».
وأشارت المصادر إلى أن استدعاء
روكز من التقاعد هو المخرج الوحيد
إلع����ادة إح��ي��اء اي ت��س��وي��ة ،لكن
المصادر استبعدت أن يقدم من أفشل
التسوية على إع��ادة استدعائه ،بل
يمكن أن تحصل إذا تم انتخاب رئيس
للجمهورية.

جلسة حكومية
رهن «النفايات»

على صعيد الوضع الحكومي،
تبقى جلسات الحكومة ره��ن بت
خطة النفايات ،وم��ن المتوقع أن
يدعو رئيس الحكومة تمام سالم
إلى جلسة لمجلس ال��وزراء االثنين
المقبل إلق���رار التدابير اإلجرائية
لخطة النفايات لوضع قطار الحل
على سكة التنفيذ.
وفي السياق ،تتواصل اجتماعات
اللجنة الوزارية المخصصة لمعالجة
أزم��ة النفايات ،حيث عقدت أمس
اجتماعا ً ترأسه سالم بحضور وزير
الداخلية نهاد المشنوق والوزير أكرم
شهيب ،جرى خالله البحث في آخر
ما توصلت اليه االتصاالت بخصوص
إيجاد مطامر للنفايات .وأكد شهيب
أن «األمور تسير بشكل جدي ،وعندما
يصبح موقع المطمر في البقاع جاهزا ً
سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء،
وهناك دراسة لثالثة مواقع مقترحة
في بقعة جغرافية واحدة فنيا ً وتقنيا ً
وهيدرولوجيا ً وللطرقات واألراضي
ولنوعية التربة ،كذلك ف��إن العمل
يسير على تذليل العقبات في مكب
س��رار والعمل ج��دي واالجتماعات
مفتوحة واالت���ص���االت مستمرة».
ولفت إلى أن «اجتماعاتنا متـواصلة
وننتظر نتائج أول تقرير لنعاود
االجتماع».
ورجح وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درب��اس لـ«البناء» أن يدعو
ال��رئ��ي��س س�ل�ام لجلسة لمجلس
الوزراء إذا انتهت اللجنة من موضوع
النفايات ،ونقل درب��اس عن سالم
وشهيب ارتياحهما حيال قرب انتهاء
الخطة».
وإذ ل��ف��ت إل���ى أن ال��ج��م��ود على
صعيد الحكومة ال يزال سيد الموقف،
أكد درباس أن األيام القليلة المقبلة
س ُتظهر وض��ع الحكومة وأي كتل
ستقاطع الجلسات ،إذ ستزيد هذه
المقاطعة الوضع الحكومي تعقيداً.
وأك��د درب��اس أن سالم ينتظر عودة
الرئيس بري إلجراء اتصاالت بجميع
أط����راف ال��ح��ك��وم��ة إلع����ادة تحريك
الوضع الحكومي ألن تكدس الملفات
الحياتية والمالية وغيرها لم يعد
يسمح بالتعطيل».
وع��ل��م��ت «ال��ب��ن��اء» م��ن م��ص��ادر
التيار الوطني الحر أن وزراء تكتل
التغيير واإلص�لاح لن يحضروا أي
جلسة لمجلس ال���وزراء حتى وإن
كانت مخصصة لموضوع النفايات،
«ألننا نعتبر أن القرار ا ُتخذ والوزير
المعني له مطلق الصالحيات للبتّ
فيه ،وش���ددت على ال��ش��روط التي
وضعها العماد عون لحضور جلسات
الحكومة وه��ي وض��ع آلية عمل تم
االتفاق عليها بداية ،وثانيا ً تعيين
قائد جديد للجيش وأعضاء للمجلس
العسكري».

«الخطة» إلى التنفيذ

وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء»

أن خطة شهيب ستنفذ قريبا ً وأن ما
يجري في البقاع هو عملية درس
وفحص جيولوجي وبيئي لبعض
المواقع التي ستتحول إلى مطامر،
اما في سرار فستتم معالجة بعض
ال��ع��راق��ي��ل لتسير الخطة باتجاه
التنفيذ».
وك���ش���ف���ت م���ص���ادر ب��ق��اع��ي��ة
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن الموقع ف��ي مجدل
عنجر ال���ذي ت�� ّم ت��ح��دي��ده كمطمر
للنفايات وفقا ً للخطة القى رفضا ً
عارما ً من أهالي مجدل عنجر ،رغم
ك��ل ال��ح��واف��ز المالية ال��ت��ي قدمت
للبلديات .وإزاء ه��ذا ال��رف��ض تم
تكليف لجنة مشتركة م��ن حزب
الله وال��دول��ة ل��دراس��ة موقع آخر
وت ّم تحديد موقع في منطقة شرق
رياق وهو منطقة جردية في البقاع
األوس���ط ويتم درس��ه جيولوجيا ً
ونسبة اعتماده هي  85في المئة».
وأشارت المصادر إلى أن الخطة
أصبحت شبه منتهية في المطامر
الثالثة ،في صيدا وري��اق وس��رار
ال����ذي ت���م إب���ع���اده ع���ن االض����واء
المتصاص حالة الرفض من بعض
االه���ال���ي وال���ح���راك وف��ت��ح مطمر
الناعمة لـ 7أي��ام ،على أن يطلب
ش��ه��ي��ب ت��م��دي��د ف��ت��ح��ه أسبوعين
لكي يستكمل إنهاء تجهيز بعض
المطامر».

أهالي العسكريين
في «الداخلية»

ب��ع��د التصعيد األخ��ي��ر أله��ال��ي
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ال��م��خ��ط��وف��ي��ن في
ال���ش���ارع ،ال��ت��ق��ى األه���ال���ي وزي��ر
الداخلية نهاد المشنوق في مبنى
ال��وزارة ،وطالبوا بعد اللقاء «أمير
قطر تميم بن حمد بالتدخل إلنهاء
قضية العسكريين المخطوفين
منذ  15شهراً» .وأك��دوا «أن اللقاء
حضره المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،وأن الحديث
نفسه ف��ي ه��ذا ال��م��وض��وع يتكرر
في كل لقاء ،والمشنوق وابراهيم
أش��ارا إل��ى أن المفاوضات انتهت
والتعقيدات ليست من قبل الدولة
اللبنانية».
وأكد حسين يوسف والد الجندي
المخطوف في الجيش محمد يوسف
لـ«البناء» أن «ال معطيات جديدة
خرجنا بها خالل اجتماعنا مع الوزير
المشنوق واللواء ابراهيم ،بل أبلغنا
أن الدولة قدّمت كل ما لديها للحل،
لكن «النصرة» تماطل وتخرج كل
يوم بمطلب جديد وأن العرقلة تتم
من النصرة التي تستغل العسكريين
كدروع بشرية لها».
وأوض�����ح ي��وس��ف أن م��ن��اش��دة
األه��ال��ي أم��ي��ر قطر ال��ت��دخ��ل« ،الن
الوساطة القطرية لها حضور وقادرة
على إيجاد حل لهذا الملف ،وقطر
هي الوسيط بين الدولة والجهات
الخاطفة إلع���ادة تحريك الملف»،
مشيرا ً إلى أن «تصعيدنا كان إلعادة
وض��ع الملف ضمن سلم أول��وي��ات
الحكومة وليس بهدف آخر».

بو �صعب والقائم بالأعمال الألماني يعلنان
عن هبة �ألمانية لدعم تعليم النازحين
أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
والقائم بأعمال سفارة ألمانيا في لبنان مارتن هوت في
مؤتمر صحافي مشترك عقد في مكتب وزير التربية ،عن
هبة ألمانية تبلغ قيمتها  45مليون دوالر من خالل منظمة
مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع
اليونيسيف،
ّ
الوزارة لتعليم التالمذة النازحين في المدارس الرسمية
اللبنانية للعام الدراسي الحالي .2016 2015-
وتحدث بو صعب في المؤتمر ،الفتا ً إلى «أنّ الجانب
األلماني هو الممول األكبر لهذا المشروع فقد ساهم في
العام الدراسي الماضي بمبلغ  40مليون دوالر ،ويساهم
بمبلغ قدره  45مليون دوالر للعام الدراسي الحالي ،وذلك
لكي نتمكن من إدخال أكبر عدد ممكن من التالمذة النازحين
إلى المدارس الرسمية».
وأضاف« :لقد تمكنا هذا العام من تسجيل نحو 140
ألف تلميذ نازح في مدارسنا الرسمية من دون تحميلهم اي
رسوم تسجيل أو مساهمات في صناديق المدارس ،ويبقى
أمامنا جهد كبير إلدخال أعداد إضافية وملء النقص في
التمويل».
وقال هوت ،من جهته« :إنّ التزامنا القوي بهذا المشروع
يأتي نتيجة لجدية العمل في وزارة التربية التي تحظى

بوزير استثنائي ،إذ أنّ التزامكم الشخصي يا معالي
الوزير كان مثالياً .إننا هنا ليس فقط لدعم مشروع تعليم
النازحين ،بل أيضا ً من أجل تأكيد شراكتنا ودعمنا للحكومة
اللبنانية وعبر المنظمات الدولية من أجل المستقبل».
وأث��ن��ى القائم باألعمال األلماني الجديد على ق��رار
السلطات اللبنانية مضاعفة ع��دد االط��ف��ال السوريين
المسجلين في المدارس الرسمية ،الفتا ً إلى «أنّ لبنان
وشركاءه في مجال التنمية سيساهمون من خالل هذا
القرار بالسعي إلى إنقاذ جيل من الشباب السوري من
الضياع في ظل األزمة السورية».
وتابع« :ال تزال ألمانيا أكبر شريك ثنائي داعم للبنان
في حملة إيصال العلم إلى جميع األطفال ،إذ بلغ مجموع
التبرعات حوالي  85مليون دوالر منذ عام  .»2014وقال:
«تقدم ألمانيا أيضا ً تمويالً لتأهيل المدارس ،لخدمات
المياه والصرف الصحي ،إلدارة النفايات ،للمساعدات
الغذائية ،والخدمات الصحية االساسية واالحتياجات
اإلنسانية األخرى .منذ بداية األزمة السورية عام ،2012
قدمت الجمهورية االتحادية األلمانية أكثر من  300مليون
دوالر لمساعدة الالجئين السوريين والبلديات اللبنانية
المضيفة».

ن�شاطات
{ ب��ح��ث رئ��ي��س تكتل التغيير
واإلصالح النائب العماد ميشال عون
مع سفيرة االتحاد األوروبي كريستينا
السن التطورات في لبنان والمنطقة،
في حضور المسؤول عن العالقات
الدبلوماسية في التيار الوطني الحر
ميشال دي شادارفيان.
{ ض��م��ن س��ل��س��ل��ة ال����زي����ارات
السياسية على مختلف األح���زاب
اللبنانية ،زار نائب رئيس التيار
الوطني للشؤون السياسية الوزير
السابق نقوال صحناوي األمين العام
ل��ح��زب الطاشناق النائب هاكوب
ب��ق��رادون��ي��ان ،ف��ي م��ق� ّر ال��ح��زب في
ب��رج ح��م��ود ،وت��ن��اول الطرفان آخر
المستجدات المحلية واإلقليمية.
{ استقبل المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم ممثلة مكتب
المفوضية العليا لشؤون الالجئين
ميراي جيرار وع��رض معها أوضاع
النازحين السوريين في لبنان.
كما التقى مدير ع��ام «أن���روا» في
لبنان ماتياس شمالي ،وبحث معه
ف��ي ش����ؤون وأوض�����اع المخيمات
الفلسطينية.
كما استقبل ابراهيم سفير أستراليا
غلين م��اي��ل��ز ،ي��راف��ق��ه وف��د مختص
ب��ش��ؤون الالجئين ،وع��رض معهم
األوض����اع ال��ع��ام��ة وم��واض��ي��ع ذات
اهتمام مشترك.
{ يزور وزير الداخلية الفرنسية
ب��رن��ار ك��ازون��وف ب��ي��روت األس��ب��وع
المقبل حيث يجري محادثات محورها
ملف ال��ن��زوح ال��س��وري ،وت��أت��ي في
أعقاب اجتماع مجموعة الدعم الدولية
للبنان ف��ي ن��ي��وي��ورك ،وف��ي ضوء
الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة
تمام س�لام إل��ى البلدان المشاركة
فيه ،إلى «مساعدتنا في تقاسم أعداد
وأعباء النازحين» .وستكون الزيارة
مناسبة يلتقي فيها كازونوف عددا ً
من المسؤولين اللبنانيين لعرض
التنسيق بين البلدين في مجاالت
النزوح واألمن ومكافحة اإلرهاب.
{ التقى المدير العام لقوى األمن
الداخلي ال��ل��واء ابراهيم بصبوص
رئ��ي��س بلدية جبيل زي���اد ح��واط،
في زي��ارة أع��رب خاللها عن «دعمه
وت��ق��دي��ره ل��م��ؤس��س��ة ق���وى األم���ن
الداخلي» ،مثنيا ً على «جهود وأداء
ال��ض��ب��اط وال��ع��ن��اص��ر ف��ي مكافحة
الجرائم بأنواعها كافة» .كما جرى
البحث في شؤون مدينة جبيل.

ابراهيم وجيرار

بقرادونيان وصحناوي

بصبوص وح ّواط

وليد جنبالط ( ...تتمة �ص)1
كما انّ زيارة جنبالط للسعودية م ّرت في بعض قنواتها من خالل الرئيس سعد
الحريري ،في حين أنّ زيارة جعجع للمملكة م ّرت في الكثير من قنواتها من خالل
االستخبارات السعودية.
وتجدر اإلشارة الى انّ هناك اآلن طلبات لزيارة السعودية من قبل شخصيات
لبنانية أخ��رى ال ت��زال تنتظر اإلج��اب��ة عنها من ال��ري��اض .بعضهم سياسيون
مسيحيون يريدون اإلثبات ألنفسهم بأنّ جعجع لم يأخذ مكان المسيحيين كلّهم
في البالط السعودي .وبعضهم سياسيون مسلمون يريدون معرفة ماذا يحدث مع
الرئيس الحريري هناك!
وف��ي ك � ّل األح���وال ف��إنّ زي���ارة جنبالط للسعودية تؤشر إل��ى أم��ري��ن اثنين
أساسيين:
أولهما انّ عهد قطيعة الرياض على مستوى الملك مع جنبالط انتهت .وكان الملك
عبد الله بن عبد العزيز بعد انقالب جنبالط على الحريري لمصلحة اإلتيان بميقاتي
مكانه رئيسا ً للحكومة ،هو من أقام الح ّد على جنبالط وق ّرر إنهاء أيّ عالقة معه
الى األبد .ولكنه الحقاً ،وبعد تدخالت مختلفة ،قبل الملك عبد الله أن يزور جنبالط
السعودية ،ولكن بشرط أال تشمل لقاءاته الملك أو مسؤولين من محيطه .وظ ّل هذه
التعميم ساريا ً بحق جنبالط حتى وفاة الملك عبد الله.
اما اليوم ،ومع السماح لجنبالط بلقاء الملك سلمان يكون هذا الح ّد الملكي عليه
قد أزيل .والالفت في هذا المجال أنّ جنبالط لم يكن الشخصية الوحيدة التي فرض
عليها الملك عبد الله الح ّد الملكي ،بل كان فرضه أيضا ً على رئيس المكتب السياسي
لحركة حماس خالد مشعل عقابا ً له ،ألنه انقلب على اتفاق مكة الفلسطيني الذي
كان رعاه عبد الله شخصياً.
وحتى مشعل تح ّرر أيضا ً من هذا الح ّد وأصبح بإمكانه زيارة المملكة واالجتماع
بمسؤوليه وصوال ً إلى الملك.
تعلق شخصية مطلعة على هذا النوع من عالقات السعودية مع شخصيات
عربية ،بالقول إنّ ما يحدث اليوم هو نوع من «األوكازيون السعودي» الذي يمنحه
الملك سلمان للحلفاء الذين مارسوا في بعض المراحل تجاه سياسات المملكة
عقوقا ً كبيراً.
ويُقال إنّ الملك سلمان ومن ورائه نجله ولي ولي العهد األمير محمد ،هو صاحب
سياسة فتح صفحة جديدة مع الحلفاء العاقين من فلسطين إلى لبنان فالعراق
حتى اليمن .ومن هنا يت ّم الهمس حاليا ً عن أنّ الرياض قد تكون مستعدة للحديث
مع الرئيس علي ناصر محمد أو مع أقطاب من حاشيته ،وايضا ً مع شخصيات
عراقية غير أياد عالوي؛ وفي لبنان مع جنبالط ومن هم على وزنه أو لهم مالمحه
نفسها داخل الطوائف كافة ...وحده الجنرال ميشال عون ال يزال الفيتو عليه قائماً.
األمر الثاني الذي تؤشر إليه زيارة جنبالط للسعودية هو انّ الرياض بدأت
تتثاءب لتستعيد حراكها في لبنان ،وذلك بعد أن أدارت ظهرها لبلد األرز منذ فترة
غير قصيرة نتيجة انشغالها باليمن.
في كواليس  14آذار يقولون إنّ استقبال الملك سلمان لجنبالط هو دليل على أنّ
السعودية ق ّررت العودة لممارسة نفوذ يومي ومباشر في لبنان.

يوسف المصري

�إعالنات ر�سمية
اعالن
من أمانة السجل العقاري
في الشوف
طلب ح��س��ام حسين ال��ش��ق��ور الحاج
وكيل حسن حسين الشقور الحاج وكيل
منير حسين الشقور الحاج سندي ملكية
بدل ضائع عن حصتهما في العقار 3479
شحيم.
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوماً.
أمين السجل العقاري في الشوف
غالب أبو زين
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستقصاء االسعار لشراء
قرطاسية ،لوازم مكتبية وورق تصوير A4
لمختلف المديريات في المؤسسة ،موضوع
استدراج العروض رقم ث 8696/4تاريخ
 ،2015/8/5قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/10/30عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول 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 أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/10/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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