6

السنة السابعة  /الثالثاء  27 /تشرين األول  / 2015العــدد 1917
Seventh year / Tuesday / 27 October 2015 / Issue No. 1917

حمليات � /إعالنات
�سلمان ي ّت�صل ببوتين ( ...تتمة �ص)1

وم���ص���ر ورب����م����ا ال����ع����راق وح���ض���ور
ل��ق��اء ب��اري��س ،بينما ك��ان ن��ائ��ب وزير
ال����خ����ارج����ي����ة ال����روس����ي����ة م��ي��خ��ائ��ي��ل
ب��وغ��دان��وف يفاجئ ح��ض��ور باريس
ب��اإلع�لان ع��ن ت��واص��ل ب��ي��ن موسكو
و«ال��ج��ي��ش ال���س���وري ال���ح��� ّر» س���ارع
االئتالف المعارض إل��ى نفيه ،في ما
ب��دا أن��ه مشروع انشقاق في اليافطة
التي استعملها خصوم سورية طويالً
وجاء وقت روسيا لتنال حصتها من
هذه اليافطة.
ً
الحدث يبقى تركيا من اليوم حتى
ي��وم األح��د المقبل ،حيث االنتخابات
ال��ت��رك��ي��ة ال��ب��رل��م��ان��ي��ة تحجز المشهد
األول في المنطقة ،ويبدأ الع ّد التنازلي
لحكم ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية وسط
ت���ش���اؤم اس��ت��ط�لاع��ات ال������رأي ح��ول
مستقبله السياسي.
ف���ق���د ك���ش���ف االس����ت����ط��ل�اع ال����ذي
أج��رت��ه مؤسسة «ج��ازي��ج��ي» التركية
الستطالعات الرأي عن تراجع الحزب
ال��ح��اك��م  1.6ن��ق��ط��ة ع��ن االنتخابات
ال��ت��ي ج����رت ف���ي ح���زي���ران الماضي
إل��ى  ،%39.3فيما أظ��ه��ر استطالع
ال�������رأي ال������ذي ش���م���ل خ���م���س���ة آالف
شخص في الفترة بين  13 - 12من
الشهر الحالي ،تقدّما ً لحزب الشعب
ال���ج���م���ه���وري ال���م���ع���ارض الرئيسي
بحصوله على  % 28.1مقابل % 25
في انتخابات حزيران.
ب��ي��ن��م��ا ك��ش��ف االس���ت���ط�ل�اع ال���ذي
أجرته مؤسسة «متروبول» أنّ حزب
ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ،ال���ذي ينتمي إليه
أردوغ���������ان ،س��ي��ح��ص��ل ع��ل��ى 41.7
ب��ال��م��ئ��ة م���ن أص�����وات ال��ن��اخ��ب��ي��ن ،أما
حزب الشعب الجمهوري فسيحصل
على  25.5بالمئة منها ،مقابل 15.7
بالمئة لحزب الحركة القومية ،و14.7
لحزب الشعوب الديمقراطي.
وح���س���ب اس��ت��ط�لاع «م������اك» ،ف���إنّ
ح���زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ،سيحصل
ع��ل��ى  %44.7م���ن األص�������وات ،إذا
أجريت انتخابات مبكرة على الفور،
ب��زي��ادة تبلغ نحو أرب��ع ن��ق��اط مئوية
عن نسبة  %40.9التي حصل عليها
ف���ي ان��ت��خ��اب��ات ح���زي���ران الماضي،
فيما سيحافظ كل من ح��زب الشعب
الجمهوري وح��زب الحركة القومية
ع��ل��ى ن��س��ب��ة ك��ل م��ن��ه��م��ا دون تغيير،
بينما سيتراجع تأييد حزب الشعوب
الديمقراطي الكردي.
ال���ح���ص���ي���ل���ة ال�����ت�����ي ت���ق���ول���ه���ا ك���� ّل
استطالعات الرأي بما فيها َمن يتوقع
ت��ق�� ّدم��ا ً ل��ح��زب أردوغ������ان  -أوغ��ل��و،
أنّ ال��ح��ص��ول ع��ل��ى األغ��ل��ب��ي��ة الالزمة
لتشكيل حكومة مستحيل ،خصوصا ً
مع اإلجماع على الموقع الذي تحتله
األزم���ة ال��س��وري��ة ف��ي تشكيل ال���رأي
العام الناخب.

ف��ق��د ج�����دّد رئ���ي���س ح����زب الشعب
الجمهوري ،أكبر أح��زاب المعارضة
في تركيا ،كمال كليجدار أوغلو ،وعده
بإعادة الالجئين السوريين المقيمين
في تركيا إلى سورية ،وعدم التدخل
في شؤون الشرق األوسط ،في حال
فوز حزبه في االنتخابات البرلمانية.
وق����ال ك��ل��ي��ج��دار أوغ���ل���و ،ف���ي خطاب
ج��م��اه��ي��ري ،أل��ق��اه أول أم���س ،األح��د،
في محافظة ساكاريا التركية« :تركيا
لديها هموم ومشكالت بحجم الكون،
وف����وق ذل���ك ج��اءه��ا م��ل��ي��ون��ان ومئتا
أل���ف س����وري .م���اذا س��ي��ح�� ّل بهؤالء؟
أبناؤنا أصبحوا عاطلين عن العمل.
وه���ا ه��م اآلن (ال��ح��ك��وم��ة) يحاولون
إي��ج��اد وس��ي��ل��ة إلي��ج��اد وظ��ائ��ف لهم.
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��رك��ي��ة ت��ع��ان��ي اليوم
أكبر األزمات في تاريخها» .وأضاف
ك��ل��ي��ج��دار أوغ��ل��و« :ه���ذا وع���د قطعناه
ع��ل��ى أن��ف��س��ن��ا ،س���وف نجلب السالم
إلى الشرق األوس��ط ،ولن نتدخل في
الشؤون الداخلية ألي دولة».
وت���ب���دو ح��ك��وم��ة أوغ���ل���و مضطرة
ل��م��راع��اة ه���ذا ال��ت��ح�� ّول ف��م��ن��ذ ص��دور
ّ
مؤخراً ،بمنع
قرار السلطات التركية
تنقل السوريين بين الواليات التركية
إال ب���إذن مسبق م��ن دائ���رة الهجرة،
و«بشكل مؤقت» ،تحت شعار ضبط
األمن خالل فترة االنتخابات النيابية
المقبلة ،أُث��ي��ر ج��دل بين المعارضين
ال���س���وري���ي���ن وال���ح���ق���وق���ي���ي���ن وب��ي��ن
السياسيين المختصين ف��ي الشأن
التركي ،حول انتهاء ربيع السوريين
في تركيا ،وهل هذه القرارات ستح ّد
من تواجد السوريين فيها ،وهل هي
ب��داي��ة إلص���دار ق���رارات أخ���رى تنهي
رب��ي��ع ال��س��وري��ي��ن ف��ي ت��رك��ي��ا؟! فكتب
المعارض ال��س��وري بسام شحادات
ت���دوي���ن���ة ل���ه ع���ل���ى م���وق���ع ال���ت���واص���ل
االجتماعي «فيس ب��وك» بعد إصدار
القرار ،قائالً« :ال أبالغ إنْ قلت إن ربيع
السوريين في تركيا قد انتهى».
ويضيف صالح لبيب ،وهو باحث
سياسي في الشأن التركي ،أنّ تعاطي
الحكومة م��ع القضية ال��س��وري��ة بات
ع��ب��ئ��ا ً عليها ب��خ��اص��ة م��ل��ف الالجئين
ال��س��وري��ي��ن ،إض���اف���ة ل��م��ا ج��ل��ب��ه ذلك
من تصاعد المواجهات مع «داعش»
وتهديدات التنظيم للحكومة التركية.
وي��ت��اب��ع ،ك��م��ا أنّ ن��ت��ائ��ج ال��ح��زب في
االنتخابات األخيرة أشارت إلى تنامي
م��ش��اع��ر ال��رف��ض لسياسة الحكومة
ت���ج���اه ال�لاج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن وج���اء
م��ع ت��ن��ام��ي م��ش��اع��ر ق��وم��ي��ة وتراجع
اق��ت��ص��ادي واض���ح ظ��ه��ر ف��ي تراجع
الليرة التركية والتصنيفات االئتمانية
الدولية.
تركيا إلى االنتخابات ،ولبنان عاجز
عن التفاهم على مواصفات انتخاباته

ال���رئ���اس���ي���ة وال���ن���ي���اب���ي���ة ،وي��رت��ض��ي
المخصص
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون م��ن ال���ح���وار
ّ
للتفاهم ب��ي��ن ق��ادت��ه السياسيين أن
ي��س��ت��م�� ّر ل��م��ج��رد االس��ت��م��رار ،فيقود
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب ن��ب��ي��ه ب��ري
ح���وا َر ْي���ن ،واح���د ف��ي ال��ب��رل��م��ان تحت
عنوان جدول أعمال وفاقي ،يبدأ من
رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ع��ق��د واح���دة من
ج��ل��س��ات��ه أم���س ك��ح��وار ط��رش��ان بال
نتيجة ،وي��ع��ق��د ال��ي��وم ح����وارا ً حزبيا ً
بين ت��ي��ار المستقبل وح��زب ال��ل��ه في
عين التينة .يأمل بري أن تذلل خالله
العقبات من طريق ح ّل أزمة النفايات،
ال��ت��ي ت���ص���دّرت م��ش��ه��د ب���ي���روت قبل
أن يخطف األض��واء نبأ إلقاء القبض
على أمير سعودي في مطار بيروت
وبحوزته في طائرته الخاصة حقائب
تحتوي طنَّيْن من المخدرات.

الحوار
«مواصفات الرئيس» مجددا ً

مرة جديدة انعقدت الجلسة الثامنة من
الحوار الوطني أمس في المجلس النيابي
بحضور رؤساء الكتل النيابية باستثناء
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب
وليد جنبالط ألسباب صحية والرئيس
ف��ؤاد السنيورة وال��وزي��ر ب��ط��رس حرب
بداعي السفر ورئيس حزب الكتائب سامي
الجميل ال��ذي قاطع الجلسة بسبب عدم
انعقاد الحكومة.
وش��ه��د ال��ن��ص��ف األخ��ي��ر م��ن الجلسة
استكمال البحث في ملف النفايات وتحدّث
رئيس الحكومة تمام سالم عن العراقيل
التي تواجه خطة وزير الزراعة أكرم شهيب
لمعالجة أزمة النفايات لجهة إقامة مطامر
في كسروان والمتن وفي سرار في عكار،
مهددا ً بتقديم استقالته إذا استمر الوضع
على م��ا ه��و عليه ،ف��ي حين أك��د رئيس
المجلس النيابي نبيه بري أنه سيبحث
معالجة هذه األزمة في حوار عين التينة
اليوم بين ح��زب الله وتيار المستقبل،
بحضور الوزير علي حسن خليل.
وكانت الجلسة قد شهدت نقاشا ً حول
م��واص��ف��ات رئ��ي��س الجمهورية ال سيما
تب ّنيه لخيار المقاومة وال��ن��أي بالنفس
عن الصراعات الخارجية ،حيث قدم كل
طرف مقاربته لمواصفات الرئيس ،ورفع
الرئيس بري الجلسة إلى الساعة الثانية
عشرة من ظهر الثالثاء المقبل في الثالث
من تشرين الثاني.
(تفاصيل صفحة )3

وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء»
أن موقف الرئيس سالم لم يتغيّر وهو لن
يدعو إلى جلسة لمجلس ال��وزراء إال بعد
الوصول لحل بملف النفايات ونجاح خطة
الوزير شهيب ،لكنه أشار إلى أن «الخطة
لن تنجح إال باتفاق بين جميع األطراف
السياسية».
وح��ث ق��زي س�لام إل��ى ال��دع��وة لجلسة
لمجلس ال��وزراء مهما كلف االم��ر ،وأبدى
أسفه أن ينسحب الصراع المذهبي على
م��وض��وع النفايات ،وتم ّنى ق��زي أن «ال
تستقيل الحكومة ،ألن حكومة تصريف
األعمال تعني غيابا ً كامالً ألي مؤسسة
دس��ت��وري��ة ت��ح��م��ل ال��ص��ف��ة ال��ش��رع��ي��ة،
فالمجلس النيابي معطل وفراغ رئاسي ما
يعني دخول البلد في شلل تام».
وأوضحت مصادر وزاري��ة لـ«البناء»
أنه «رغم العوامل الخارجية والتوازنات
الداخلية التي تشكل مظلة حماية للحكومة
الحالية ،إال أن سالم رجل مستقل وصاحب
ق��رار ومسؤولية ويستطيع اتخاذ القرار
ال��ذي ي��راه مناسباً ،لكن هو يأخذ وقته
ويتريث قبل اتخاذه القرار لتج ّنب خراب
البلد».

«النفايات»
تحدّد مصير الحكومة

«الثنائي»
في عين التينة اليوم

حكومياً ،لم يحصل أي تطور على صعيد
خطة النفايات التي على أساسها سيحدد
رئيس الحكومة تمام سالم مصيرها في
مهلة أقصاها الخميس المقبل كما قالت
أوساطه ،في ظل استمرار العقبات أمام
اختيار موقع لمطمر في البقاع وغيره من
المناطق ،ما يهدد بتكرار مشهد سيول
النفايات التي اجتاحت شوارع العاصمة
بيروت أول من أمس وبالتالي تزايد أخطار
موجات أم��راض قد تجتاح البالد جراء
امتزاج المياه الجوفية بالقمامة العائمة.
وأك���د م��ص��در ب��ق��اع��ي ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن

الحر» (تتمة �ص)1
مو�سكو و«الجي�ش
ّ
الدعوة للتنسيق اإلقليمي الدولي عبر اجتماع
فيينا ثم توسيع فيينا ،بض ّم مصر وإيران،
وال��ح��رب تستم ّر وف��ق��ا ً للخطة المرسومة،
أرمانا الديبلوماسية تواصل تقدّمها وتفرض
مساحات جديدة للتفاوض ،تماما ً مثلما تحت ّل
الدبابة أرمانا مساحة جديدة من الجغرافيا،
فيعلن ال��رئ��ي��س ال��س��وري أم���ام وف��د روسي
برلماني ،عن انتخابات رئاسية وبرلمانية
مبكرة بعد النجاح في القضاء على اإلرهاب.
 مثلما يلهث العالم وراء الحركة العسكريةوج��دي��ده��ا منذ ال��دخ��ول ال��روس��ي على خط
الحرب ،يلهث وراء المبادرات الديبلوماسية
التي يلقيها ص��نّ��اع السياسة ،ومثل أرمانا
ال��دب��اب��ة العسكرية تسير وت��رم��ي ،الدبابة
الديبلوماسية تسير وترمي ،ومثلما يناقش
العسكريون األميركيون مساحات التداخل
ال��ج��وي م��ع ال��ط��ائ��رات ال��روس��ي��ة فتفاجئهم
ال��وق��ائ��ع بتنسيق ع��راق��ي روس����ي س��وري
إي��ران��ي يضرب أح��ادي��ة االحتكار األميركي
للجبهة العراقية وعليهم معالجة الفتق الجديد
فيتوجهون نحوه،
ف��ي «ال��ب��دل��ة» األميركية،
ّ
وإذ أك��راد سورية بتشكيالت لجان الحماية
الكردية تنض ّم للحلف الذي تقوده موسكو
فيركض العسكريون األميركيون يعالجون
فتقا ً جديداً ،وفجأة يصل نبأ تدمير الطائرات
ال��روس��ي��ة م��واق��ع تكتّل ال��ع��زم ال��ذي سلحته
واشنطن من متف ّرعات «القاعدة» سرا ً شمال
ح��م��ص ،ف��ي��ح��ار ال��ع��س��ك��ري��ون األميركيون
بما يجب فعله ،وهكذا لم تكد الديبلوماسية
األميركية تلتقط أنفاسها مع مبادرة روسية
لحلف دول��ي إقليمي وتتراكض مع حلفائها
لتحديد جداول التفاهمات والخالفات ،حتى
تدحرجت رمانة جديدة من السلة الروسية،
ت��ت��ح��دّث ع��ن مرحلتين واح���دة للحلف ض ّد
اإلره����اب لتأهيل المهيّئين ل��ل��م��ش��ارك��ة في
الح ّل السياسي ،ثم مرحلة الح ّل السياسي
ومحورها انتخابات ،والمحدلة العسكرية
تتقدّم لمن ال يعجبه أن يكون شريكاً.
 وبينما أب��رام��ز ت��ت��أ ّم��ل ح��ال��ه��ا المرتبكوه����ي م��ت��م��وض��ع��ة ب���ع���ي���دا ً ع���ن خ���ط ال���ن���ار،
أرم��ان��ا ت��ت��ق��دّم ب��س��رع��ة ن��ح��و أه���داف جديدة
وترمي أهدافا ً جديدة ،فعندما تحدّث وزير
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي سيرغي الف���روف عن
االس��ت��ع��داد ل��ل��ت��ح��دّث م��ع «ال��ج��ي��ش ال��ح�� ّر»،

محاوالت إيجاد موقع بيئي وصحي لمطمر
في البقاع قد وص��ل إل��ى طريق مسدود،
وأش��ار المصدر إل��ى أن «رؤس��اء بلديات
بعلبك والهرمل أبلغوا وزير الزراعة أكرم
شهيب وعبره رئيس الحكومة رفضهم
إق��ام��ة مطامر ف��ي ال��ب��ق��اع ،لكنهم أب��دوا
استعدادهم للموافقة على إنشاء معامل
لفرز النفايات».
ولفت المصدر إلى أن «مطمر سرار في
َّ
يشغل بسبب المخاوف من أحداث
عكار لن
أمنية دامية قد تقع إذا تم نقل النفايات
إليه» ،وأوضح أن «تيار المستقبل أعطى
الموضوع طابعا ً مذهبياً ،إذ ربط اعتماد
مطم َري س��رار وصيدا باعتماد مطمر في
البقاع وتحديدا ً في بعلبك  -الهرمل وليس
في البقاع الغربي».
وأض��اف المصدر« :ت � ّم رف��ض الموقع
األخ��ي��ر لمطمر ف��ي البقاع وت��ح��دي��دا ً في
الهرمل – ال��ق��اع ألس��ب��اب أمنية ،كما تم
رفض موقع رياق -كفرزبد ألسباب صحية
وبيئية لقرب المطمر من مياه نبع شمسين
ونبع الغزيل».
وعلمت «ال��ب��ن��اء» أن «ع��رض��ا ً تلقاه
صاحب شركة «ورد» شريف وهبي بأن
تلزم شركته إدارة النفايات في الجنوب
مقابل أن يبحث ع��ن م��وق��ع لمطمر في
الجنوب».

وتحييد م��واق��ع��ه ل��ك��ن أع��ط��ون��ا خ��ارط��ة هذه
متقصدا ً السخرية ،ظ ّن األميركيون
المواقع
ّ
أنّ األم��ر سيقف ه��ن��ا ،فتابعت روس��ي��ا أنها
مستعدّة للتنسيق م��ع «الجيش ال��ح�� ّر» ض ّد
«داع��ش» إذا أراد ،وأرمانا تتقدّم وال تنتظر
الجواب وال��ردّ ،فيعلن نائب وزير الخارجية
الروسية ميخائيل بوغدانوف أنّ وف��دا ً من
«ال��ج��ي��ش ال��ح�� ّر» زار م��وس��ك��و وأنّ تنسيقا ً
سيجري ،بينما كان الرئيس بوتين قد نقل
عن حليفه الرئيس األسد أنّ مشاركة وحدات
م��ن ال��م��ع��ارض��ة المسلحة ف��ي ال��ح��رب على
اإلرهاب بمن ّوعاته ستلقى منه االستحسان،
وت��ب��دو حكاية «الجيش ال��ح�� ّر» م��دخ�لاً لفهم
األمر.
 رم���ان���ة ج���دي���دة ت���ت���دح���رج م���ن السلةالروسية وت��رب��ك أق��دام الخصوم ،فروسيا
ال���ت���ي ت���ع���رف أغ���ل���ب ال���ض���ب���اط ال��س��وري��ي��ن
المتخ ّرجين من جيل الثمانينيات ،تعرف بين
الذين خرجوا بوهم ث��ورة أو تأثير مغريات
أو أوه����ام ت��س��لّ��م م��ن��اص��ب ال��ك��ث��ي��ر الكثير،
ومثلما ق�� ّررت واشنطن بال خطة أن تنشئ
معارضتها المعتدلة ،وفشلت ،ق ّررت روسيا
وستنجح أن تنشئ هي معارضتها المعتدلة،
فلم ال تستخدم يافطة «الجيش الح ّر» التي لم
يعد أحد يمألها بعدما أفرغتها «القاعدة» مع
خ��روج جماعتها من صفوفه وبقائه مجرد
يافطة ،وكأنّ روسيا بدأت تجمع من هؤالء من
يريدون العودة إلى بلدهم ودولتهم بعرض
تضمن قبوله من الدولة السورية والجيش
السوري ،تعالوا كونوا أنتم «الجيش الح ّر»
وانخرطوا في الحرب بدعم روسي وتنسيق
مع جيشكم األم ،وبعد نهاية الحرب سيكون
لكم ف��رص��ة ال��دم��ج بالجيش أس��وة بالدفاع
ال��وط��ن��ي ،ك��م��ا ت��ق��ول ال���م���ب���ادرة ال��روس��ي��ة،
وانشطوا وسط الجنود والضباط الفا ّرين أو
المنشقين الذين يتذ ّمرون من تح ّولهم أدوات
بيد المنظمات المتطرفة وال��دول المتر ّبصة
ببلدكم وتج ّمعوا وفقا ً لتشكيالت تحمل اسم
«الجيش الح ّر» ،ويبدو أنّ «الجيش الح ّر» كما
الحرب على اإلرهاب ،يافطة صنعتها أميركا
ستحسن روس��ي��ا اس��ت��خ��دام��ه��ا ،وأرم��ان��ا ال
تزال ترمي وتتقدّم بينما أبرامز تقف مكانها
في حال ذهول.
ناصر قنديل

استقالة الحكومة
تس ّبب الشلل التام

الى طاولة الحوار يعود «ح��زب الله»
و«تيار المستقبل» اليوم بعد التصعيد
األخ��ي��ر ف��ي م��واق��ف��ه��م��ا ،ح��ي��ث سيبحث
الطرفان في الجلسة موضوع الحكومة
وملف النفايات.
وعشية الحوار الثنائي ،تابع الوزير
المشنوق تصعيد الموقف ض��د «ح��زب
ال��ل��ه» م��ن دار الفتوى ،حيث أش��ار بعد
لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ
عبد اللطيف دريان إلى أن «هجوم أمينه
العام السيد حسن نصرالله على المملكة
العربية السعودية سيؤثر على الحوار

الثنائي بينهما».

اجتماع بري ـ عون

في هذه األثناء ،تتجه األنظار اليوم إلى
اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب لنقاش
جدول أعمال جلسة «تشريع الضرورة»،
حيث سيبحث المجتمعون في البنود التي
تحمل صفة الضرورة.
وأش��ارت مصادر التيار الوطني الحر
لـ«البناء» أن اجتماعا ً حصل بين الرئيس
بري ورئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون بعد جلسة الحوار الوطني
لبحث موضوع الجلسة التشريعية ،حيث
قال عون لبري إن «التكتل غير ممثل في
هيئة مكتب المجلس وأنت تمثلنا فيه ولن
أقول أكثر منذ ذلك».
وأك��دت المصادر أن «ال��ن��واب تسلموا
 42اقتراح ومشروع قانون من ضمنها
أموال البلديات وسلسلة الرتب والرواتب
وسيظهر جدول األعمال النهائي في جلسة
اليوم بعد تصفيتها واختيار األكثر إلحاحا ً
منها ،وش���دّدت على التنسيق وتوحيد
الموقف مع «القوات اللبنانية» في هذا
الموضوع».
وإذ لفتت المصادر إلى أن التيار الوطني
الحر ضد توقف عمل المجلس النيابي،
ات��ه��م��ت ت��ي��ار المستقبل بتعطيل عمل
المجلس ،وأش��ارت إل��ى أن��ه ليس شرطا ً
أن يُبحث قانونا االنتخاب والجنسية في
الجلسة األولى للمجلس ،بل المهم أن يتم
وضعهما على جدول االعمال ويتم بحثهما
في جلسات الحقة ،وأضافت« :التيار ال
يضع شروطا ً على الرئيس بري».

توقيف أمير سعودي
في المطار

وفي أضخم عملية تهريب للمخدرات
ع��ب��ر م��ط��ار ب���ي���روت ،أح��ب��ط��ت فصيلة
التفتيشات في سرية درك المطار أمس،
محاولة لتهريب كمية ضخمة من حبوب
الكبتاغون إلى حائل في المملكة العربية
السعودية ،على متن طائرة خاصة وهم
خمسة أش��خ��اص سعوديين موضوعة
ضمن  40حقيبة ويبلغ وزنها حوالي (2
طن).
وتجري السلطات المختصة في المطار
التحقيقات الالزمة بالتنسيق مع السلطات
القضائية المختصة لكشف ذي��ول هذه
العملية الضخمة ،واألشخاص الخمسة
اآلن هم رهن التحقيقات .وتب ّين أن المه ِّرب
هو األمير السعودي عبد المحسن بن وليد
بن عبد العزيز وأن ال��م��خ�دّرات ضبطت
على متن طائرته المتجهة للسعودية.
واستجوب النائب العام االستئنافي في
جبل لبنان القاضي داني شرابية االمير
ال��س��ع��ودي وم��راف��ق��ي��ه وأم���ر بتوقيفهم
وتحويلهم إلى القضاء المختص.
وأف����ادت ق��ن��اة «ال��م��ن��ار» أن السفارة
السعودية في بيروت وتيار «المستقبل»
يمارسان الضغوط على وزي��ر الداخلية
وال��ب��ل��دي��ات ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق وال��ق��ض��اء
اللبناني لتحييد األم��ي��ر السعودي عن
قضية تهريب المخدرات.
ور ّد المشنوق ،ف��ي تصريح أن��ه «لم
َّ
يتلق أي اتصال بشأن األمير
يجر ول��م
ُ
السعودي الموقوف ،وما نشر بهذا الشأن
ال أساس له» ،مشددا ً على أن «الموضوع
عند القضاء اللبناني وه��و ال��ذي يتولى
التحقيق به».

ال�شيخ النمر ( ...تتمة �ص)1
وعندما يطالبنا الحسين عليه السالم أن ننصره فهو
يجيز لنا أن نلبس عمامته وأن نمتشق حسامه وأن
نمتطي جواده لنقاوم كل حاكم يجلس على مسند يزيد
ونقاتل كل زعيم يركب حصان عمر بن سعد ونواجه كل
مسؤول يحمل خنجر شمر بن ذي الجوشن .وقد خطب
عليه السالم ذات ي��وم فقال« :م��ن رأى سلطانا ً جائرا ً
مستحالً لحرام الله ،ناكثا ً عهده مخالفا ً لسنة رسول
الله ،يعمل في عباد الله باإلثم والعدوان فلم يُغيّر عليه
بفعل وال قول كان حقا ً على الله أن يدخله مدخله».
من هنا نأتي إلى قضية سماحة الشيخ نمر باقر النمر
الذي صدرت بحقه أحكام إعدام ويُنتظر تصديقها من قبل
الملك السعودي .فما الذي فعله الشيخ النمر سوى أنه
اهتدى باإلمام الحسين وبثورة كربالء ووقف في وجه
طغاة آل سعود الذين عاثوا في شبه الجزيرة والعالم
اإلسالمي فسادا ً ونشروا الفتن والخراب والدمار؛ وما
يحصل في سورية واليمن من جرائم أكبر دليل على
عَ َسف هذه المملكة وطغيانها وإفسادها .وقف الشيخ
النمر متحديا ً الباطل والجور في بلده .البلد الذي ُتم َنع

فيه الحريات السياسية والدينية ويُعامَل فيه الناس
كعبيد والنساء كجَ وا ٍر .وقف ليقول للعائلة الحاكمة إن
من حقنا أن نعيش أحرارا ً ومن حقنا أن نحاسب الس َّراق
ونكشف الفاسدين .من حقنا أن نطالب بإصالحات
سياسية وبدولة ترعى ش��ؤون مواطنيها على أساس
العدل ال أن تستأثر قلة حاكمة بكل الفيء وتصرفه
في مال ّذاتها وشهواتها .صرخ الشيخ النمر أل ّن��ه رأى
السلطان السعودي مستحالً لحرام الله والظلم يعم كل
المجتمع والقانون ال يطبق إال على الضعفاء والمساكين
فيما األمراء في حصانة ومنعة من أي مساءلة قانونية
وقضائية .استفز كالمه ه��ؤالء ال��ذي ال يسمعون من
أتباعهم سوى المديح فعمدوا إلى اعتقاله وإلصاق التهم
بالتحريض الطائفي وهي تهم زائفة باطلة.
السعودية التي م��ارس��ت صنوف االضطهاد بحق
معارضيها تحاول اليوم إن��زال عقوبة اإلع���دام بحق
الشيخ النمر لكن اإلع��دام لن يكون إال أسفينا ً في نعش
هذه المملكة المتهالكة !

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

كم من اعتذار ( ...تتمة �ص)1
ّ
بغض النظر عن اإلجابة ،وما تقود إليه ،ف��إنّ طرح
السؤال يبدو كافيا ً لالقتباس واالستدالل على ما جرى
َس بارتكاب
ويجري ،وم��ا قد يجري الحقا ً في ظ� ّل ه �و ٍ
األخطاء إلى ح ّد المشاركة في جرائم غير مسبوقة ،ليس
بحق شعب واحد ،أو دولة واحدة ،أو محيط بشري واحد،
بقدر ما يتعلق بالبشرية ذاتها من أقصى يمينها العرقي
إلى أقصى يسارها السياسي ،حيث اإليغال في التدمير
وال��خ��راب ،ال يقتصر على ما تخلفه الحروب الناشئة
افتعاال ً أو تع ّمدا ً في االفتعال ،وإنما في اإلرث التدميري
الذي يلحق بالبشر كما بالحجر باعتباره ناطقا ً بالفعل
اإلنساني على مدى قرون غابرة ،ويمثل حضارة وتاريخا ً
تعج بسياقاته إلى ح ّد التخمة ،حيث ال مكان وال
لمنطقة
ّ
موقع من دون أن يكون للتاريخ مد َّونة ورقم ومساحة
يمتزج فيها الماضي بالحاضر ،ويشعر بالفاقة والحرج
والخجل أيضاً ،مما سيقدّمه ذلك الخراب للمستقبل.
ف��ي م��ح��اك��اة ال��م��أس��اة وب��ي��ادق��ه��ا المتحركة حسب
الطلب ت��ط��ول القائمة وي��ط��ول االع��ت��ذار ،وتكثر فيها
االنكسارات الناتجة عن خطأ االعتقاد وكارثية االتجاه
بفصوله وتخوم ما يتو ّرم فيه ،أو على سطح تردّداته
الحالية ،وهي قائمة ال تبدأ عند أركان اإلدارة األميركية
والبريطانية والفرنسية ومعها ال��رؤوس الحامية في
واشنطن ،كما ال تنتهي بالتأكيد لدى الحَ مَد ْين والجبير
بقي منهم أو رحل ،والع ّد
والعطية وأردوغان ،مرورا ً بمن َ
فيها يحتاج إلى المزيد وفي جعبته المزيد.
ّ
تؤخر ،وال في
الخطير ليس في اعتذارات ال ُتقدّم وال
َّ
يحضر منها
اعترافات ال تعيد ما ذهب ،بل في تجليات ما
من مقارنة تدفع بالمرشح األميركي لتخيّل أنّ العالم كان
أفضل ،لو أنّ صدّام والقذافي ال يزاالن على قيد الحياة،
وهو حال يتساوى فيه الندم حين ال ينفع الندم ،واالعتراف
المتأخر حين ال جدوى من االعتراف أو اإلقرار ،بينما حفنة

من مرتزقة السياسة وأُجراء الموقف وموظفي المهمة في
زوايا المشروع االستعماري الذين يص ّرون على الخطأ
والتغ ّول داخله إلى ح ّد التو ّرم والتمسك بأحالم مريضة،
سقطت بتقادمها السياسي والمكاني والزماني.
والمشكلة أو المعضلة في سياق فهم لدور يعتقدون ،أو
يع ّولون ،أو يتوهّ مون ،أنّ مزابل التاريخ يمكن في لحظة
غافلة أن تحتويهم ،رغم يقينهم أنها ال تتسع لهم ،حيث
على جوانبها يقفون ،أو سيقفون في هوامش منسيّة،
ّ
ويتحضر الكثيرون ممن تب ّقى
وقد ذهب بعضهم أو يكاد،
للرحيل السياسي أو العُ ْمري بحكم الزمن.
اثنا عشر عاما ً احتاجها بلير كي يق ّر ويعلن ومن ثم
يقدّم اعتذاره ،في حين أن سواه م ّمن تسبّب معه ،وكان
شريكا ً له ،ال يزال يقف في موقعه ودوره ،ومن دون أن
ينبس ببنت شفة ،وغيره مَن ال يريد أن يعترف وال أن يق ّر،
يجول في المنطقة ،ليُشعل ما يمكنه من حرائق إضافية ال
تترك أخضر وال يابساً ،وجرأة االعتراف التي تملّكت بلير
متأخرة ..قد ال تنفع معهم.
في المنطقة ...الالئحة تطول إل��ى ح� ّد تتعب معها
مساحات الجغرافيا على استيعابها ،وهي تض ّم بين
صفحاتها عشرات ،وربما مئات م ّمن أخطأ بحق المنطقة
وشعوبها ودولها ،ومن ارتكب الخطيئة إلى ح ّد اإلثم بحق
سورية ،وحبل ارتكابهم وخطيئتهم على الج ّرار ،ومن
َ
منتظر ،وال جرأتهم المفقودة
دون توقف ،فال اعترافهم
والمهدورة كماء وجههم يمكن التعويل عليها ،لكنها قد
تصلُح لتكون وقفة تأ ّمل إضافية ،لنعيد السؤال :كم مِن
ُمعتذر سيقف وقد بلع لسانه؟ وكم مِن معتذر نحتاج
وتحتاج المنطقة؟ وكم من السنين العجاف يحتاج العقل
البشري كي يشيح بنظره ع ّما شهدته ،وكان الشاهد معها
وعليها؟

علي قاسم

�إحباط محاولة �أمير �سعودي
تهريب ط َّن ْين من المخدرات
أحبطت فصيلة التفتيشات في سرية درك المطار أمس ،محاولة تهريب كميّة
ضخمة من حبوب الكبتاغون وكمية من الكوكايين موضوعة ضمن  40حقيبة
ويبلغ وزنها حوالي ط َّن ْين ،إلى السعودية ،على متن طائرة خاصة تعود إلى
األمير عبد المحسن بن وليد بن عبد العزيز ومعه أربعة مرافقين سعوديين.
وأم��ر القاضي دان��ي شرابية ،بعد استجواب األمير ومرافقيه ،بتوقيفهم
وإحالتهم إلى مكتب المخدّرات المركزيّ  ،لكشف تفاصيل عملية التهريب ،التي
تعتبر األضخم في تاريخ تهريب المخدّرات عبر مطار بيروت.
متوجها ً إلى منطقة حائل في
ويبلغ عبد المحسن من العمر  35عاماً ،وكان
ّ
السعودية .وأنّ طائرته تعود إلى شركة طيران عربيّة.
ونفى وزير الداخلية نهاد المشنوق من جهته ،أن يكون لديه أي معطيات جديدة
حول إحباط عملية ال ّتهريب ،مشيرا ً إلى أنّ «هذا الموضوع هو بيد القضاء».
وردا ً على سؤال عما إذا كان هناك من معلومات حول الشاحنة التي أوصلت
الكمية المضبوطة إلى المطار ،قال المشنوق« :ليس لديّ أي معلومات دقيقة وأكرر
القول إن الموضوع عند القضاء اللبناني وهو الذي يتولى التحقيق فيه» .وأوضح
أن «هذه المواد عندما وضعت داخل أجهزة الكشف (السكانر) تم كشفها ،وهذا أمر
طبيعي .وعادة ،المه ّربون يضبطون دائما ً عند مرورهم عبر أجهزة السكانر».
وعما إذا ك��ان هناك أح��د األش��خ��اص ضمن المجموعة وغ��ادر لبنان ،قال
المشنوق« :ليس لديّ أي معلومات».
وردا ً على ما تردد عن ضغوط تجري للفلفة هذا الموضوع ،قال المشنوق« :ال
أعتقد ذلك ،على األقل من جهتنا ،وليس هناك أي ضغوط .أنا من جهتي لم أجر أي
اتصال حول هذا الموضوع كما لم أتلق أي اتصال من أحد في هذا الشأن ،ألنني
كنت منشغالً كل الوقت بزيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى لبنان» .وأشار إلى أن
التنسيق في هذه القضية هو عبر القضاء اللبناني وليس وزارة الداخلية.
وعلّق رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على محاولة
التهريب بالقول« :كأنّ تمويل آل سعود لإلرهاب ليس كافياً ،فأدخلوا تهريب
المخدرات في بالدنا إلى نشاطهم» ،مطالبا ً الدولة اللبنانية بـ«التصرف ،م ّرة
واحدة ،كدولة وتحاكم األمير السعودي الموقوف بتهمة تهريب المخدرات كما
تتم محاكمة المواطن اللبناني».
وأشار إلى أنّ «اللّبناني يت ّم توقيفه لمدة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات
لتهريبه غرا َم ْين من المخدرات» ،متسائالً «ماذا ستفعل اليوم مع األمير السعودي
الموقوف بتهمة تهريب طنين؟».

�إعالنات ر�سمية
خالصة حكم

صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2015/10/12على المتهم عباس سامي
مظلوم سجله  16بريتال جنسيته لبناني
محل إقامت برج البراجنة -نزلة الرسول
األعظم والدته كفا عمره  1980أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2013/12/12وهو فار من وجه
العدالة بالعقوبة التالية أشغال شاقة
مؤبدة وخمسين مليون ليرة غرامة وفقا ً
للمواد  125مخدرات و 92و 86صيدلة من
قانون العقوبات الرتكابه جناية مخدرات
ومخالفة قانون الصيدلة.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2015/10/12
الرئيس
المنتدب ا مظلوم
التكليف
2000
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2015/10/12على المتهم ابراهيم
عبد ال��رض��ا ش��ري سجله  1202زق��اق
ال��ب�لاط جنسيته لبناني محل إقامته
المريجة  -ش��ارع البلدية -ملك وال��ده
والدته جميلة عمره  1973أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2011/1/18وأدخ���ل السجن
ف��ي  2011/3/26وأخ��ل��ي سبيله في
 2011/7/28نفذت بحقه مذكرة القاء
القبض في  2012/9/7وأخلي سبيله في
 2012/12/12وهو فار من وجه العدالة
بالعقوبة التالية أرب��ع سنوات أشغال
شاقة وفقا ً للمواد  459و 459/454و655
من قانون العقوبات الرتكابة جناية تزوير
واحتيال.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2015/10/12
الرئيس
المنتدب ا مظلوم
التكليف
2000
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2015/10/12على المتهم علي رضا
ص��ف��وان س��ج��ل��ه  53ال��ك��ن��ي��س��ة ال��ب��ق��اع
جنسيته لبناني محل إقامته رأس النبع-
ش محمد الحوت بناية أدم��ون هاشم ط
 7والدته فاطمة عمره  1990أوقف إداريا ً
بتاريخ  2008/10/20وأوق��ف وجاهيا ً
ف��ي  2008/10/23وأخ��ل��ي سبيله في
 2008/12/24وهو فار من وجه العدالة
بالعقوبة التالية سنتين أشغال شاقة وفقا ً
للمواد  /638بند 219 /4بند  5من قانون
العقوبات الرتكابة جناية شراء مسروق
والتدخل في السرقة.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2015/10/12
الرئيس
المنتدب ا مظلوم
التكليف
2000
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2015/10/12على المتهم محمود علي
صباط سجله  /102العين بعلبك جنسيته
لبناني محل إقامته عرمون  -شارع الشهداء
قرب استهالكية الجسر والدته هند عمره
 1976أوقف وجاهيا ً بتاريخ 2008/1/8
واخلي سبيله في  2009/4/4وهو فار
من وجه العدالة بالعقوبة التالية اربع
سنوات أشغال شاقة مؤقتة وفقا ً للمواد
 638بند  4من قانون العقوبات الرتكابه
جناية سرقة سيارة.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2015/10/12
الرئيس
المنتدب ا مظلوم
التكليف
2000

الموارد المائية
اعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،عن إعادة إجراء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على على أساس تقديم
أسعار لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء خط
توتر متوسط ومحطة تحويل هوائية في
بلدة رعيت -قضاء زحلة (للمرة الثانية).
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الخميس الواقع في 2015/11/26
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الثالثة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
الكهربائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض -وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي المديرية العامة
للموارد المائية والكهربائية -مصلحة
الديوان -كورنيش النهر.
بيروت في  21تشرين األول 2015
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف
1996
المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
اعالن تلزيم مشروع
ح��ف��ر ب��ئ��ر اس��ت��ق��ص��ائ��ي��ة ف���ي ب��ل��دة
الحسانية -قضاء جزين -محافظة لبنان
الجنوبي
الساعة التاسعة من يوم االثنين الواقع
فيه السادس عشر من شهر تشرين الثاني
 ،2015تجري إدارة المناقصات -في
مركزها الكائن في بناية بيضون -شارع
بوردو -الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة
الطاقة والمياه -المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية -مناقصة تلزيم
م��ش��روع حفر بئر استقصائية ف��ي بلدة
الحسانية  -قضاء جزين -محافظة لبنان
الجنوبي.
التأمين المؤقت :عشرة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار.
ال��ع��ارض��ون المقبولون :المتعهدون
المصنفون وفقا ً لالحكام المرسوم رقم
 9206تاريخ  1968/1/18وتعديالته
في الدرجة الثانية على األقل من الجدول
رقم  5لتنفيذ صفقات حفر اآلبار والتحري
عن المياه الجوفية بطريقة الروتاري على
أن ال يكون في عهدته أكثر من ثالث صفقات
مشاريع حفر آبار بتاريخ إجراء المناقصة.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
وال��ح��ص��ول عليه م��ن مصلحة ال��دي��وان
ف��ي ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��وارد المائية
والكهربائية.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف
1983
إدارة اإلحصاء المركزي
إعالن
تلزيم تنظيف مبنى إدارة اإلحصاء
المركزي
بطريقة استدراج العروض
الساعة العاشرة من يوم السبت الواقع
فيه الرابع عشر من شهر تشرين الثاني
 ،2015تجري إدارة اإلحصاء المركزي في
مقرها الكائن في بناية التجارة والمال-
ش��ارع القنطاري -بيروت -مقابل مبنى
ديوان المحاسبة استدراج عروض لتلزيم
تنظيف مبنى إدارة اإلحصاء المركزي.
ال��ت��أم��ي��ن ال��م��ؤق��ت 250 :أل���ف ليرة
لبنانية.
التأمين النهائي :عشرة بالماية من قيمة
ما يرسو على الملتزم.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
الشروط الخاص المعد لهذه الغاية والذي
يمكن الحصول واالطالع عليه من مصلحة
الديوان في إدارة اإلحصاء المركزي
يجب أن تصل ال��ع��روض باليد إلى
إدارة اإلح��ص��اء ال��م��رك��زي قبل الساعة
الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة الواقع
فيه الثالث عشر من شهر تشرين الثاني
.2015
بيروت في 2015/10/21
مدير عام إدارة اإلحصاء المركزي
الدكتورة مرال توتليان
التكليف
1978

