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حمليات � /إعالنات

«القومي» نعى �أحد منا�ضليه...
الرفيق الإعالمي طارق ما�ضي

وفد من رجال الأعمال اللبنانيين في �إيران لبحث �آفاق اال�ستثمار

زمكحل :هدفنا اقت�صادي وا�ستثماري بحت
غادر رئيس تجمع رجال األعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد
زمكحل مساء الخميس ،إلى إيران على رأس وفد اقتصادي كبير
يضم أكثر من  30رجل أعمال لبناني ،في زيارة استكشافية لمدة
خمسة أيام لهذه السوق الجديدة ذات اإلمكانيات الكبيرة.
وي��ض��م ال��وف��د رج���ال أع��م��ال ف��ي م��ج��االت االت���ص���االت،
والتكنولوجيا ،والتجارة ،والصناعة ،والتأمين ،والمطاعم،
والنقل ،المقاوالت والعقارات ،والتعليم ،والتوزيع والحقل
الطبي والصيدالني وشبه الطبي والصيدلي.
وقال زمكحل ،بحسب بيان لمكتبه اإلعالمي« :نحن كرجال
أعمال لبنانيين ،يهمنا خاصة ف��رص االستثمار في قطاع
االستهالك ،بما في ذلك شركات التوزيع والغذاء واالتصاالت
والتكنولوجيا والمطاعم والفنادق والقطاع الطبي وشبه
الطبي والصيدلي ،وأيضا ًالقطاع المالي .ونعتقد أنه سيتم
استثمار ال��ث��روة الناتجة عن النفط في اقتصادات إي��ران
والبلدان المجاورة ،وال سيما في شكل استثمارات مفيدة في
البنية التحتية ومشاريع التنويع التي تهدف إلى الح ّد من
االعتماد اقتصاديا ً فقط على النفط».
وأض��اف « :نحن ن��رى أنّ ل��دى س��وق البورصة اإليرانية
اليوم بعض من المؤشرات التقيمية المثيرة جدا ً لالهتمام
مقارنة مع األسواق الناشئة ،وكذلك من الممكن أن تو ّد العديد
من الشركات المتعدِّدة الجنسيات ()Multinationals
المختصة بالمنتجات االستهالكية أن تنمو في إي��ران ،لذلك
ّ
يجب على المستثمرين أن يعيروا أيضا ً اهتمامهم لهذا القطاع.
إنطالقا ً من توقعنا لتغيرات في األف��ق ،نحن واثقون من
أنّ إي��ران تستعد لتدفق محتمل من المستثمرين الجدد إلى
سوقها .لقد قامت البورصة اإليرانية بتحسين بنيتها التحتية
المختصة باالمتثال للمعايير الدولية في
فيما تحاول الجهات
ّ
مجاالت مثل رصد وحماية المستثمرين.
مع أكثر من  80مليون نسمة ،إنّ إيران هي الدولة الثانية
في الشرق األوسط من حيث عدد السكان بعد مصر .يتك ّون
سكانها من الشباب (متوسط العمر هو  28عاما) ،ما يولد
تحسنا ً إيجابيا ً للغاية بالنسبة للنمو االقتصادي ،إضافة إلى
ُّ

زمكحل متوسطا ً وفد التجمع الذي يزور إيران
ذلك أنّ الشعب اإليراني ج ُّد متعلم  ،مع أكثر من  4مليون طالب
جامعي ،أكثر من نصفهم هم من النساء».
ولفت زمكحل إلى أنه «سيكون لرفع العقوبات المحتمل
واالستثمارات المتوقعة الجديدة تأثيرا ً كبيرا ً على البطالة
واالستهالك المحلي ،حيث أنّ االستثمارات الجديدة ستحتاج
إلى اليد العاملة ،التي من المحتمل أن تتمتع بالمزيد من
الدخل فيزداد إنفاقها» ،مشيرا ً إلى أنه «يُمكن أيضا ً للدول
المجاورة المرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً مع إي��ران على الصعيد
التجاري أن تستفيد من ه��ذا الوضع الجديد ،بما في ذلك
باكستان واإلم��ارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ونأمل
أيضا ً لبنان قريباً».
ورأى «أنّ مستقبل إيران أفضل بكثير اليوم مما كان عليه
في الماضي ،ونحن نرى فيه المزيد من الفرص المحتملة

على المدى المتوسط والطويل» ،الفتا ً إلى أنّ مستقبل إيران
«يعتمد على العملية السياسية ،حيث يمكن أن تكون غير
مؤكدة مع بطء في تنفيذها» .وقال« :في الواقع ،يمكن لعملية
اندماج إيران في المجتمع الدولي والرفع الكامل للعقوبات أن
تستغرق عدة سنوات ،ولكن بصفتنا مستثمرين ورجال أعمال
لبنانيين يركزون على المدى الطويل ،نحن متفائلون بالنسبة
للفرص التي يمكن ان تولدها إيران في المنطقة في السنوات
القادمة».
وختم زمكحل« :إننا نذ ّكر أنّ مسعانا هو اقتصادي ومالي
واستثماري بحت بعيدا ً عن أي اعتبارات سياسية أو غيرها.
ولطالما كان رجال األعمال اللبنانيين محايدين ومستقلين
وغير سياسيين وسيظلون دائما ً هكذا  ،يبحثون باستمرار عن
آفاق جديدة وفرص جديدة وب ّناءة في جميع أنحاء العالم».

غيّب الموت الرفيق المناضل طارق نواف ماضي ،عن 60
سني حياته مناضالً في سبيل
عاماً ،وهو الذي قضى معظم
ّ
الحزب والنهضة.
الرفيق الراحل من مواليد شبعا  ،1955متزوج وله ثالثة
ابناء هم :نظام ،نهاد وفرح.
وهو إبن عائلة قومية اجتماعية مضحية ،قدّمت أحد
ابنائها الرفيق نظام شهيداً.
انتمى ال��ى ال��ح��زب ع��ام  ،1973وك��ان م��ث��اال ً للقومي
االجتماعي المناقبي والشجاع.
شارك في أعمال مقاومة االحتالل اليهودي ،واعتقل من
قبل االحتالل في عام « 1978معتقل تل نحاس» لمدة عام.
تح ّمل ع��دة م��س��ؤول��ي��ات ،وف��ي ال��ع��ام  1976تولى
مسؤوليات إذاعية وإعالمية في نطاق منفذية مرجعيون،
وكلف بمهمات حزبية عديدة ،اضافة إلى عمله مراسالً
إعالميا ً لجريدة بيروت.
سافر ال��ى الكويت في العام  ،1985وعمل في مجال
الصحافة حيث تسلّم مسؤولية سكرتير تحرير جريدة
«الوطن» الكويتية ،وساهم في إصدار جريدة «الرأي العام»
الكويتية.

نشط الرفيق الراحل في المجال االجتماعي ،ونسج شبكة
عالقات اجتماعية وسياسة لمصلحة الحزب.
يشيّع الرفيق الراحل ظهر يوم غد األحد  29تشرين الثاني
 2015في جامع الخاشقجي ،ويوارى الثرى في جبانة بئر
حسن .البقاء لالمة.

لجنة ا�ﻷ �سير �سكاف ترف�ض الإ�ساءة ل�شهداء المقاومة
توجهت «لجنة أص��دق��اء اﻷسير
يحيى سكاف» في بيان بالتحية إلى
«روح االستشهادية البطلة عروس
الجنوب سناء محيدلي وإلى اآلالف
من شهداء المقاومة الذين أرغموا
جيش االح��ت�لال على ال��خ��روج من
أرض��ن��ا مهزوما ً وم��دح��ورا ً وخائبا ً

بفضل دمائهم الذكية التي أرعبت
المحتل وحطمت أس��ط��ورة جيشه
الذي ُقهر تحت أقدام سناء محيدلي
وأحمد قصير ورفقائهم اﻷبطال الذين
نعيش اليوم بفضلهم بع ّز وكرامة
وشرف».
وأكدت اللجنة أن «اإلساءة ﻷرواح

شهداء المقاومة اﻷبطال هي إساءة
للوطن واﻷم��ة» ،داعية وزير اإلعالم
رمزي جريج والمسؤؤلين اللبنانيين
«إل��ى اتخاذ موقف واض��ح وصريح
بحق ك��ل م��ن ي��ت��ط��اول على كرامة
شهدائنا الذين نعتبرهم رمزا ً وعز ًة
لنا ولكل حر وشريف».

فرن�سا تريد التن�سيق ( ...تتمة �ص)1
ظهرت تركيا بقيادة رئيسها رجب أردوغان ،بصفتها الدولة التي
ترعى الحرب ،وتتح ّمل مسؤولية الدماء التي تنزف في باريس وك ّل
مكان ضرب فيه اإلرهاب ،ونجح الرئيس الروسي رغم البروباغندا
األم��ي��رك��ي��ة بتظهير ال����دور ال��ت��رك��ي ف��ي دع���م اإلره����اب واحتضانه
ورعايته ،وأخذت موسكو على عاتقها وضع ح ّد لهذا التمادي ،فبدأت
بتقديم الدعم الجوي للجيش السوري وحلفائه لتنظيف خط الحدود
التركية السورية ،وفي المقابل تولت استهداف القوافل المحمية من
تركيا التي ينظمها «داع��ش» لنقل النفط المنهوب من سورية وبيعه
ف��ي تركيا ،واس��ت��ه��داف ق��واف��ل اإلم���داد ال��ت��ي تنقل عبرها الحكومة
التركية تحت شعار المساعدات اإلنسانية للجماعات المسلحة ما
تحتاجه من سالح ومؤن وعتاد ،وجاءت الحرائق المشتعلة على خط
الحدود لتقول إنّ شيئا ً قد تغيّر وسيتغيّر وأنّ زمن العربدة التركي قد
انتهى ،وأنّ الكذبة المدنية والديمقراطية التركية يفضحها المشروع
«اإلخواني».
أسقطت تركيا الطائرة الروسية لتحمي جماعاتها ،وتفرض معادلتها
م��ج��دّدا ً ووراءه���ا دع��م غربي وأميركي ،ولما وق��ف الرئيس الروسي
المضي بوتيرة أس��رع ودرج��ة أش�� ّد في حربه ،انكفأ الغرب
وأعلن
ّ
ووجد أردوغ��ان نفسه بال حلفاء وحيدا ً يستجدي موعدا ً مع الرئيس
الروسي وردا ً على اتصاالته الهاتفية.
عاد أردوغان للتصعيد وتحدّث عن اللعب بالنار من جانب روسيا،
فر ّد عليه وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف بوصف مواقف
أردوغان بتخطي الخطوط الحمر ،فيما المناطق الحدودية السورية مع
تركيا تشهد حربا ً حقيقية ،ال تملك فيها تركيا سوى التف ّرج على احتراق
استثمارها في اإلرهاب وهي تزبد وترعد ،فتضطر لإلعالن عن وقف
حركة طيرانها فوق شمال سورية ضمن إطار وقف غاراتها المزعومة
على «داعش» ،والسبب أنه بعدما ت ّم نشر منظومة «أس  »400صارت
ك ّل الطائرات التركية أهدافا ً سهلة للصواريخ الروسية.
على إي��ق��اع ه��ذا التح ّول النوعي ف��ي مسار ال��ح��رب ،اضطر حلفاء
أردوغان إلى االكتفاء بدور الوسيط لترطيب األجواء ومراضاة خاطر
الرئيس ال��روس��ي الغاضب أم�لاً بإقناعه بلقاء الرئيس التركي على
هامش قمة المناخ في باريس األسبوع المقبل ،وما يستدعيه ذلك من
الش ّد على ف ّكي أردوغان كي ال يتلفظ بحماقات تع ّقد األمر.
فرنسا التي تتولى ال��دور المتقدّم على هذا الصعيد تتص ّرف على
قاعدة التسليم بأنّ شيئا ً كبيرا ً قد تغيّر ،وفي فرنسا كما يؤكد المتابعون
ثمة الكثير قد تغيّر بعد التفجيرات األخيرة ،ولم يعد بمقدور الرئيس
الفرنسي صوغ السياسات وفقا ً لرأيه ورؤيته غير آبه بما ينتظره منه
ألي تحالفات وآليات سيخوض
الفرنسيون ،ومحوره كيف ووفقا ً ّ
ً
ح��رب حمايتهم من اإلره���اب ،خصوصا كيف ستتغيّر سياسته في
سورية بضوء ما شهدته باريس؟
أول التغيير التق ّرب من موسكو وتأييد دورها في سورية كترجمة
للشراكة في الحرب على اإلره��اب ،ومن نتاجه الكالم الجديد لوزير
خ��ارج��ي��ة ف��رن��س��ا ع��ن ال��ت��ع��اون م��ع ال��ج��ي��ش ال��س��وري ف��ي إط���ار هذه
الحرب.
تتوسط العقد ال���ذي يحيط ب��م��ف��ردات ال��ح��رب مع
��ي
ت
��
ل
ا
وموسكو
ّ
اإلرهاب ،تستضيف وزير الخارجية السوري وليد المعلم ليعلن بدء
الع ّد التنازلي لإلرهاب ،مع الدور الذي تضطلع به روسيا في الحرب،
ولكن ليس بعيدا ً عن تأديب التمادي التركي الذي يشكل مصدر العبث

األول بأمن واستقرار المنطقة والعالم.
ت��رك��ي��ا ال��ت��ي تستشعر ال��ع��زل��ة وي��ؤن��س رئ��ي��س��ه��ا ج��ن��ون عظمته
بتصريحاته النارية تتح ّرك مخابراتها وتوعز إلى قطر وقيادة «جبهة
النصرة» لتسريع عملية التفاوض لح ّل قضية العسكريين اللبنانيين
المخطوفين ،أمالً بإيصال رسالة حسن نيات تلطف المناخات المتوترة
وتفتح ك ّوة في الجدران المسدودة سياسيا ً من البوابة األمنية ،سواء
مع سورية أو إيران وحزب الله ،من بوابة األمن اللبناني الذي تلقف
بشخص المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم الفرصة وسار
بها حتى النهاية التي يبدو أنّ خواتيمها السعيدة تقترب وربما تبصر
النور مع الفجر أو بعده بساعات.

صفقة تبادُل العسكريين
احتمال تحريرهم أقرب

َخ َطف ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين األض��واء بعد أن تردّدت
معلومات تشير إل��ى إف��راج قريب عن العسكريين المخطوفين ل��دى جبهة
«النصرة» ضمن عملية تبادل ،ما يضيف إذا ما ت ّمت الصفقة إنجازا ً جديدا ً إلى
سجل إنجازات جهاز األمن العام ومديره العام اللواء عباس إبراهيم الذي بذل
جهودا ً كبيرة في هذا الملف.
وأكد مصدر وزاري مطلع لـ«البناء» أن «حظوظ نجاح صفقة التبادل مرتفعة
أكثر من المرات السابقة» ،وتوقع المصدر إنجاز الصفقة في األي��ام القليلة
المقبلة ،وأبدى حذره من حصول أي طارئ في الساعات األخيرة يحول دون
إتمام الصفقة .وأكد المصدر ال��وزاري أن «الدور األساس إذا ما ت ّمت الصفقة
يعود أوال ً لألمن العام وثانيا ً لوزارة الداخلية» ،وشدّد المصدر على «أن صفقة
التبادل ال تشمل العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش» ،مشيرا ً إلى «أن
السجناء الذين ستشملهم الصفقة نقلوا من سجن رومية إلى مديرية األمن العام
في بيروت».

إبراهيم :لم تصل إلى خواتيمها بعد

وأكد اللواء عباس إبراهيم ،بحسب ما نقل عنه أن «األمور لم تصل بعد إلى
يخص ملف العسكريين األسرى» ،مشيرا ً إلى أنه «يريد سحب
خواتيمها في ما
ّ
الملف من اإلعالم وعدم إعطاء جرعات تفاؤل».
والحقا ً أعلنت المديرية العامة لألمن العام في بيان أنه «في حال حصول
أي تقدم له عالقة بمجريات الملف سيتم اإلعالن عن ذلك رسميا ً وفي حينه»،
كما تم ّنت «على وسائل اإلعالم العودة إلى المراجع المختصة للحصول على
معلوماتها ،خصوصا ً أن لهذا الملف بعدا ً إنسانيا ً مما يجعله غير قابل للتداول
بهذه الطريقة وحتى ال يتم تعريض أهالي العسكريين النتكاسة أو ضغوط».

أهالي العسكريين :لم نبلّغ رسميا ً

وتحدّثت مصادر أهالي العسكريين المخطوفين لـ«البناء» عن تقدّم جدي
في ملف العسكريين وتفاؤل حقيقي لإلفراج عن أبنائهم المخطوفين لدى جبهة
النصرة في األيام القليلة المقبلة ،لكنها أعربت عن خشيتها من مفاوضات ربع
الساعة األخير ،ولفتت المصادر إلى أن «األهالي تلقوا إيحاءات من جهات
رسمية بقرب إنجاز الصفقة ،لكن المصادر نفت إبالغها رسميا ً باألمر».
وأثنت المصادر على الجهود التي بذلها اللواء عباس إبراهيم على هذا
الصعيد وال��ذي ترجمها بقرب الوصول إلى خواتيم سعيدة لهذا الملف في
القريب العاجل،
وإذ أشارت المصادر إلى دور أساسي للوسيط القطري ،أوضحت أن مضمون
الصفقة هو تبادل سجناء «إسالميين» لدى الدولة مقابل إطالق  16عسكريا ً
مخطوفا ً لدى جبهة النصرة».

 25موقوفا ً مقابل  16عسكريا ً

وفيما تحدّثت معلومات عن أن موكب لألمن العام يتألف من  ٢٠سيارة عاد
من سورية وبحوزته عددا ً من عناصر جبهة النصرة المسجونين لدى الدولة

«داع�ش» ي�ستطلع( ...تتمة �ص)1
وتجدر اإلش��ارة إل��ى أن��ه بعد إحباط األجهزة األمنية اللبنانية محاولة داعش
باستهداف الكسليك في جونيه ،تؤشر أحدث المعلومات إلى أنّ داعش يعتزم توجيه
سلسلة ضربات إرهابية في بلدات وقرى الخط الساحلي الجنوبي ،وتحديدا ً داخل
المنطقة الممتدة من بلدة الناعمة إلى بلدة الرميلة.
وتكشف أوساط مطلعة أنه ت ّم خالل األيام األخيرة رصد عمليات استطالع أمنية قامت
بها عناصر من داعش في منطقة الناعمة بخاصة ،والعديد من قرى الخط الساحلي
الجنوبي وبلداته ،إضافة لالوتوستراد ذاته .وأمكن من خالل مراجعة شرائط كاميرات
موضوعة لرصد الحركة في تلك المنطقة ،التثبت من أشخاص غرباء عن المنطقة (تدلل
ِ
سحَ ُنهم على أنهم سوريون) ،قاموا باستخدام هواتفهم الخلوية لتصوير طرق معينة
داخل بلدة الناعمة ،إضافة لمراكز دينية فيها ،وأيضا ً لمقار تقدم خدمات اجتماعية
تابعة لحزب الله.
وجرى آخر رصد لحركة عناصر استطالعية من داعش في تلك المنطقة ،قبل أربعة
أيام (األربعاء الماضي) ،حيث الحظت عمليات الرصد األمني باإلضافة إلى مراجعة
شرائط الكاميرات المنصوبة في المنطقة ،شابا ً في العقد الثاني من عمره ،وهو يقوم
بالتنقل سيرا ً على األقدام داخل أحياء الناعمة ،وظهر بوضوح أنه يقوم بتصوير نقاط
حساسة بواسطة جهازه الخلوي في البلدة ،في حين أنه كان يستعمل جهازا ً خلويا ً
ّ
مشغله على ما يُع َتقد.
آخر لالتصال مع
 ..ثم لوحظ أن الشاب عينه قصد بعد ذلك طريقا ً فرعية من داخل البلدة باتجاه
األوتوستراد الساحلي ،ومن هناك استقل باصا ً باتجاه بيروت.
وتخلص معلومات متقاطعة إلى تو ُّقع أن تكون داعش تخطط للقيام بعمل إرهابي
في منطقة الساحل الجنوبي ،نظرا ً لحساسية هذه المنطقة على غير صعيد؛ فمن جهة
تعتبر الطريق اللوجستي االستراتيجي لـ«اليونيفيل» الرابط بين قواعدها في منطقة
ما وراء جنوب خط الليطاني ومراكز إمداداتها في مرفأ بيروت؛ ومن جهة ثانية تعتبر
«خط إمداد المقاومة» الذي يعتبر إقفاله أو تشويش سالسته خطا ً أحمر .أضف إلى أن
المنطقة تحفل في هذه الفترة بتعقيدات ديموغرافية فلسطينية وسورية ولبنانية.

يوسف المصري

السورية ،أكدت مصادر إسالمية لـ«البناء» أن عددا ً من آليات األمن العام نقلت
ثمانية موقوفين من سجن رومية إلى مبنى األمن العام في بيروت.
وإذ كشفت أن الصفقة باتت في خواتيمها ،فضلت المصادر عدم ربط إتمام
الصفقة بمواعيد محددة ،ولفتت إلى أن تفاصيل الصفقة وتوقيتها يعلمها فقط
اللواء إبراهيم ،وتحدّثت عن أن مساعي وجهودا ً بعيدة عن األضواء تك ّثفت في
اآلونة األخيرة إلنهاء هذا الملف.
وعلمت «البناء» أن «السجناء الذين ستشملهم صفقة التبادل مقابل 16
عسكريا ً يصل عددهم إل��ى  25شخصا ً بينهم ثمانية لبنانيين واآلخ��رون
سوريون ومن ضمنهم أيضا ً  5نساء ال سيما طليقة زعيم «داع��ش» أبي بكر
البغدادي سجى الدليمي وزوجة اإلرهابي أنس جركس عال جركس».
كما علمت «البناء» أن جميع السجناء المشمولين بالصفقة لم يرتكبوا
عمليات إرهابية أو جرائم وليسوا خطرين.
ونفت مصادر عسكرية لـ«البناء» أي دور لحزب الله على خط صفقة التبادل
بين الدولة اللبنانية و«النصرة» .وش��ددت على أن الملفين منفصالن عن
بعضهما ،وكشفت أن «ملف التفاوض بين حزب الله والتنظيمات اإلرهابية
في سورية على تبادل األسرى لدى الطرفين لم يُف َتح بعد ،كما نفت وجود أي
وسيط يعمل على هذا الملف».

قاتل الشهيد حمية
في قبضة الجيش

أمنياً ،وبعد العملية النوعية التي نفذتها المقاومة والجيش السوري في ريف
حمص منذ أيام والتي قضت على المسؤول عن نقل انتحاريي برج البراجنة عبد
السالم عبد الرزاق الهنداوي ،الملقب بـ«أبو عبدو» ،تمكنت مخابرات الجيش
اللبناني من توقيف قاتل الجندي محمد حمية اإلرهابي الخطر ،السوري علي
أحمد لقيس المل ّقب بــ «أبو عائشة» النتمائه إلى أحد التنظيمات اإلرهابية.
وبيّنت التحقيقات مع الموقوف ،أنه أقدم على قتل الجندي الشهيد محمد
حميّة الذي خطف إثر معركة عرسال .وأدلى الموقوف بمعلومات حول عدد من
األشخاص المتورطين في ملف العسكريين المخطوفين ،وفق ما جاء في بيان
قيادة الجيش.

عقبات في مرحلة
المناورات الرئاسية

رئاسياً ،ال ي��زال لبنان في مرحلة المناورات ولم يدخل بعد في مرحلة
البازارات ،ولم تتبلور التسوية السياسية ال سلبا ً وال إيجابا ً حتى الساعة ،وإن
كانت سلسلة من العقبات بدأت تعترض المفاوضات الجارية.
وبانتظار إطاللة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري التلفزيونية الخميس
المقبل ،وما سيقدمه لجهة الطرح الرئاسي وترشيح رئيس تيار المردة النائب
سليمان فرنجية ،يترأس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط عند
الخامسة من عصر اليوم اجتماعا ً لكتلته .وأك��دت مصادر الحزب التقدمي
االشتراكي لـ«البناء» أن «االجتماع سيناقش التطورات التي حصلت في ضوء
التسوية المطروحة لرئاسة الجمهورية» .ورفضت المصادر تأكيد أو نفي ترشيح
النائب جنبالط لفرنجية اليوم داعية إلى انتظار االجتماع ،ال سيما أن األجواء
اإليجابية التي برزت في األيام األولى من عودة فرنجية من باريس بددتها بعض
التصريحاتمنمسيحيي14آذار».وتحدثتالمصادرعنإجماعمسيحيماروني
رافض لترشيح فرنجية .برز هذا في تراجع حزب الكتائب عن موقفه المؤيد
لترشيح رئيس تيار المردة وموقف رئيس حزب القوات سمير جعجع ،ورفض
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون المطلق لقانون انتخاب على
أساس الستين .وإذ تحدثت المصادر عن أن «االتصاالت بين وزير المال علي
حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل لم تكن إيجابية» ،أشارت إلى إن
«المفاوضات مستمرة».

َّ
نتبن ترشيح فرنجية
الكتائب :لم

وفي إطار الحركة التي تواكب المستجدات في الملف الرئاسي ال سيما على
الصعيد المسيحيّ ،
حط وفد من حزب الكتائب ض ّم الوزير السابق سليم الصايغ
وعضو المكتب السياسي البير كوستانيان في الرابية ،حيث التقى رئيس تكتل

َمن �أخط�أ ( ...تتمة �ص)1
الالواقعية حصر األم��ر بالثوابت والخيارات الكبرى وحرمان
القادة السياسيّين من هوامش مناوراتهم والتطلع لخصوصياتهم
كزعامات لديها ش��ارع وجمهور وحق الطموح ،لكن من ضمن
أي م��ن الزعيمين ميشال عون
أخ�ل�اق ل��م يحد ع��ن ضوابطها ّ
وسليمان فرنجية.
 المشكلة الثالثة في الواقعية الطرح المتداول ،هو أنه يتجاهلغياب لحظة واقعية للتسوية ،فالمنطقة في أش ّد لحظات توترها
وتقلباتها السريعة ،والسعودية ال يمكن أن تتسامح بترك القرار
الرئاسي للحريري ،وهي تفقد ك ّل أوراقها في المنطقة ،وما ت ّم
��س النبض والسعي
ي��ن��درج بين التمهيد ال��ج��دّي وال��م��ن��اورة وج ّ
إلثارة عاصفة غبار ،والتعامل الرسمي والعلني مع ما جرى يرتبط
بتبلور ظروف تتيح تح ّوله مشروعاً ،وهو ما لم يحِ ن أوانه بعد،
فليبق السؤال السعودي عن ر ّد فعل حزب الله قائما ً بال جواب،
وليبق ترشيح العماد عون قائما ً وترشيح فرنجية محتمالً ،وليبق
الخيار أمام قوى الرابع عشر من آذار بينهما ،ويصبح هذا عنوان
التداول الرئاسي الوحيد ،وليبق الخالف في فريق حلفاء الحريري
مصدر إرباك لص ّفهم ال لص ّفنا ،وعلى َمن يريد مِن بينهم دعم عون
رئيسا ً أن يفاوضه على الرئاسة والسلة المتكاملة وفي قلبها قانون
النسبية ،وأن يبحث عن كيفية تعويض فرنجية بعد تداول اسمه
رئاسياً ،وعلى َمن يريد فرنجية منهم رئيساً ،أن يفاوضه على
السلة ذاتها ،وفي قلبها قانون النسبية ،وأن يبحث عن كيفية تقديم

الضمانات وااللتزامات التي ترضي العماد عون وتياره بصفته
المرشح األب��رز الذي ال انتخابات بدون رضاه وب��دون قيامه هو
بترشيح فرنجية بديالً منه للرئاسة بصورة رسمية .وفي األحوال
كلّها فليبق واضحا ًأن من يرتضي المساومة اليوم على العماد عون
يساوم على النائب فرنجية غداً ،وأنّ من ن ّكل بالتفاهم مع العماد
عون أمس ليس ما يضمن أن يردعه عن النكول مع النائب فرنجية
اليوم ،وأنّ َمن ُيرد أن يسمع معادلة القبول بالبحث عن بديل لعون
اليوم فسيرغب بسماع معادلة القبول بالبحث عن بديل لفرنجية
غ��داً ،وهذا ما لم ولن يسم َعه .المعادلة الوحيدة القائمة هي عون
مرشحنا الرسمي الوحيد والكالم الرئاسي معه ،وفرنجية زعيم
تليق به الرئاسة وعلى َمن يرتضيه حالً رئاسيا ًأن يفتخر بقول ذلك
علنا ً وتحويله مشروعا ً رسميا ً في التداول ،بدءا ً من مفاتحة العماد
عون بذلك وصوالً إلى طرح األمر ضمن مشروع سلة متكاملة على
طاولة الحوار ،وعندها فقط ُتسمع األجوبة التي يجب أن ُتقال.
 فرنجية فعل ما يجب أن يفعل ،وبك ّل أخالقيات القادة الكبار،وق��ال م��ا ُينتظر منه أن ي��ق��ول ،بك ّل معايير ال��وف��اء ،وع��ون فعل
ما يجب أن يفعل كقائد سياسي خبير ،وامتنع عن الكالم منعا ً
لك ّل عبث وتأويل ،بك ّل معايير الحنكة .يخطئ من يريد تصوير
انتصار فريق سياسي كامل ينحصر الفوز الرئاسي بأحد أركانه،
كأنه هزيمة له أو لبعضه ،ألن ال مكان لرئيسين.
ناصر قنديل

«التغيير واإلصالح» النائب العماد ميشال عون ،في حضور أمين سر التكتل
النائب إبراهيم كنعان .وأكدت مصادر كتائبية لـ«البناء» أن «رئيس حزب
الكتائب النائب سامي الجميل لم يتبنّ ترشيح فرنجية ليتراجع ،ولم يعارضه
ليقبل به في ما بعد» ،مشيرة إلى «أن العالقة الجيدة بين النائبين فرنجية
والجميل والصداقة التي تجمع بينهما بعيدا ً عن السياسة شيء ،واالنتخابات
الرئاسية شيء آخر» ،وشددت المصادر الكتائبية على «أن ما يتم التداول به
من طرح رئاسي وفق تسوية معينة ،يحتاج إلى مشاورات سياسية نقوم بها
مع التيار الوطني الحر وحزب القوات» ،مشيرا ً إلى أن وفدا ً من الكتائب سيلتقي
اليوم رئيس حزب القوات سمير جعجع في معراب».
وفي سياق متصل ،وفيما بقي حزب الله ملتزما ً الصمت حيال ما يجري
رافضا ً التعليق بانتظار أن يتأكد من معالم التسوية ،وهذا يسري أيضا ً على
العماد ميشال عون ،أكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» ،أن
«األمور تسير باتجاه التراجع بعد موقف األحزاب المسيحية» ،الفتة إلى حديث
ّ
بغض
وتلميحات عن «فرط عقد التسوية» .وأشارت المصادر إلى «أن ما جرى
النظر عن نجاح التسوية من عدمه فهو ه ّز التحالفات وربما سيعيدنا إلى ما
قبل العام .»1998
وتخ ّوفت أوساط سياسية من أن تكون نية الرئيس سعد الحريري والنائب
وليد جنبالط حَ ْرق ورقة النائب فرنجية تمهيدا ً لترشيح الوزير جان عبيد»،
مشيرة إلى أنه «إذا لم تصل االتصاالت إلى نتائج إيجابية قبل جلسة الحوار
المقبلة في  14كانون األول ،فهذا يعني أن األمور عادت إلى نقطة الصفر».
وكان القائم باألعمال األميركي السفير ريتشارد جونز زار بنشعي والتقى
الوزير سليمان فرنجية بحضور وزير الثقافة ريمون عريجي وطوني سليمان
فرنجية وجان بطرس .ولم يدل جونز أي تصريح إثر االجتماع.
كلنا نموت ولكن قليلين م ّنا من يظفرون
بشرف الموت من أجل عقيدة ـ سعاده

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
وآل ماضي
ينعون إليكم بمزيد من األسى والحزن
فقيدنا الغالي المناضل الرفيق

طارق نواف ما�ضي
(أبو نظام)

والده :الرفيق المرحوم نواف ماضي.
والدته :الرفيقة المرحومة سهيلة ماضي.
زوجته :ناهدة فخر الدين ماضي.
أبناؤه :نظام ،نهاد ،فرح.
أشقاؤه :المرحوم الرفيق غسان والشهيد نظام وفرج والرفيق محمد .
شقيقاته :أليسار ،سوسن.
سيُصلّى على جثمانه الطاهر ظهر يوم األحد الواقع في 2015/11/29
في جامع الخاشقجي.
ويوارى الثرى في جبانة بئر حسن.
ُتقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في منزل والده المرحوم
نواف ماضي الكائن في محلة المصيطبة ،ثكنة الحلو ،بناية صعب،
الطابق الثالث.
والثالث يوم الثالثاء الواقع في  2015/12/01للرجال والنساء من
الساعة الثانية لغاية الساعة الخامسة في قاعة محي الدين برغوث –
جامع الخاشقجي.
اآلسفون :الحزب السوري القومي االجتماعي،
آل ماضي ،وعموم أهالي شبعا

البقاء للأمة

�إعالنات ر�سمية
اعالن
كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د الس��ت��ق��ص��اء االس��ع��ار
لشراء قطع غيار توتر متوسط من صنع
شركة  EGEMACوشركة Siemens
لزوم محطة الجمهور الرئيسية ،موضوع
اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث4د7356/
تاريخ  ،2015/6/29قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2015/12/18عند 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 أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/11/24
بتفويض من المدير العام

مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
2225
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها وضعت
قيد التحصيل الفواتير المتأخرة التي لم
تسدد للجباة والعائدة إلى دائرة الزهراني
وذل��ك لغاية إص��دار شهري  7و2015/8
توتر منخفض.
فعلى المشتركين ال��ذي��ن ل��م يسددوا
فواتيرهم المذكورة ،المبادرة إلى تسديدها
في الدائرة المعنية خالل مهلة أسبوعين من
تاريخه تحت طائلة قطع التيار الكهربائي
عنهم ،واتخاذ التدابير النظامية بحقهم
والتي تصل إلى إلغاء اشتراكاتهم.
لمزيد من التفاصيل يمكن للمشتركين
االطالع على موقع المؤسسة اإللكتروني.
يعتبر ه���ذا اإلع��ل�ان ب��م��ث��اب��ة تبليغ
شخصي،
بيروت في 2015/11/25
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف 2242

