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حمليات � /إعالنات

الجي�ش يف ّكك جهاز ا�ست�شعار «�إ�سرائيلي» في �سهل مرجعيون

غير �صادر عن رئي�س التفتي�ش

أعلن التفتيش المركزي في بيان أنه «عطفا ً على
ما تداولته وسائل اإلعالم من بيانات صادرة عن
التفتيش المركزي والتحدث باسمه ،يهم التفتيش
المركزي توضيح ما يلي:
إن أي بيان غير ص��ادر عن رئيس التفتيش
المركزي يعتبر غير ذي قيمة قانونية ،مع اإلشارة

مرجعيون ـ رانيا العشي

إلى أن التحقيقات التي تجريها المفتشيات العامة
كافة ،التي هي جزء ال يتجزأ من إدارة التفتيش
المركزي ،تتسم بطابع السرية ،وإن نتائجها
ال تصبح عالنية إال عند اقترانها بقرار نهائي
يصدر عن هيئة التفتيش المركزي ،التي يعود
لها وحدها إدانة للموظف المرتكب ،كما ونضيف

يتوسل
إل��ى ما تقدم ،أن التفتيش المركزي لم
ّ
يوما ً الظهور اإلعالمي ،وأن ما يقوم به يعتبره
من صلب واجباته ،وال سيما أن هذا الجهاز كان
وسيبقى من رم��وز دول��ة القانون والمؤسسات
وعلى هذا األساس سيبقى مترفعا ً عن كل ما يمت
إلى السياسة بصلة».

تركيا ت�سدّ د ( ...تتمة �ص)1
مناخات االنفراجات المأمولة من اللقاء ربما تتبعها تفاهمات
على تولي مجلس األمن في جلسة منتصف الشهر الحالي وفي ظ ّل
ترؤس واشنطن للمجلس هذا الشهر ،بحسم تصنيف التنظيمات
اإلرهابية ،تمهيدا ً للقاء مسار فيينا في نيويورك بدالً من باريس
إلطالق الحوار السوري  -السوري في جنيف الثالث.
في لبنان َمن يراهن على االنفراجات بالمساعدة على التسويات،
وع��ل��ى إن��ه��اء ملف اإلره���اب م��ع��اً ،ول��ذل��ك ي��ش��دّد رئ��ي��س المجلس
النيابي نبيه بري على ت�لازم وتزامن مساعيه لتصليب الجبهة
الداخلية في وجه اإلرهاب والفتن ،مسجالً في هذا السياق رفضه
المطلق لمشاهد استعراض جبهة «النصرة» في عرسال ،واصفا ً
األم��ر باالنتهاك السيادي المرفوض ،ومع هذا الموقف السعي
الحثيث إلى التقاط ك ّل فرص للتوافق وتزخيم لغة الحوار ،سواء
لحلحلة ملف قانون االنتخابات النيابية أو الشأن الرئاسي ،بينما
ذهب النائب وليد جنبالط إلى حصر نشاطه في الملف الرئاسي،
معلنا ً قبيل العشاء الذي أقامه للنائب سليمان فرنجية في دارته
في كليمنصو أنه سيضع جهده لتسويق التسوية الرئاسية التي
تقوم على ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية.
��ج��ل خ��ط��وة إل��ى ال����وراء ،أك��د فيها تمسكه
ال��ن��ائ��ب فرنجية س ّ
بالحلف ال��ذي ينتمي إليه قائالً علينا أن نقنع حلفاءنا ونطمئن
خصومنا ومستعدّون لفعل ما يلزم في االتجاهين ،معتبرا ً أنّ
��اق ،معلنا ً أنّ المشوار المشترك
حلفه مع العماد ميشال عون ب ٍ
سيكمل ،وكما كنا معا ً سنبقى معا ً فال تقلقوا ،لكنه تقدّم مترس ِمالً
بهذا التموضع خطوتين إلى األمام قائالً :إنها فرصة إذا ضاعت
بعدها المجهول ،و َمن لديه فرصة جدية أخرى فليقدّمها ،مؤكدا ً
أي تع ّهدات تطال
جدية الحريري ف��ي م��ش��روع التسوية نافيا ً ّ
قانون االنتخابات.

ذهبت الصور البروتوكولية واالحتفالية البراقة باإلفراج عن العسكريين
المحررين من جبهة النصرة اإلرهابية وحل المنطق لدى المتابعين
في هذا الشأن .وطرحت مصادر عليمة في حديث لـ«البناء» مالحظات
أساسية وكبيرة .المالحظة األولى تتصل بالشكل هل كان ضروريا ً إجراء
هذه المراسم االحتفالية لألسرى؟ المالحظة الثانية :أال تشجع هذه
المراسم االحتفالية على تجنب القتال واالستشهاد واالتجاه إلى الوقوع
في األسر لتفوز أوال ً بالنجاة وثانيا ً باالحتفال؟ والمالحظة الثالثة :كيف
يسمح لإلعالم أن يستصرح عسكريين عائدين من األسر قبل إخضاعهم
لمقتضيات القانون بما في ذلك الفحص الطبي واالستجواب المسلكي
والتحقيق القضائي؟ المالحظة الرابعة :كيف تقبّلت الدولة اللبنانية
صورة المسلحين األمنين في عرسال وسمحت بعرضه على شاشات
التلفزة ،فكان هؤالء أصحاب السيادة الفعلية على عرسال؟ أسئلة كبيرة
تطرح في هذا الموضوع لكن يحرص البعض على االحتفاظ بها لتجنب
اإلساءة إلى بعض المشاعر ،بخاصة أن بعض ما قاله العسكريون يثبت
أن أسرهم حصل من دون قتال ،ومن غير استنفاد وسائل القتال ومن غير
أي محاولة للفرار من األسر؟

تسهيل تحرير القلمون

أما عن تدخل حزب الله والتسهيالت السورية ،فتفسر مصادر مطلعة
لـ«البناء» ذلك بالقول «أن حزب الله حرص والحكومة السورية على
سالمة العسكريين وإعادتهم إلى ذويهم ،بخاصة مع عجز الدولة اللبنانية
عن القيام بأي فعل مؤثر في هذا اإلطار ،وكما أن المقاومة نشأت لسد عجز
الدولة لمواجهة «إسرائيل» ،فيبدو أن المقاومة ومعها الحليف السوري
سلكت الطريق نفسه لسد هذا العجز» .وتشير المصادر إلى «أن حرص
حزب الله على سالمة العسكريين ال يُخفي المصلحة العمالنية المحتمة
له وللحكومة السورية في إقفال هذا الملف الذي يشكل بحد ذاته ،بشكل
مباشر أو غير مباشر ،عائقا ً أمام احتمال عملية تحرير القلمون» .وذكرت
المصادر بـ»األصوات اللبنانية التي أطلقت أثناء عملية القلمون واضعة
خطوطا ً حمراء حول عرسال ومتذرعة باألسرى وإقدام بعض الجهات
على قطع الطرقات وإزعاج المقاومة».
ولفتت المصادر إلى «أن المشهد المق َّزز أكد حقيقة كان فريق  14آذار
يخادع فيها وهي أن عرسال محتلة ،وأن االحتالل يفرض التحرير الذي
إما أن يكون عن طريق الجيش ،أو أن يكون عن طريق آخر يعلمه أصحاب
الشأن».
لفت مدير عام األم��ن العام اللواء عباس إبراهيم إلى «أن��ه يحتفظ
بأوراق مو ّقعة من القضاء اللبناني بإطالق سجى الدليمي ،وعلى هذا
األس��اس أضيف اسمها إلى الملف ال أكثر وال أق��ل» ،مشددا ً على «أنه ال
يمكنه أن يف ّرط بدماء اللبنانيين ،ولو لم يكن الملف قابالً للحل لما حل
بهذه الطريقة» .وأكد أن «ال وجود لبن َد ْين في االتفاق ينصان على منح
 25مليون دوالر لـ«جبهة النصرة» وإعطائها هامشا ً للتحرك في عرسال».
وعن ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داع��ش» ،أوض��ح «أن
المشكلة تكمن في إمكان إيجاد مفاوض» ،الفتا ً إلى «أنه خالل األشهر

انتخابات نقابية
{ نقابة مستخدمي وع ّمال شركات الدعاية واإلعالن

تدعو نقابة مستخدمي وعمال شركات الدعاية واإلعالن إلى انتخاباتها
العامة وذلك نهار الجمعة الواقع فيه  2015/12/11في مقر النقابة من
الساعة الثالثة وحتى الساعة الرابعة.
على الراغبين بالترشيح االتصال بأمانة السر.

{ نقابة مستخدمي وع ّمال تجارة السجاد في لبنان

تدعو نقابة مستخدمي وع ّمال تجارة السجاد في لبنان إلى انتخاباتها
العامة وذلك نهار الجمعة الواقع فيه  2015/12/11من الساعة العاشرة
وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا ً وذلك في مقر النقابة في بيروت.
على الراغبين بالترشيح االتصال بأمانة السر.

{ نقابة مستخدمي وع ّمال شركات الزيوت
والمشتقات النفطية
تدعو نقابة مستخدمي وع ّمال شركات الزيوت والمشتقات النفطية
ف��ي لبنان إل��ى انتخاباتها العامة وذل��ك نهار الجمعة ال��واق��ع فيه
 2015/12/11في مقر النقابة من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة
الثانية عشرة ظهراً.
على الراغبين بالترشيح االتصال بأمانة السر.

{ نقابة مستخدمي وع ّمال مستوردي
ومصدّري الحبوب في لبنان
تدعو نقابة مستخدمي وع ّمال مستوردي ومصدّري الحبوب إلى
انتخاباتها العامة وذلك نهار الجمعة الواقع فيه  2015/12/11في مقر
النقابة من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.
على الراغبين بالترشيح االتصال بأمانة السر.

الثالثة األولى من خطف العسكريين ت ّم التفاوض مع وسيط لدى التنظيم
والتوصل إلى شبه اتفاق ،ثم غاب «داعش» منقلبا ً على الوساطة».
وأكد قائد الجيش العماد جان قهوجي «العمل بكل السبل المتاحة
لتحرير باقي العسكريين المخطوفين وعودتهم إل��ى كنف عائالتهم
ومؤسساتهم» ،مشددا ً على «أن الجيش لم ولن يساوم على أي إرهابي
ثبت ضلوعه في قتل العسكريين» .ولفت إلى «أن الظروف التي رافقت
ما جرى باألمس ،لن تؤثر إطالقا ً على قرار الجيش الحازم في مواصلة
التصدي للتنظيمات اإلرهابية على الحدود الشرقية ،وصوال ً إلى التحرير
الكامل لهذه المنطقة وعودتها إلى السيادة اللبنانية».
وبعد أن طلبت جبهة النصرة من الدولة اللبنانية إسقاط األحكام عن
الشيخ مصطفى الحجيري حكمت المحكمة العسكرية على المعروف بأبو
طاقية بالسجن سنة وشهرا ً بتهمة االتجار باألسلحة .وأشارت مصادر
عسكرية لـ«البناء» إلى «أن هذا الحكم ال يلغي الحكم السابق الصادر
بحقه بالمؤبد إلدانته باالنتماء لـ«جبهة النصرة».

بري :ما حصل يستدعي استجوابا ً للحكومة

وتج ّنب رئيس المجلس النيابي نبيه بري تهنئة العسكريين ،مكتفيا ً
بالقول :مبروك لألهالي» ،الفتا ً إلى «أنه بين الدموع والشموع حصلت
فضيحة سيادية» ،مشيرا ً بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» إلى أنه
صدم مما شهده عبر محطات التلفزة من انتهاك للسيادة اللبنانية»،
ُ
ومعتبرا ً «أن ما حصل يستدعي استجوابا ً للحكومة».

فرملة نفسية لخيار ترشيح فرنجية

رئاسياً ،انكمشت االندفاعة الرئاسية ،وقوة الدفع توقفت ال سيما أن
الحراك المرتبط بالتسوية الرئاسية معلّق على تطورات األيام الماضية
التي أظهرت اعتراضا ً مسيحياً .ويبدو هناك رئيس تيار المردة النائب
سليمان فرنجية ،بخاصة أن العامل النفسي في لبنان عامل أساس في
تظهير الموقف الذي لم يتكامل بعد بانتظار أن يعلن رئيس تيار المستقبل
سعد الحريري ترشيح فرنجية ال سيما أننا أمام إلغاء لمؤتم َر ْين أو بيا َن ْين
أو إطالل َت ْين للحريري وجنبالط لفعل ذلك.
ولفت فرنجية إلى «أن ترشيحه للرئاسة حتى اليوم غير رسمي»،
وق��ال« :كل ما قاله الحريري هو جدّي لكن غير رسمي» ،وأض��اف8« :
موحدة ورئيس تكتل التغيير واإلصالح
آذار لن تذهب إلى االنتخابات إال
ّ
النائب ميشال عون أخ وصديقح ونحن في فريق واحد ومشوارنا واحد».
وق��ال خ�لال زيارته المسائية للنائب وليد جنبالط في كليمنصو:
«زي��ارت��ي هي للقول إن��ه أول من ط��رح اسمي في لبنان ،ومهما كانت
النتيجة من التسوية فأنا وجنبالط في طريق واحدة» ،مضيفا ً «أنني ال
أريد أن أحرق المراحل وكل شيء سيأتي في وقته والوفاق الوطني أهم
من كل شيء».
ورأى فرنجية «أن الجو الدولي والسعودي هو مناخ يدعو إلتمام
االستحقاق الرئاسي» ،موضحا ً «أنني مع أي طرح آخر ،لكن العرقلة فقط
للعرقلة فنحن نرفضها ،فإذا ضاعت هذه الفرصة فسنصبح في مكان
خطر جداً» ،ومضيفا ً «المسيحيون إن كان لهم عذر مسيحي لرفضي ،فأنا
سأمشي معهم ،لكن رفضي لمجرد الرفض فأنا لن أقبل».
وأكد فرنجية «أنني ال أقوم بتسوية على حساب شيء ال أملك القدرة
عليه وبالتالي أنا لم أس��اوم على القانون االنتخابي» ،وق��ال« :إنني
لست مع قانون انتخابي يلغي طائفة معينة» ،مضيفا ً «في ثوابتنا
علينا الوصول إلى منتصف الطريق ووضع لبنان أمامنا حل المشكلة
الحقيقية».
نتوصل
وقال جنبالط« :ألننا لم نستطع على مدى سنة ونصف أن
ّ
إلى رئيس توافقي ،أتت فرصة رئيس تسوية متمثل بفرنجية» ،وأضاف
«سأساعد على طريقتي في تذليل العقبات ضمن اإلمكانات».

فرنجية يضبط خياره الرئاسي

وكان فرنجية قدّم واجب العزاء للعماد عون برحيل شقيقه روبير عون
في كاتدرائية «القيامة» .وقال« :جئنا اليوم لتأدية واجب العزاء ،وسوف
نتحدّث بالسياسة مع الجنرال الحقاً».
ومن المتوقع أن يزور فرنجية في الساعات المقبلة بكركي لوضع
البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي عاد من زيارته األلمانية في أجواء
التسوية الرئاسية.
وفي السياق ،رأت أوساط سياسية لـ«البناء» «أن كالم فرنجية عبر
باب كليمنصو هو محاولة ضبط خياره ضمن منطق سياسي دفاعي
أكثر ترتيبا ً وهدوءاً ،بما يتجاوز كالمه على باب الحوار في عين التينة».
ولفتت األوساط إلى «أن الجهد الذي بذله فرنجية في تصويب موقفه من
ناحية فريق  8آذار والعماد عون لم يغيّر في التموضع السياسي للحدث
الرئاسي».

بري :العقدة مارونية – مارونية

وأك��د الرئيس بري بحسب ما علمت «البناء» «أن ترشيح فرنجية
مطروح جدياً ،ويجري العمل على تذليل العقد» .ولفت بري إلى «أنه
تقصد أن ينأى بجلسات الحوار عن هذا الموضوع» .وأوضح بري «أنه
ّ
في ما يتعلق بقانون االنتخاب ،فإن فرنجية نأى بنفسه عن هذا الموضوع
في لقائه مع الحريري وأبلغه أن هذا األمر ليس بيدي» .ولفت بري بحسب
ما نقل عنه زواره إلى حاجته للحوار في هذه المرحلة أكثر من أي وقت
مضى وأنه ال يزال عند رأيه أن مشكلة الرئاسة ليست إسالمية – مسيحية
وليست مسيحية – مسيحية ،هي مارونية – مارونية» .ولفت زوار بري
إلى «أنه عندما قارب بري هذه المشكلة في وسائل اإلع�لام أزعج ذلك
البطريرك الراعي ،لكنه أعاد طرح هذا األمر واليوم يعيد تكراره أيضاً».
وعلمت «البناء» أن الرئيس بري قارب الملف الرئاسي ال سيما طرح
ترشيح فرنجية مع مستشار المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية السيد
علي الخامنئي علي أكبر واليتي ،من دون أن يُفصح الرئيس بري عن
فحوى النقاش».
وتعليقا ً على ذكر أحد النواب ما استحوذته جلسة قانون االنتخاب
من حجم النقاشات ،تساءل بري «كيف كان بإمكاني أن أوافق على طلب
وضع قانون االنتخاب على جدول أعمال الهيئة العامة من دون نقاش».
وكانت عين التينة شهدت أم��س ،لقاء جمع الرئيس بري بالسفير
السعودي علي عواض عسيري الذي أكد «أن ملف رئاسة الجمهورية شأن
لبناني» ،وأشار إلى «أن بالده تشجع على التوافق واللحمة ونتمنى أن
يكون هناك إنجاز ألن تطورات المنطقة تتطلب أن يكون لبنان محصناً».

عسيري يتراجع
عن ضرورة اإلجماع المسيحي

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء»أن الحدث أمس لم يكن في مضمون
الكالم السعودي إنما في مكان الزيارة» ،مشيرة إلى «أن عسيري تراجع
عن ض��رورة اإلجماع والتوافق المسيحي وأهميته ،وق��دّم تصريحا ً ال
يتعدى العموميات الدبلوماسية التي ال يُبنى عليها» .ولفتت المصادر إلى
«أن عدم تكرار السفير السعودي ما قاله عن ضرورة اإلجماع المسيحي
هو موضع تساؤل».
وق��ال الوزير وائ��ل أب��و فاعور من عين التينة« :إن تسوية ترشيح
فرنجية هي أفضل الممكن والمتاح وربما تك ّرس ميزانا ً جديدا ً من التمثيل
السياسي العادل للقوى كلها في البالد» .وأش��ار إلى أن «منطق أنا أو
الطوفان يحمل منزلقات خطيرة وجنبالط يخشى في حال فشل هذه
التسوية من الدخول في المجهول» .ورأت المصادر في موقف أبو فاعور
«موقفا ً تحذيريا ً
موجها ً إلى المسيحيين بالتحديد ،خصوصا ً أن جنبالط
ّ
يُعتبر أصل الفكرة ووضع نفسه في تصريح أبو فاعور في موقع يدافع
فيه عن الخيار الذي تب ّناه» .
وطالما أن طبخة الحريري لم تنضج بعد ،ستبقى جلسات انتخاب
أرجئت أمس الجلسة
الرئيس مكانك راوح ،ومن تأجيل إلى آخر بعدما ِ
 32إلى  16من الشهر الجاري ،بعد يومين من جلسة الحوار الوطني
التي تلتئم مجددا ً في  14وستكون موضع ترقب وانتظار لالتصاالت التي
ستتك ّثف لبلورة رؤى جدية للطرح الرئاسي.

فكك فريق من سالح الهندسة في
الجيش اللبناني ،جهاز استشعار
ُم�� َك��مِ��ل ل��ل��ج��ه��از التجسسي ال��ذي
فجره العدو «اإلسرائيلي» في سهل
ّ
مرجعيون أول من أمس ،وذلك أثناء
إج��راء مسح شامل لمكان التفجير.
وقد عثر الفريق على الجهاز المكمل
م��زروع��ا ً داخ��ل كتلة من الخرسانة
(الباطون) وموصوال ً بـ  12بطارية
وأسالك كهربائية.
وللحال عملت عناصر من سالح
الهندسة ف��ي الجيش على تفكيكه
ونقله إلى أحد مراكزها.
وكان جيش العدو «اإلسرائيلي»،
فجر عصر أول م��ن أم��س ،جهاز
ق��د ّ
تجسس ،ك��ان موضوعا ً في عبّارة
أسفل الطريق والتي تقع على بعد
حوالى  2كيلومتر من مستعمرة المطلة
عند الحدود اللبنانية – الفلسطينية
المحتلة ،ما أدى إلى إصابة عاملين
بجروح طفيفة ،يعمالن في ورشة
أشغال تابعة لوزارة األشغال كانت
تنفذ عملية توسيع الطريق التي تربط
برج الملوك بالخيام والوزاني وإقامة
جدران دعم ،تمهيدا ً لتعبيدها.
وأح����دث التفجير ح��ف��رة كبيرة
بعمق متر ونصف متر وقطر حوالى
 3أمتار ،وحضر إلى المكان قائد اللواء

عناصر من الجيش يعاينون مكان االنفجار
التاسع في الجيش العميد جوزيف
عون ،ودوريات من الجيش اللبناني
واألجهزة األمنية المختصة إلجراء
التحقيق الالزم .كما حضر إلى المكان
دوري���ات م��ن ال��ق��وات ال��دول��ي��ة التي

(رانيا العشي)
راقبت عن بعد ما حصل.
على صعيد آخ���ر ،أعلنت قيادة
الجيش  -مديرية التوجيه في بيان
أن ف��ج��ر أم���س أق���دم زورق حربي
تابع للعدو «اإلسرائيلي» على خرق

المياه اإلقليمية اللبنانية مقابل رأس
الناقورة لمسافة  110أمتار ولمدة
دقيقتين .وج���رت متابعة الخرق
بالتنسيق مع ق��وات األم��م المتحدة
المؤقتة في لبنان.

هل علينا �آن نختار ( ...تتمة �ص)1
للرئيس الحريري أن يس ّمي الرئيس ف��ؤاد السنيورة أو الرئيس
تمام سالم ،وإال يكون القبول بترشيح حليف مسيحي رغم كونه
مستحقا ً ألهليّة الترشيح قد منح زعيم طائفة أخ��رى حقا ً ليس له
وال لها ،باختيار الزعيم الذي يمثل المسيحيين في الرئاسة العائدة
إليهم ،بدالً منهم وبالنيابة عنهم ،وهذا إمعان في التهميش ولو كان
المرشح هنا هو حليف ومستحقّ  .وثانياً ،إنّ الجمهور الذي تم ّكن
العماد ع��ون م��ن نقله إل��ى خياراته اإلقليمية وثوابته وه��ي ثوابت
طري العود في هذه الخيارات ويقيم
وخيارات فرنجية أصالً ،ال يزال
ّ
اعتبارا ً عاليا ً لمراقبة م��دى صدقية تحالفات ع��ون الجديدة مع ما
يمثل وما يستحقّ  ،وفقا ً للتضحيات التي تح ّملها لقاء هذه الخيارات
وهذه الثوابت ،ولذلك من غير الجائز خلق شعور باإلحباط في هذا
الجمهور ،خصوصا ً عندما يحدث ذلك بصورة تبدو أنها رصاصات
صديقة ،يستخدمها الخصوم إليصال رسالة لهذا الجمهور إلفهامه
أنّ ال��ع��م��اد ع��ون أخ��ط��أ ف��ي خ��ي��ارات��ه وه��ا ه��و ي��دف��ع ال��ث��م��ن .ويذهب
أصحاب هذا ال��رأي إلى ح ّد القول إنّ الشرخ قد وقع وهو يتّسع ما
لم يت ّم تداركه ،وأنّ المزاج المسيحي في التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية والكتائب يتقارب على قاعدة شعور باإلمعان في التهميش
والعبث في الصف المسيحي والحقوق المسيحية ،واالرت���داد عن
الخيارات الكبرى التي أخذه العماد عون إليها ،ولوال موقف حزب الله
الذي ينتظره هذا الجمهور بفارغ الصبر ويأمل ويثق بثباته لكانت
األمور أسوأ بكثير.
 ببساطة شديدة ،أصحاب الرأيين يريدون وضعنا بين خيا َريأن ُنتهم بخيانة العماد ع��ون أو أن ُنتهم بتخوين فرنجية ،وهما
اتهامان عصبيان انفعاليان لمريدين متح ّمسين في الفريقين .فما
يسمح به العماد عون وفرنجية لنفسيهما ،يحق لنا أن نطلب مثله،
فال العماد عون قال كالما ً سلبيا ً عن ترشيح فرنجية مكتفيا ً باالنتظار
إلى حين طرح األمر رسمياً ،وفرنجية ال يزال يؤكد في ك ّل مناسبة
أنّ مرشحه ال يزال العماد عون وآخر كالمه «ال تقلقوا ،كما كنا معاً،
نحن والعماد عون ،سنكون معا ً هذه المرة» ،فلماذا على اآلخرين أن
ويوجهوا ألحد الزعيمين الدعوة لسحب اسمه
يختاروا ويحسموا،
ّ
من التداول كمرشح رئاسي؟
 الواقعية السياسية تقتضي القول إنّ لدى فريق الثامن من آذارأي منهما
مرشحيْن رئاسيّيْن ،لكنها تقتضي القول أيضا ً إنّ وصول ّ
للرئاسة هو نصر لهذا الفريق ،إنْ أحسن التصرف ،وقد تتح ّول وباالً
عليه إنْ فشل في إدارة شؤونه بروية وأناة ومسؤولية ،فالسياسة
ليست ف��ن إدارة التحالفات التكتيكية بين حلفاء استراتيجيين،
وال ف��ن إدارة الخصومات التكتيكية بين خصوم استراتيجيين.
السياسة هي فن إدارة خالفات تكتيكية بين حلفاء استراتيجيين،
وفن إدارة تفاهمات تكتيكية بين خصوم استراتيجيين ،وهذا يعني
بالنسبة للعماد عون مهارة إدارة هذا الخالف التكتيكي مع الحليف
أي إدارة الخالف
االستراتيجي فرنجية ،وبالنسبة لفرنجية األم َرينّ ،
التكتيكي مع الحليف االستراتيجي عون ،وإدارة التفاهم التكتيكي
وأي إض��اع��ة للبوصلة هنا
م��ع الخصم االستراتيجي ال��ح��ري��ريّ ،

بالنسبة لكليهما تعني دمارا ً شامالً على الفريق الذي يمثله الزعيمان
في االستحقاق الرئاسي ،ونقله من فرصة نصر كبير إلى هزيمة
مد ّوية.
 بإمكان الزعيمين وبمعونة صديق مشترك وحليف موثوقلكليهما ،هو حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله ،صياغة
ما هو أبعد من الرئاسة ،طالما المتفق عليه بين أركان طاولة الحوار
كان عنوانه التفاهم على سلة متكاملة يبدأ تنفيذ بنودها بانتخاب
الرئيس المتفق عليه ،وف��ي قلب السلة بالتأكيد قانون االنتخابات
النيابية ،الذي يبقى هو نفسه أيا ً كان شخص الرئيس المتفق عليه،
وهذا يستدعي تحديد بنود لسلة ُيضاف إليها قانون االنتخابات ،في
حال السير بالعماد عون للرئاسة ،وسلة أخرى يضاف إليها قانون
االنتخابات في حال السير بالنائب فرنجية رئيساً ،وإنجاز التفاهم
على السلّتين بين قادة الثامن من آذار ،وتقديم السلتين لفريق الرابع
عشر من آذار ليختار.
 قد يقول البعض إنّ الخيار سيكون فرنجية مع السلة المرادفةحكماً ،م��ن قبل الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبالط،
وفي هذا االستنتاج تس ّرع كبير ،فإذا كان أمر قانون االنتخابات
ال��ذي يجب أن يتفق عليه عبر اللجنة النيابية محسوما ً كبند في
السلة الشاملة ،ومحسوم أنه من دون إنهاء االتفاق ال يت ّم انتخاب
الرئيس ،كبند مشترك في السلتين ،فإنّ السلة المرافقة النتخاب
فرنجية يجب أن تتض ّمن مطالب العماد عون التي تع ّوض لفريقه
وجوده في الرئاسة ،بحجم ما يمثل نيابيا ً وشعبياً ،وكان ممكنا ً
التغاضي عنها ل��و ص��ار رئ��ي��س��اً ،وال��ع��ك��س ف��ي السلة المرادفة
لرئاسة ع��ون بالنسبة لضمانات فرنجية وزع��ام��ت��ه ،فهل يمكن
ألح��د ال��ج��زم مثالً أن��ه م��اذا سيختار ،إذا ُخ��يّ��ر الرئيس الحريري
بين سلة فيها فرنجية رئيسا ً وتتض ّمن تعديل قانون الدفاع بما
يتيح استدعاء ضابط متقاعد من االحتياط وتعيينه قائدا ً للجيش،
لتأمين تعيين العميد شامل روكز في هذا المنصب ،ومعها وزارة
المالية ووزارتا الطاقة واالتصاالت ،في حكومة ثالثينية ينال فيها
عون عشرة وزراء ،ويكتفي فرنجية بحقيبة واحدة لتياره في هذه
الحالة ،وف��ي المقابل سلة تضمن رئاسة ع��ون ومعها ضمانات
لفرنجية وتنازالت عن هذه الشروط من قبل ع��ون ،فينال التيار
البرتقالي خمسة حقائب ليس بينها حقيبة سيادية مارونية ألنها
ستؤول لفرنجية وه��ي الداخلية ومعها وزرات���ان منهما التربية
أو االت��ص��االت ،وتتوزّع حقائب التيار الوطني الحر على حقائب
خدماتية منها وزارة األشغال ووزارة الصحة مثالً ،وال يرد تعيين
روكز لقيادة الجيش في هذه السلة.
 هذه ليست محاولة للهروب من الخيارات ،بل هي محاولة للقولال تجعلوا ،بسبب سوء اإلدارة ،النصر يتح ّول إلى هزيمة عنوانها
أحد خيارين م ّرين ،تح ّمل مسؤولية إفشال تسوية مش ّرفة تخرج
البالد من الفراغ الرئاسي ،أو السير بتسوية بتراء ترضي خصما ً
وتخسر حليفاً.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من امانة السجل العقاري
في زحلة والبقاع الغربي
طلبت احسان توفيق زيتوني سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  990المريجات
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
امين السجل العقاري
ليلى الحويك
المديرية العامة للموارد المائية الكهربائية
إعالن تلزيم
مشروع إنشاء شبكة توزيع مياه الشفة
داخل بلدة الفرزل ،قضاء زحلة.
الساعة ال��ع��اش��رة م��ن ي��وم الخميس
الواقع فيه السابع عشر من شهر كانون
األول  ،2015تجري إدارة المناقصات في
مركزها الكائن في بناية بيضون -شارع
بوردو -الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة
الطاقة والمياه -المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية مناقصة تلزيم مشروع
إنشاء شبكة توزيع مياه الشفة داخل بلدة
الفرزل ،قضاء زحلة.
التأمين المؤقت :ثالثون مليون ليرة
لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ال��ع��ارض��ون المقبولون :المتعهدون
المصنفون ف��ي ال��درج��ة األول���ى لتنفيذ
صفقات األشغال المائية المسجلون الذين
ال يوجد بعهدتهم أكثر من أرب��ع صفقات
مائية ل��م يجر استالمها مؤقتا بعد مع
شروط إضافية.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع،
وال��ح��ص��ول عليه م��ن ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية .يجب ان تصل
العروض إلى قلم إدارة المناقصات ،قبل
الساعة الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل

يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف
2274
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس��ت��دراج ع��روض لنقل م��ادة الغاز أويل
بالصهاريج من معمل دير عمار الى معمل
الذوق الحراري.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /20000/ل.ل.
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.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/8عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
بيروت في 2015/12/01
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
2283
المديرية العامة ألمن الدولة
المالزم االداري الرا كالس
اعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة ألمن الدولة ترغب
في إج��راء مناقصة عمومية للتأمين على
آليات المديرية العامة ألمن الدولة للعام

 2016على أساس السعر األدن��ى ،وذلك
للمرة الثانية.
فعلى الراغبين باالشتراك في المناقصة
العمومية الحضور إلى قسم التلزيم في
المديرية العامة المذكورة –محلة سبينس-
لإلطالع على دفتر الشروط الخاصة وتقديم
طلباتهم وذلك اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالن ولغاية الساعة  12:00من تاريخ
2015/12/15
إن جلسة ف��ض ال��ع��روض ت��ج��ري في
مبنى المديرية العامة الساعة  10:00من
تاريخ 2015/12/16
اللواء جورج قرعة
المدير العام ألمن الدولة
التكليف
2279
نشر خالصة استدعاء
المرجع :ق��رار حضرة رئيس محكمة
الغرفة االبتدائية االولى في البقاع ،الرئيس
علي عراجي بتاريخ 2015/11/12
ن��وع االستدعاء :شطب اش��ارة ان��ذار
وم��ح��ض��ر ح��ج��ز واش���ارت���ي���ن اش��ت��راك
بالحجز
خ�ل�اص���ة االس����ت����دع����اء :ب��ت��اري��خ
 2015/11/12تقدم جان عيسى نعمة
بوكالة االستاذة ريتا البراكس باستدعاء
تسجل برقم  2015/638عرض بموجبه
بانه يملك اسهما شائعة في العقار رقم
 618معلقة اراض���ي وان��ه يوجد على
الصحيفة العينية للعقار المذكور اشارة
ان���ذار ومحضر حجز ع��ق��اري لمصلحة
قاسم محمد ميتا واالش��ارة مدونة برقم
ي��وم��ي  3072ت��اري��خ 1966/10/25
كما ويوجد اشارتين اش��ت��راك بالحجز
التنفيذي االولى مسجلة برقم يومي 511
تاريخ  1968/3/14مقدمة من عبد االحد

موسى ابراهيم  /عيسى عبد االحد نعمة
مع مصرف التسليف والثانية اشتراك
بالحجز مقدمة م��ن عبد االح���د موسى
ابراهيم الملقى لمصلحة قاسم محمد ميتا
مدونة برقم  270تاريخ  1970/2/5وقد
اوضح المستدعي ان له الصفة والمصلحة
لشطب االش���ارات المذكورة وفقا لنص
المادة  512أ.م.م .فقرة  3و 4كونه لم
يتم العثور على المعاملة التنفيذية رقم
 1968/639فعلى من لديه اعتراض او
مالحظات على طلب المستدعي ان يتقدم
بها الى قلم المحكمة خالل مهلة عشرين
يوما ً من تاريخ النشر.
رئيس الكتبة جورج ابي فيصل
اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لشراء ع��وازل عبور 36
ك.ف( .عدد  ،)30وذلك وفق المواصفات
الفنية والشروط االدارية المحددة في دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء خمسون الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAم��ن قسم ال��ش��راء ف��ي المصلحة
االداري��ة في مركز الشركة في البحصاص
ما بين الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل
يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
قاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  22كانون االول  2015الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
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