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حمليات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن حلب ع�ص ّية على ال�سقوط و�ستنه�ض من جديد كطائر الفينيق

م�ساعد وزير الخزانة الأميركية يزور بري و�سالم وابراهيم وجمعية الم�صارف

ن�صراهلل :الأزمة لم تخلق حواجز بين ال�سوريين
والتكفيريون �أعداء الم�سلمين قبل الم�سيحيين

طربيه :التزامنا بتطبيق القوانين والعقوبات
�ضروري لحماية م�صالح لبنان

حاوره سعدالله الخليل

ت��اب��ع م��س��اع��د وزي����ر ال��خ��زان��ة
األميركية لشؤون تمويل االره��اب
دانيال غاليزر ،يرافقه القائم باالعمال
األميركي ريتشارد جونز ،جولته على
المسؤولين لبحث القرارات المالية
األميركية األخيرة وتداعياتها على
لبنان.
وزار المسؤول األميركي أمس ،كالً
من رئيس مجلس النواب نبيه بري
ورئيس الحكومة تمام سالم والمدير
ال��ع��ام ل�لأم��ن ال��ع��ام ال��ل��واء عباس
ابراهيم.
ك��م��ا زار غ�لاي��زر وف��ري��ق عمله
يرافقهما جونز ،مق ّر جمعية مصارف
ل��ب��ن��ان ف���ي ال��ص��ي��ف��ي ،وك����ان في
استقبالهم رئيس الجمعية الدكتور
ج���وزف ط��رب��ي��ه وم��ج��ل��س اإلدارة
واألمين العام.
وأعلنت الجمعية ،في بيان« ،أنّ
اللقاء تخلله استعراض لألوضاع
ال��م��ال��ي��ة وال��م��ص��رف��ي��ة ف��ي لبنان
والمنطقة ،مع التركيز على التدابير
التي تتخذها المصارف اللبنانية
في سياق إدارة المخاطر والتزاما
ب��أص��ول العمل المصرفي السليم
والمتقيد بالقرارات الدولية ،وال سيما
االلتزام الصحيح والعادل بقانون
العقوبات األميركية ال��ص��ادر في
 2015/12/18والمتعلق بـ«حزب
الله».
وذكر رئيس الجمعية «بأنّ مكافحة
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب هي
عمل مستمر وثقافة بالنسبة إلى

أش��ار المهندس باسل قس نصرالله مستشار
مفتي الجمهورية العربية السورية إلى «قوة أهالي
حلب وصبرهم على مواجهة المل ّمات واألزمات»،
مستشهدا ً بما قاله الشاعر شبلي المالط حين ُك ِّرم
في حلب عام  1934حين قال« :سأخبر أنّ في حلب
أسودا ً سأعلم أنّ في الشهباء رجاالً» .وأضاف خالل
لقاء مشترك مع «البناء» و«توب نيوز»« :الوضع
في حلب ال يمكن أن يتحمله إال الرجال فمنذ أربع
سنوات عندما بدأ انقطاع التيار الكهربائي  3ساعات
تذ ّمر الحلبيون أما اليوم فهم ال يرون الكهرباء أكثر
من  3ساعات».
ون � ّوه نصر الله بصمود أهالي حلب «رغ��م ما
يالقوه من ّ
منغصات ،كغياب العدالة والمساواة في
خدمات الحياة اليومية» ،الفتا ً إلى «أنّ ما يحدث
في حلب وتساقط القذائف في ك ّل مكان جعل من
ك ّل مواطن في المدينة مشروع شهيد» .وقال« :قبل
أيام سقطت قذيفة على دير األرض المقدسة والذي
يض ّم العجزة الذين ترعاهم جمعية مار منصور
واستشهدت إح��دى النزيالت ولألسف حتى اآلن
هناك من ال يدرك معاناة الحلبيين».
وأضاف« :حين تلقي الدوائر الغربية ال ُّتهم على
الحكومة باستهداف المدنيين في مناطق سيطرة
ّ
تغض تلك الدوائر الطرف عن سلوك
المعارضة،
الطرف اآلخر المسلح الذي يقصف أغلب المناطق
التي ال تحوي أي منشآت عسكرية .وحين يُض َرب
مركز شرطة وهو المسؤول عن تنظيم األمور المدنية
كما حدث في العزيزية ،فإنّ المدنيين يدفعون الثمن
إصابات وشهداء بالعشرات».

ّ
محط أطماع الغزاة

ّ
محط
وأك��د نصر الله «أنّ حلب لطالما كانت
أنظار الغزاة الذين أدركوا تاريخيا ً أهمية السيطرة
على مفاتيح مه ّمة فيها ،فحلب مدينة الصناعة
ومحطة أساسية في طريق الحرير ولطالما كانت
من أهم المراكز المأهولة التي تضاهي كبريات
المدن تاريخياً ،كلندن وفينيسيا .وبناء عليه فإ ّننا
نتلمس في ما يحدث اليوم في حلب الرغبة التركية
في الهيمنة عليها كترجمة فعلية ألفكار أحمد داوود
أوغلو في كتابه العمق االستراتيجي ،وأذكر عندما
التقيته في فيينا ،وكان حينها ممثالً ومستشارا ً
ألردوغان على هامش أحد المؤتمرات ،كان مبتسما ً
وباردا ً ويعطيك من طرف اللسان حالوة».
وأضاف« :بقيت حلب لقرون عدة موضع صراع
بين قوتين هما الحثيين والميتادين (فراعنة
مصر) ،فقد كانوا يتسابقون إلى احتاللها بفضل
موقعها ومركزها االستراتيجي وقد دخلها فرعون
مصر تحوتمس عام  1473قبل الميالد فأصبحت
ج��زءا ً من الممالك اآلرام��ي��ة ود ُم��رت أكثر من مرة
عام  853قبل الميالد على يد شلمنصة اآلشوري
ودخلها الكلدانيون عام  612ثم الفرس األخمينيون
الذين د ّمروها عام  540وهكذا بقيت حلب تحت
السيادة الفارسية حتى عصر اإلغريقيين عام
 332قبل الميالد .وقد أطلق اإلغريقيون عليها
تسمية «بيروية» وتعاقبت عليها اإلمبراطوريات.
وبالتالي ،لطالما شكلت حلب نقطة صراع فهي أول
مدينة في العالم و ّقعت بيانات وعالقات تجارية
مع أوروبا».

تردّي الخدمات

وش ّكك نصر الله في دقة الرواية التي تقول إنّ
ما تشهده المدينة اليوم هو انتقام من أهالي الريف
الحلبي واإلدلبي لمظلومية مارسها تجار حلب
وكبار صناعييها على مدى عقود في حقهم .وقال:
«المسلحون ليسوا بعيدين عن أط��راف الريف
الحلبي وإنّ التغلغل اإلرهابي في الريف الحلبي
يثير االهتمام في المدينة الكبيرة وليس دقيقا ً القول
إنّ التجار مارسوا على أبناء الريف جشع تملكهم».
وحول قدرة حلب على العودة إلى لعب دورها
الرائد ،أشار نصر الله إلى عدد المرات التي ُد ّمرت
فيها مدينة حلب آخرها عام  1130وكان دمارها
جراء زلزال مات بسببه نصف سكانها وعادت لكنها
نهضت ،واصفا ً مدينة حلب بـ«طائر الفينيق».
وأض��اف« :منذ عام ألقيتُ مداخلة في حضور
البطريرك الماروني قلت فيها إننا نرفض أن نموت
وسنبقى نرسل أوالدنا إلى المدارس والجامعات
ونحن نرفض الموت ،وعُ رضت علي الكثير من
اإلغ����راءات للسفر ورف��ض��ت بالرغم م��ن الحياة

المعيشية الصعبة من عدم توفر الماء والكهرباء
وتراجع قيمة الليرة السورية أمام العمالت األجنبية
وهذه هي رسالة ك ّل الحلبيين الصابرين».
وح��ول ت��ردّي الواقع المعيشي في حلب ،نقل
قس نصر الله مطالبة أهالي حلب «بأن ال يكذب
المسؤولون وأنّ تكون زياراتهم للمدينة فعالة
وليس فقط إلط�لاق الوعود من دون أي خطوات
فعلية لتحسين األوض��اع ،خصوصا ً الكهرباء».
وأض��اف« :أق��دّر اعتراف بعض المسؤولين بأنّ
تحسن ال��خ��دم��ات ليس ف��ي ي��ده ،وأه��ال��ي حلب
يقدّرون ويوافقون على إعطاء المشافي الكهرباء
ّ
يضخ المسؤول
حتى لو حصلنا على أق ّل مدة .أما أن
المياه ألحياء أصدقائه وت��ج��اوز القوانين فهذا
معيب جداً ،ونحن في حلب لم نكن نتكلم عن تلك
يتوجب
التجاوزات ولكن علينا أن نعلن اليوم ما
ّ
علينا إعالنه».

الخدمة العامة واألتاوات

وش��دّد نصر الله على «أنّ من يريد أن يخدم
الوطن ال يجب أن ينتظر أي مقابل» .وق��ال« :هنا
أقدم تحياتي للدكتور نبيل أنطاكي أحد أبرز أطباء
الهضمية في سورية الذي ترك وزوجته السيدة
ليلى أعمالهما وأغلق عيادته لمساعدة النازحين،
وقد التحقا بفريق اإلخوة المريميين مع األخ جورج
سبع .ما يقوم به هؤالء من أعمال جبارة ال ينتظرون
أي شكر عكس الكثيرين الذين عملوا وكانت أعمالهم
جزءا ً من حملة انتخابية لمجلس الشعب».
وعن عجز المناطق التي عادت إلى كنف الدولة
عن اإلقالع في دورة الحياة بشكل عام والصناعية
بشكل خ��اص ،ق��ال نصر ال��ل��ه« :الحلبي يعمل
كثيرا ً فهو نشيط ورغ��م تدمير مصانعه إال أنه
يريد أن يعطي أولويات مطالبا ً بالكهرباء واألمان
ومنع السرقات التي ال تزال منتشرة بشكل كبير،
خصوصا ً في مدينة الجالء» .ولفت إلى «ظاهرة
دفع الحلبيين األت��اوات على الحواجز مهما كانت
صفتهم».
وعن واقع الحلبيين ج ّراء وقف العمليات القتالية
وفرض الهدنة التي ُم�دّدت ُ
وخرقت أكثر من مرة،
قال نصرالله« :لنف ّرق بين العاطفة والعقل في ظ ّل
المعاناة لن يقبل أحد بأي تفاوض ولكن حين نح ّكم
العقل قد نجد أنّ أسبابا ً ما دفعت المسلح إلى حمل
السالح أي أن هناك خلالً ما دفعه إلى حمله ،أما
بالنسبة إلى وجود التكفيريين ،فليتفضل السادة
ويفسروا لنا هذه الظاهرة ومن الخطأ أن
العلماء
ّ
يقولوا إنهم ال يعلمون فالك ّل يعرف منذ سنوات ما
هي المساجد التي تد ِّرس الفكر اإلرهابي».

ال حواجز

واستبعد نصر الله القول إنّ ما يحدث في حلب
وسورية وضع حواجز بين المسيحين والمسلمين.
وأضاف« :التكفيريون الذين يسيطرون اليوم على
األرض يُخيفنا كثيرا ً وجودهم المخيف للجميع،
فالتكفيريون أش � ّد ع��داوة للمسلمين من عدائهم
للمسيحين».
وأضاف« :بالرغم من تراجع الحوار المسيحي
مع المسلمين ولكنه حاليا ً ما زال موجوداً ،اليوم
نحن م��دع��وون إل��ى تقديم ش��ه��ادة ال��ح��ي��اة في
الحوار».

عقد م�ؤتمراً �صحافي ًا حول �سدّ جنة

الوهّ ابية سعودية
بمباركة بريطانية

وتطرق نصرالله إلى جذور وصول الفكر التكفيري
إل��ى بالدنا ،قائالً« :بعد وف��اة الرسول صلى الله
عليه وسلم أخ��ذ المسلمون منحيين :منحى أهل
الحديث وهو للمدينة وأهل الرأي الذين كانوا أبعد
عن المدينة ،فاعتمدوا الرأي وهنا تطورت مواضيع
الس ّنة والشيعة والفكر ال��ص��وف��ي ،وهنا ظهرت
المدارس اإلسالمية السنيّة وكلمة «الس ّنة والجماعة
« وكلمة الجماعة أُخذت في الفترة العباسية ،وولد
الفكر اإلسالمي أو المذاهب الكبرى األربعة الحنفي
والشافعي والمالكي والحنبلي» .وتابع« :إنّ تبني
المذاهب الثالثة وبقاء المذهب الحنبلي الذي يعتمد
على حرفية النصوص ابتعد عن ذاكرة الناس إلى أن
ّ
وسجن
وصل إلى ابن تيمية وهو شيخ دار عليه
الشك ُ
في دمشق ومصر واإلسكندرية وأخيرا ً ُنقل إلى دمشق
وسجن ومات فيها ،فتب ّنى فكر ابن حنبل وزاد عليه،
ُ
وأصبح ُي ّكفر ك ّل من يخالف هذا الرأي ولكنه لم ينتقل
من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية».
وأوضح نصرالله أنّ فكر ابن تيمية تبناه محمد
عبد الوهاب وضمن آل سعود التغطية السياسية
وحاولوا االستيالء على الجزيرة العربية مرتين
وفشلوا وفي المرة الثالثة ساعدهم البريطانيون
الذين رفضوا تسليح الشريف حسين وابنه لصالح
آل سعود ،وقتها انتصر آل سعود».
وأض����اف« :ال��س��ع��ودي��ة تب ّنت الفكر ال��وهّ ��اب��ي
المستند على فكر ابن تيمية الذي بدوره يستند على
فكر أحمد بن حنبل ،وحين سألوا تركي الفيصل هل
أنتم وهابيون؟ ر ّد إنّ مذهبنا واضح إال أنهم لم يقتدوا
بإمامهم تماما ً بل اقتدوا بدراسات ما بعد إمامهم».
وت��اب��ع« :تشعّ ب الفكر الوهابي وأنتج الجماعة
اإلسالمية في باكستان والشيخ الكوثري وأبو الهدى
الصيادي في الخالفة العثمانية والشيخ الكوثري
تلميذه كان اسمه حسن البنا مؤسس جماعة اإلخوان
المسلمين».

الحوار الصادق

وأكد نصر الله «أنّ ما يحتاجه السوري في الحوار
ّ
بعض النظر عن انتمائهم
الصدق واحترام اآلخرين
السياسي» .وق��ال« :ل��دي أصدقاء من المعارضة
وأنا على ثقة بأنهم لم يستخدموا السالح وأحترمهم
كثيراً ،فاألرض السورية للجميع وأنا على قناعة بأنّ
ما يحدث ليس وليد الفترة بل وليد سنوات ماضية».
وذ ّكر نصر الله بما حدث عام  2004في حزيران
أي الذكرى الستين لنزول القوات األميركية على
ساحل النورمندي حين أقام جاك شراك مأدبة عشاء
حضرها الرئيس األميركي حينها جورج بوش ،عندها
قال جاك شيراك لبوش« :إذا قطعنا العالقة بين
سورية ولبنان يسقط الحكم العلوي» ،وهو ما و ّثقه
الرئيس اللبناني األسبق إميل لحود حينها ر ّد جورج
بوش« :إنني معك ونحن وراءك وبعدها اغتيل رئيس
الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري».
واختتم نصرالله ح��واره بالتأكيد «على قدرة
س��وري��ة على ال��ن��ه��وض م��ن ج��دي��د ب��ق��وة أبنائها
وحوارهم لضمان مستقبلهم وفق قاعدة أنّ األرض
السورية لك ّل السوريين».

الم�شنوق :مجل�س الوزراء مرجعيتنا

تجار برج حمود ي�شكون لقزي
من مزاحمة العمال ال�سوريين

خصصه للحديث عن سد
عقد وزير البيئة محمد المشنوق مؤتمرا ً صحافيا ً ّ
جنة الذي سيناقشه مجلس الوزراء في جلسته المقبلة الخميس.
وأكد «أنّ هذا الموضوع ليس سياسياً» ،الفتا ً إلى أنّ وزارة الطاقة والمياه
كانت «أول من امتثل لمرسوم التقييم البيئي االستراتيجي ،والذي يعتبر أكثر
حساسية ودقة من مرسوم تقييم األثر البيئي ،فجرى إعداد دراسة التقييم
البيئي االستراتيجي لالستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ،وهي دراسة
التقييم البيئي االستراتيجي األولى من بعد صدور المرسوم ذات الصلة،
ويمكن االطالع عليها على صفحة وزارة البيئة اإللكترونية مع تح ّفظات وزارة
الطاقة والمياه».
وأضاف« :إذاً ،الموضوع ليس من منطلق سياسي على اإلطالق ،كما ليس من
باب المزايدات أو المسايرات لفئات من المجتمع أو لجمعيات أهلية ،فالوزارة
لطالما كانت وستبقى على مسافة واحدة من جميع الفرقاء ،وهي تدرك تمام
اإلدراك المصالح الخاصة المتسترة وراء عدد من الجمعيات األهلية من جهة،
واألهداف السياسية لبعض الفرقاء اآلخرين من جهة أخرى».
ولفت إلى»أنّ الموضوع هو من باب الحرص على احترام القوانين واألنظمة،
ووضع االمور ضمن نصابها».
وردا ً على سؤال أوضح المشنوق «أنّ المسألة ليست فقط مسألة قطع
أشجار فهناك التنوع البيولوجي وطلبنا منذ سنة وقف القطع ،ويتحمل
المخالفة من تابع قطع األشجار».
وأكد المشنوق أنّ «مجلس الوزراء هو مرجعيتنا ونحن مضطرون لمتابعة
األمر بيئيا ً من دون تردد وأي كالم عن حماقة معينة إذا تأخر هذا المشروع أو
أرجىء ،معليش نحن نتحمل كل الضغط الموجود علينا وشرطنا الوحيد أن
نبقى ملتزمين باألمر بيئيا ً وأال نترك هذا الموضوع الحيوي يتم مع مخاطر
تعترضه ،ولم ندخل في االشكاالت حول الفوالق أو بالعالقة مع نهر ابراهيم
والتسرب الى مغارة جعيتا  ،فهذه مواضيع تقنية وفيها تقارير عديدة ربما
يجب أن يدخلوا فيها إنما أنا ألتزم بيئيا ً بموقفنا كوزارة ولسنا مستعدين
للتراجع عنه ،وسنؤكد في مجلس الوزراء أن ال موقف سياسيا ً لدينا بل موقف
بيئي».
وعن القول إنّ دراسة جيكوم غير مكتملة ،أجاب« :ما استلمناه هو دراسة
مكتملة  ،ووردت فيها جوانب سلبية وإيجابية إنما ما قرأته كنتيجة نهائية
في آخر الدراسة يلخص موقف شركة جيكوم كمستشار ليس لنا بل لوزارة
الطاقة».

استقبل وزير العمل سجعان قزي ،وفدا ً من اهالي وتجار منطقة برج حمود،
رفع إليه عريضة شكا فيها من «مزاحمة النازحين السوريين لمؤسساتهم
ومتاجرهم» ،كاشفا ً بـ«التفصيل عن معاناتهم في القطاعات التي يتعرضون
فيها للمزاحمة من دون اي اعتبار للقوانين واالنظمة ومن دون حسيب او رقيب
مما ادى الى قطع ارزاقنا وتغيير الوجه الحقيقي لمنطقتنا بحيث تحولت
الشوارع الى بسطات وعربات خضار غير مرخصة ومحالت متحركة من البسة
وغيرها».
ولفتت العريضة إلى أنّ «ه��ؤالء النازحين يعتمدون أساليب احتيالية،
بالتواطؤ مع بعض اللبنانيين الذين يؤجرونهم محالهم التجارية من دون
تسجيل عقود اإليجار في البلدية وعندما يسألون عن إشغالهم للمحالت يتدخل
المالك ويزعم أنّ هؤالء هم عمال لديه خالفا ً للواقع».
وأوضحت أنّ «الشارع الممتد من مخفر برج حمود حتى شارع حدود سانت
ريتا تحول إلى سوق  95في المئة من المحالت فيه من األجانب الذين يشغلون
محالت لبيع األلبسة ،والخضار ،والمواد الغذائية واألدوات المنزلية واألحذية
واألج��ه��زة الخلوية وبطاقات التشريج والبهارات واألكسسوار ،واألف��ران
والمصابغ وتأجير العقارات وتصليح البرادات والغساالت» ،وأرفقت العريضة
بخريطة تبين بشكل واضح األماكن التي يعمل فيها األجانب في المنطقة».
أضافت« :إزاء هذا الوضع الذي اصاب رزقنا ولقمة عيشنا وراحتنا وحريتنا
الذي يزداد تفاقما مهددا كرامتنا ووجودنا كان اللجوء الى من عرف معنى
التضحية وكان خير مدافع عن كرامة لبنان واللبنانيين والمالذ الوحيد لوضع
حد لهذا القدر الذي نعاني منه فكان لجوؤنا إلى وزير العمل باعثا ً لألمل كوننا
على ثقة بأنكم سوف تجدون الحلول المناسبة».
بدوره ،اطلع الوزير قزي الوفد على «اإلجراءات التي تتخذها وزارة العمل
في سبيل مواجهة هذه الظاهرة التي لم تعد فردية بل أصبحت ناجمة عن خطة
متكاملة ومواجهتها ال تكون عن طريق وزارة العمل فقط التي يقتصر دورها على
الشأن االداري .فالذراع التنفيذي هي وزارة الداخلية التي يفترض بها ان تعطي
التوجيهات لألجهزة األمنية للتحرك وإغالق المؤسسات والمحال التي تفتح
بصورة غير شرعية من قبل النازحين وغيرهم من األجانب».
وقال« :إننا نقوم بواجباتنا كاملة لحماية اليد العاملة اللبنانية ،ووزارة
العمل لم يكن لها هذا النشاط الحالي طوال السنوات الماضية على الرغم مما
تعانيه من نقص في كوادرها البشرية ،وهذا دليل واضح على مدى حرص
الوزارة على حماية اللبنانيين من المنافسة األجنبية».

طربيه مجتمعا ً إلى وفد الخزانة األميركية
القطاع المصرفي اللبناني ،كما تدل
على ذلك من جهة أولى التشريعات
والتعاميم ال��ص��ادرة عن السلطات
اللبنانية ك��اف��ة ،وم��ن جهة ثانية
السياسات والممارسات التي تنفذها
الدولة اللبنانية على كل مستوياتها
العامة والخاصة .فكل ذل��ك يصب
ف���ي م��ص��ل��ح��ة االق���ت���ص���اد وال��ب��ل��د
واللبنانيين».
وأشار إلى أنه «يندرج في إطار هذه
الجهود القانون رقم  44ال��ذي أقره
المجلس النيابي في 2015/11/24

المتعلق بمكافحة تبييض األم��وال
وت��م��وي��ل اإلره����اب وك��ذل��ك تعاميم
مصرف لبنان ،خصوصا منها التعميم
 126والتعميم  .137وق��د أضيف
إليها أخ��ي��را إع�ل�ام هيئة التحقيق
الخاصة رقم  20الصادر يوم أمس
( )2016/5/26والذي يوضح آلية
تطبيق القانون األميركي الصادر في
.2015/12/18
ون��وه طربيه ب���ـ«أداء السلطتين
ال��م��ال��ي��ة وال��ن��ق��دي��ة ال��ت��ي نجحت
ف��ي بناء شبكة أم��ان ح��ول القطاع

المصرفي اللبناني كونه الركيزة
األساسية لالقتصاد اللبناني» ،الفتا
إلى أنّ الجمعية «يهمها أن تؤكد أنّ
التزام المصارف بالقوانين اللبنانية
وبالمتطلبات ال��دول��ي��ة ،بما فيها
تطبيق العقوبات موضوع الزيارة هو
من المستلزمات الضرورية لحماية
مصالح لبنان والحفاظ على ثروة
جميع أبنائه وعلى مصلحة جميع
المواطنين والمتعاملين مع المصارف
ما يؤمن لهم سالمة واستمرارية العمل
من خالل النظام المالي العالمي».

مياومو كهرباء لبنان يعت�صمون في مكتب حايك
احتجاج ًا على عدم ّ
حل ق�ضيتهم
نفذ ع��دد من المياومين وجباة
اإلكراء في مؤسسسة كهرباء لبنان
اعتصاما ً قبل ظهر أمس أمام مكتب
المدير العام كمال الحايك للمطالبة
بح ّل قضية الـ  69مياوما ً الناجحين
ف��ي مجلس الخدمة المدنية منذ
نيسان  2015ول��م يتم إلحاقهم
حتى اآلن بالشركة ،كما يطالبون
بضم كافة كافة المياومين وجباة
اإلك��راه إلى مالك المؤسسسة ،كما
اع��ت��رض��وا على إدخ���ال عمال غب
الطلب جدد إلى المؤسسة من قبل
المدير العام وعبر شركة ترايكوم
مما يؤثر عليهم.
وف��ي السياق ،أعلنت مؤسسة
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ،ف���ي ب���ي���ان ،أنّ
«م��ج��م��وع��ة م���ن ال��م��ي��اوم��ي��ن في
المؤسسة يقومون منذ الصباح
باحتالل الطابق  13م��ن المبنى
ال��م��رك��زي للمؤسسة حيث مكتب
رئيس مجلس اإلدارة المدير العام،
وق���د أح���ض���روا م��ع��ه��م ال��دوال��ي��ب
مهددين بحرقها .وه��م يرفضون
المغادرة رغم وجود القوى األمنية،
مطالبين بتثبيتهم جميعا بالقوة
في مالك المؤسسة».
وأض��اف البيان« :إنّ مؤسسة
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ،إذ تستنكر هذه

من اعتصام المياومين في مكتب المدير العام
الممارسات ،تؤكد أنّ اإلدارة لطالما
أب���دت ك��ل التفهم لقضية ه��ؤالء
العمال ضمن ال��ق��ان��ون وشرحت
لهم حقيقة األمور بكل وضوح دون

أن تعطيهم وع���ودا واه��ي��ة .وهي
تناشد جميع المعنيين التوقف عن
جعل المؤسسة مسرحا ً للتجاذبات
والرسائل السياسية ،كما تناشد

القوى األمنية العمل بجدية على
إنهاء هذا الوضع الشاذ بما يسمح
بتسيير العمل في هذا المرفق العام
الحيوي».

«ميدل �إي�ست باور» تو�ضح حقيقة ا�ستدراج العرو�ض
لت�شغيل و�صيانة محطتي الذوق والجية
عقدت شركة «ميدل إيست باور»
مؤتمرا ً صحافيا ً في فندق 1866
في بيروت ،أوضحت خالله حقيقة
م��وض��وع اس��ت��دراج ال��ع��روض رقم
ث4د 9082/لتشغيل وصيانة
محطتي ال��ذوق والجية للمحركات
العكسية ،بعد م��ا أسمته «حملة
التجني الفاضحة» التي طالتها،
حيث ق��دم المهندس يحيى مولود
عرضا ً للتفاصيل.
واستنكرت الشركة «هذه الحملة
المغرضة التي إن نجح أصحابها
بتسويقها سوف تكلف خزينة الدولة
تكاليف مضاعفة لتنفيذ ما يمكن أن
تقدمه شركتنا اللبنانية».
وح�����ول ت��ف��اص��ي��ل ال��ص��ف��ق��ة،
أعلنت «م��ي��دل إي��س��ت ب���اور» أنه
وبعد االستجابة إلع�لان النوايا
المعلن م��ن شركة كهرباء لبنان
بتاريخ (« )2014/10/29قمنا
ب��ش��راء دف��ت��ر ال���ش���روط ب��ت��اري��خ
( ،)2015/08/17وبعد دراس��ة
تفصيلية لهذا الدفتر المحضر من
شركة  MVV Deconاأللمانية
تريثنا بتقديم ملفاتنا ضمن مهلة
ت��ق��دي��م ال���ع���رض األول ب��ت��اري��خ
( )2015/09/17إفساحا ً بالمجال
أم��ام دراس���ة شاملة ع��ن الشروط
الدقيقة المذكورة ومثلنا لم تقدم
حينها أي شركة أيضا ً ممن اشترت
دف��ت��ر ال���ش���روط ،ث��م م����دّدت مهلة
استدراج العروض في المرة األولى
حتى تاريخ ( )2015/10/26منا
وشركة لبنانية أخرى حيث تقدمنا
بعروضنا التقنية والمالية وبعد
ورود بعض األسئلة واالستيضاحات
التي جاوبنا عليها من ضمن المهل
القانونية حتى التمديد الثالث

بتاريخ (.»)2015/12/21
وأض��اف��ت« :إيمانا ً منا بضرورة
محاربة الفساد بالمشاركة وتقديم
الحلول والبدائل العملية ،عملنا ك ّل
ما في وسعنا على تقديم أفضل سعر
ممكن مستفيدين من خبرتنا الطويلة
بهذا النوع من األعمال وبجهوزية
فريقنا التقني والقدرة على سرعة
التحرك».
وتابعت« :بعده ،دعينا بتاريخ
( )2015/12/29إل���ى اجتماع
في شركة كهرباء لبنان أبلغنا فيه
ب��أنّ عرضنا ه��و الوحيد المطابق
للمواصفات فنيا ً وإداري��ا ً ولذلك ت ّم
فتح العرض المالي الذي
ال��ذي أرس��ل لالستشاري شركة
كهرباء فرنسا  EDFوق��د أبلغنا،
ب��ع��ده��ا ،ب���أنّ عرضنا مقبول وهو
أدنى من األسعار السائدة العالمية
والمحلية .وعليه ش��رع��ت شركة
كهرباء لبنان الستحصال الموافقات
الالزمة من وزارتي الطاقة والمالية.
ك ّل ذلك من دون أي مفاوضات ثنائية
بين شركتنا وشركة كهرباء لبنان
ما يزيل صفة التراضي عن الصفقة
والتي
ُذكرت فقط للداللة على أنّ عرض
تحالفنا هو العرض المطابق الوحيد.
علما ً أنّ شركة ميدل إيست ب��اور
تض ّم فريقا ً
مختصا ً من المهندسين
ّ
واالختصاصيين والفنيين المميزين
الذين تزيد
خبراتهم التراكمية على عشرات
السنين ،وه��و مؤهل للقيام ب��أدق
األع��م��ال الفنية والتقنية المتعلقة
ببناء وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل
( )O&Mكما تطوير محطات توليد
الكهرباء العاملة على المحركات

مولود يعرض تفاصيل الصفقة خالل المؤتمر الصحافي
(Reciprocating
ال��ع��ك��س��ي��ة
 )Enginesالمتوسطة والكبيرة
الحجم كما وتمتلك الشركة شبكة
واسعة من العالقات العالمية في هذا
المجال مستندة إلى خبرة كادريها
اإلداري والفني ،وقد أثبتت جدارتها
في مشاريع مماثلة تماما ً لناحية
نوعية المحركات العكسية حيث
تخطت نسبة الجهوزية خالل فترة
التشغيل الـ  95في المئة ،باإلضافة
إلى أنّ تحالفنا مع شركتي  OEGو
 Arkayالهنديتين العالميتين أمن
القدرة المالية والفنية المطلوبة وهو
حاليا ً يشغل أكثر من  3500ميغاوات
بأكثر من  2800مهندس وفني حول
العالم».
وناشدت الشركة «جميع الوزراء
دراسة هذا الملف النظيف بك ّل جدية
ومقاربته بطريقة وطنية علمية بحتة

ال تدخل بها السياسة وال تتداخل بها
المصالح الشخصية والحسابات
الضيقة» ،مؤكدة استعدادها «لتقديم
أي من المستندات المطلوبة».
وختمت« :كنا نتوقع منذ اليوم
األول لمشاركتنا باستدراج العروض
هذا الكثير من المضايقات وتعرضنا
فعالً والشركات المساندة لنا لشتى
أنواع الترهيب ،ولكننا أكملنا حتى
اليوم األخير وأثبتنا أن��ه من خالل
العمل الصادق والجاد يمكننا مقارعة
السماسرة الفاسدين وفضح حجم
ارتكاباتهم .أما للمشهّرين ،فنؤكد
أننا سندافع عن قناعاتنا ومبادئنا
ّ
بحق الر ّد من
حتى النهاية ونحتفظ
خالل الوسائل القانونية كافة ومن
خالل القضاء الذي نعوِّل عليه حاميا ً
ّ
الحق».
للقانون ومدافعا ً عن

