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حمليات � /إعالنات

رئي�س �أركان الجي�ش الإ�سباني تفقد كتيبة بالده في مرجعيون

ورف�ض ت�صنيفها بالإرهاب»
بحضور اكثر من  300شخصية عربية ولبنانية وعدد
من الضيوف ورؤساء أحزاب وممثلي الفصائل اللبنانية
والفلسطينية وبدعوة من المؤتمر القومي العربي والمؤتمر
القومي /االسالمي والمؤتمر العام لألحزاب العربية و
هيئة التعبئة الشعبية العربية يفتتح في فندق «رامادا
السفير» المؤتمر العربي العام «لدعم المقاومة ورفض

مرجعيون -رانيا العشي

تصنيفها باإلرهاب» الدورة السابعةـ في الساعة التاسعة
من صباح اليوم الجمعة.
يتضمن البرنامج جلستين :الجلسة الصباحية
ويتخللها كلمات افتتاح المؤتمر وتقديم ورق��ة العمل
وجلسة ثانية بعد الظهر الستكمال النقاش على أن يصدر
عن المؤتمرين بيان يوزع الحقاً.

قامتان
معن ّ
بشور



من بين الشخصيات العربية العديدة التي تتقاطر
إلى بيروت للمشاركة في المؤتمر العربي العام «لدعم
المقاومة ورف��ض تصنيفها باإلرهاب» تبقى مشاركة
(أبو اللطف) فاروق القدومي القامة الفلسطينية العربية
العالية ،أحد أبرز مؤسسي حركة (فتح) ورفيق قادتها
األوائل منذ الرصاصات األولى في  ،1965/1/1إضافة
نوعية وتجسيدا ً حيا ً لتواصل حركة المقاومة العربية
الممتدّة في التاريخ والجغرافيا ،وعنوانا ً للثبات على
ثوابت األمة في فلسطين وك ّل قضاياها.
في الجلسة الصباحية الممتعة مع أبي اللطف في
مق ّر إقامته كان هناك استعراض للمراحل التي م ّرت بها
المقاومة على مدى أكثر من نصف قرن ،كما لمحطات
كان فيها القابض على جمر المقاومة كالقابض على
دينه ،مالحَ قا ً ومضطهَدا ً سابحا ً عكس تيار المساومة
واالستسالم وصوال ً إلى التطبيع ومغازلة العدو.
مشاركة أبي اللطف والعديد من قادة فصائل المقاومة

على اختالف اتجاهاتها ،هو تأكيد على تالزم المقاومة
الفلسطينية والمقاومة اللبنانية ،وتالزمهما باألمس مع
المقاومة العراقية وثورات الجزائر واليمن وك ّل أقطار
األمة.
ومن بين الشخصيات المشاركة أيضا ً أحد القادة
الميدانيين في الثورة الجزائرية سي لخضر بورقعة
ً
ظروفا صحية صعبة ه��ذه األي��ام ،ومع
ال��ذي يواجه
ذلك قال لصديقه المناضل الجزائري اآلخر ،أحد رموز
حمالت كسر الحصار على غزة ،كريم رزقي« :حين يكون
العنوان دعم المقاومة ورفض تصنيفها باإلرهاب فال
شيء يمنعني من الذهاب إلى بيروت في ذكرى انتصار
المقاومة على العدوان قبل عشر سنوات»...
كم هو جميل أن تتواصل هذه القامات التاريخية في
المقاومة من مشرق الوطن إلى مغربه ،ومعها هذا الحشد
من شرفاء األمة وقواها الحية ،لتقول إنّ األمة ال تف ّرط
بمقاومتها ومجاهديها ،فك ّل قطر من أقطارها له تاريخ
مع المقاومة وله شهداء ورموز ومعارك يعت ّز بها.

 األمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

«�أن�صار الوطن» ت�ستذكر م�ؤ�س�سها:
الجمعية تمار�س ن�شاطها وك�أنك موجود
استذكر أمين س��ر «جمعية أن��ص��ار ال��وط��ن» ع��ادل
حاموش في بيان الذكرى السنوية األولى لرحيل الرئيس
والمؤسس الراحل للجمعية ميشال الحاج ،وقال« :عام
م ّر على رحيلك ولم نشعر بألم الفراق ألنك موجود في
كل واحد من رفاقك األوفياء في جمعية أنصار الوطن
التي كان لك شرف تأسيسها وبزوغ فجر انطالقتها».
وأض���اف« :إن العين تدمع والقلب يخشع عندما
يُذكر اسمك ألنك عنوان المناضل النقي الذي نذر نفسه
لخدمة هذا الوطن ووفا ًء لمن كان شعاره (ال للطائفية...
نعم للمؤسسة العسكرية) .حيث نضالك كان المدماك
األول في السير على نهج الشرف والتضحية والوفاء،
داعيا ً المجتمع المدني من خالل «أنصار الوطن» ليكون
الشعب متمما ً للجيش في التصدي للمتربصين شرا ً بهذا

الوطن أعدا ًء وإرهابيين».
وت��اب��ع« :ن��م ق��ري��ر العين ي��ا ق��رة العين نعاهدك
باالستمرار في نهجك الذي رسمت ،حيث كتبت بأحرف
من ذهب خط يراع نضالك الوفي للمؤسسة العسكرية؛
ومن خالل ذلك بزغ فجر انطالقة األنصار من صدمة
رحيلك األبدي وهذه هي اإلرادة االلهية في هذا الرحيل».
وختم حاموش« :حضرة الرئيس ،األنصار تمارس
نشاطها وكأنك موجود معنا .فصحيح أن رحيلك ترك
بصمة فراق سوداء في مسيرتنا لكن ما تركت فينا من
ع��زم وتصميم وإرادة على االستمرار في إع�لاء شأن
أنصار الوطن لتكون موضع تقدير واحترام لدى كافة
أبناء الوطن حتى استحقت أنها أنصار الوطن لكل
الوطن».

زار رئيس هيئة األركان في وزارة الدفاع
اإلس��ب��ان��ي��ة األدم���ي���رال ف��ي��رن��ان��دو غارسيا
سانشيز ،كتيبة ب�لاده ،العاملة في إطار
ق��وات حفظ السالم الدولية في الجنوب،
في القاعدة العسكرية اإلسبانية «ميغيل
دو سيرفنتس» في سهل إبل السقي ـ قرب
مرجعيون ،في زيارة خاطفة استغرقت بضع
س��اع��ات ،في ظل إج���راءات أمنية مشددة،
نفذتها الكتيبة اإلسبانية عند التقاطعات،
وعلى مفارق الطرقات ،وعلى طول الطريق
المؤدية إلى القاعدة وفي محيطها بالتعاون
مع الجيش اللبناني.
ك��ان في استقباله في مهبط الطوافات،
وال��وف��د ال��م��راف��ق ال��ذي ض��م األدم��ي��رال في
البحرية تيودورو لوبيث كالديرون (قائد
قيادة العمليات) ،وضباط كبار في وزارة
الدفاع االسبانية الجنرال ميغيل خوسي
مارتين بيرناردي ،الجنرال خوان باوتيستا
سانسيث غ��ام��ب��وا ،األدم���ي���رال أنطونيو
بينتوس بينتوس ،الجنرال خوسي ماريا
آلونسو دي فيغا ،الجنرال لويس أنطونيو
رويث نوغال والجنرال فرانسيسكو خواكين
إستيبان ب��ي��ري��ث ،ق��ائ��د ال��ق��ط��اع الشرقي
البريغادير جنرال الفريدو بيريز دي اغوادو،
وكبار ضباط الكتيبة ،وقادة وحدات القوات
الدولية العاملة ف��ي القطاع الشرقي من
المنطقة الحدودية.
وبعد أن استعرض ال��ج��ن��رال سانشيز
ثلة من عناصر الكتيبة التي أدت له التحية
العسكرية ،عقد لقا ًء مغلقا ً مع قائد القطاع
الشرقي الجنرال دي اغ��وادو استمع فيها
مفصل ع��ن ال��وض��ع السائد في
إل��ى ش��رح
ّ

وفي المقابل تت ّم الزيارة وقد استنفدت واشنطن
وحلفاؤها المناورات والمراهنات ،فال اللعب على
حبال جبهة النصرة ب��ات ممكنا ً وه��ي ُتهزم في
حلب ،وال الرهان على حرب ونصر على داعش
بقوى سورية مصنّعة أو مدعومة أميركياً ،وما
جرى في الرقة والبوكمال يقول ذلك بقوة .ومع
التموضع ال��روس��ي ف��ي ال��ح��رب وم��ا يمنحه من
فائض ق��وة ليس هناك م��ا يحول دون تطورات
دراماتيكية فيها لحساب الدولة السورية وحلفائها
تتيح فرص تسوية تحفظ ما يمكن حفظه لحساب
حلفاء واشنطن وحلفاء حلفاء واشنطن.
 ي��ذه��ب ك��ي��ري إل��ى موسكو ليلتقي نظيرهس��ي��رغ��ي الف����روف وال��رئ��ي��س ف�لادي��م��ي��ر بوتين
وق��د م ّهد للزيارة بالقول ،إن��ه سيحصر المهمة
بالتفاهم على ق��واع��د ال��ت��ع��اون ف��ي ال��ح��رب على
داعش والنصرة ،وقال كالما ً في حلفاء السعودية

حركة م�صر ( ...تتمة �ص)1
كان هذا ضوءا ً أخضر «ألصدقاء» أميركا في المنطقة
كي يبدأوا بتقديم «أوراق اعتمادهم» لدى إسرائيل باتجاه
تشكيل حلف أو أقله محور جديد تكون الدولة الصهيونية
نواته .فما دام الصراع «الفلسطيني – اإلسرائيلي» (ر ّكزوا
على المصطلح ،فالعرب عمليا ً ليس لهم عالقة بهذا
الصراع) ما دام هذا الصراع قضية ثانوية فال ب ّد من حلها
كي نتف ّرغ جميعا ً لمواجهة «القضايا األساسية».
كانت الخطة بسيطة ...ينبغي إيجاد «قضايا أساسية»
تتطلب مواجهتها اإلسراع بحل «القضية الثانوية» .اخترع
العقل األميركي هذه القضايا األساسية من الالشيء ،إيران
موجودة ،لكن خطرها المزعوم على المنطقة هو ما تم
اختراعه ،أما اإلرهاب وتضخيمه وتسليمه وإعطاؤه إشارة
البدء بالهجوم فهو الخطر الثاني المخترع الذي ينبغي
أن يجمع بين «معتدلي العرب» و»متطرفي إسرائيل».
«العدو» المفترض الثالث هو محور المقاومة والعروبة
المدعوم بمحور االستقالل على المستوى الدولي.
هكذا ت ّم إيجاد الدافع الذي يجمع بين قطر والسعودية
واإلمارات واألردن ومصر وغيرها مع «إسرائيل».
إنّ اتحاد الدوافع ال يعني بالضرورة اتحاد األهداف.
فمصر ال ش��ك ف��ي أن لديها أه��داف �ا ً تختلف ع��ن أه��داف
السعودية حتماً ،فلن تكون مصر «عنصرا ً مطيعا ً في
الحلف المقبل» ،وإنما هي تسعى لح ّل القضية الفلسطينية
بغية التوصل إلى شرق أوسط ذي بيئة سلمية يت ّم فيها
التعاون وليس العداء لسورية وروسيا وإيران والعروبة.
لكن مصر موجودة في هذا «الجهد الدولي لح ّل الصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي» حتى لو اختلفت أهدافها عن
أهداف أميركا و»إسرائيل» ودول الخليج .وهذا الجهد مركز
على «إقناع» «إسرائيل» بإعطاء الفلسطينيين «دولة ما»
ما دام العرب في أضعف حاالتهم.
واإلقناع مصطلح ديبلوماسي له معنيان ،إما الضغط
عبر التهديد وإما التشجيع عبر االستمالة وتقديم أوراق
االعتماد .هذا النوع الثاني برع فيه السعوديون باتخاذ
أربعة إج��راءات .إيقاف إذاع��ات المقاومة عن عربسات،
واعتبار حزب الله منظم ًة إرهابي ًة ،والدخول إلى كامب
ديفيد عبر نافذة تيران والصنافير ،وأخيرا ً اللقاءات العلنية
الدافئة مع «اإلسرائيليين» في المحافل الدولية.
أوروبا كان «تشجيعها» لـ «إسرائيل» أكثر مرارة ،وذلك
عبر االعتراف المسبق بالدولة الفلسطينية ،إضافة إلى
تنظيم مؤتمر باريس .واشنطن أيضا ً شاركت في «اإلقناع»
عبر موقف سلبي ضاغط تجاه نتنياهو.
المدهش أنّ أوروبا وأميركا تضغطان على «إسرائيل»

بينما السعودية تستميلها .أما مصر فأيضا ً هناك محاولة
الستمالة «إسرائيل» وربما يركز العرض المصري على
دور سخي في إطار ح ّل مسألة غزة وحق العودة.
كيف يمكن أن يكون سيناريو ال��ح� ّل؟ هناك ثالث
مسائل مهمة ،المستوطنات وال��ق��دس وح��ق العودة.
المستوطنات لن تكون مشكلة صعبة وقد ترضى السلطة
الفلسطينية ببقائها مقابل بقاء عرب  /48/داخل حدود
«إسرائيل» .مسألة السيادة على المستوطنات قد يت ّم
حلها بما يرضي الطرفين .أما القدس فال شك في أنّ
السلطة سترضخ في النهاية للخط األحمر «اإلسرائيلي»
وترضى بسيادة على المقدسات اإلسالمية والمسيحية
في المدينة مع بقاء القدس عاصمة لـ «إسرائيل».
تبقى المسألة األصعب وهي حق العودة ،وهي مسألة
صعبة ليس بسبب السلطة وإنما بسبب لبنان .قد
تتفق األطراف على حل ما لتوطين عدد من الفلسطينيين
القادمين من لبنان في شمال سيناء (جنوب غزة) مع
قيام دول��ة فلسطينية ثانية في غ��زة تحت الوصاية
المصرية ،بينما دولة الضفة تكون مرتبطة باتفاقات
أمنية قوية مع «إسرائيل» .ربما يتركز إسهام مصر في
ح ّل الصراع على هذه النقطة بالذات ،توطين بعض
الفلسطينيين من لبنان شمال سيناء مع وصاية كاملة
على دويلة فلسطينية ثانية في غزة.
أم��ا روس��ي��ا ،فهي ليست بعيدة عن ه��ذا السيناريو،
وستركز جهدها على مسألة الجوالن ال��ذي ينبغي أن
يعود لحليفتها سورية ،وفقا ً للقانون الدولي وق��رارات
األم��م المتحدة .لذلك ستركز موسكو على إع��ادة إحياء
المفاوضات السورية – «اإلسرائيلية» الستعادة الجوالن،
وهو ما سينهي مشكلة الصراع بر ّمته في المنطقة .بعد
ذلك ستكون خطوة موسكو الالحقة ذات بعدين ،األول
إخ�لاء المنطقة من أسلحة التدمير الشامل عبر إلغاء
الترسانة النووية «اإلسرائيلية» خاصة بعد أن تخلّت
سورية عن سالحها الكيماوي .وهذه قضية مهمة لروسيا
ألن «ن��زع س�لاح» المنطقة يقلل من احتماالت انتشار
الدرع الصاروخية األميركية فيها .أما البعد الثاني الذي
ترجوه موسكو من ح ّل الصراع هو إلغاء أي ذريعة لوجود
«إسالميين مسلحين» تحت راية المقاومة أو غيرها ،ألنّ
ّ
توجهاته – إرهابية
بغض النظر عن
«اإلسالم المسلح»
ّ
كانت أو مقاومة – يؤثر سلبا ً على روسيا التي يقطن فيها
أكثر من عشرين مليون مسلم.

د .مهدي دخل الله

mahdidakhlala@gmail.com

المنطقة والمَهمات التي تضطلعُ بها الكتيبة
اإلسبانية .التي يبلغ عديدها نحو 700
ضابط وجندي إسباني ،كما تضم الوحدتين
الصربية والسلفادورية.
وف��ي ختام اللقاء ق��دم ل��ه ال��ج��ن��رال دي
أغوادو درعا ً تذكارية بعد ان د ّون كلمة في
سجل التشريفات.
ثم توجه سانشيز والوفد المرافق ودي
اغوادو إلى مواقع متقدمة للكتيبة االسبانية

المجل�س الن�سائي اللبناني
ينتخب هيئته الإدارية الجديدة
عقد المجلس النسائي اللبناني اجتماعا ً أول امس األربعاء ،برئاسة
السيّدة جمال غبريل وح��ض��ور الهيئة العامة والجمعية اللبنانية
الديمقراطية لمراقبة االنتخابات «الدن» ،ت ّ��م خالله انتخاب رئيسة
للمجلس ون� ّواب الرئيسة وأعضاء الهيئة اإلداري��ة للمجلس لمد ّة ثالث
سنوات مقبلة.
وقد جاءت النتيجة على الشكل التالي:
رئيسة المجلس :المحامية إقبال مراد دوغان.
نواب الرئيسة السيدات :نجوى رمضان ،هيام البزري شريف ،منى
قاصوف وليندا صعب.
الهيئة اإلدارية :األستاذة عدال سبليني زين ،فادية العثمان األسعد ،د.
بتول يحفوفي ،سوسن عسيران الحسيني ،روال حافظ معلوف ،لينا فرح
تامر ،د .دنيا فياض طعان ،ندى صفاوي سعد ،د .ناديا صبري قباني،
فريال مدكور أبو حمدان ،فاديا عثمان سنو ،مقبولة قيس أبو سعيد وأمل
وهبي.

زيارة كيري ( ...تتمة �ص)1
وتركيا من جيش اإلس�لام وأح��رار الشام ،أثار
ج��دالً واس��ع��ا ً ف��ي واشنطن ،يشبه م��ا ت��ن��ادي به
موسكو ،وهو يعلم أنّ تركيا بدأت مسارا ً سيالقي
ما يحمله إل��ى موسكو ،وع��ن الرئاسة السورية
ص��ار الكالم األميركي محصورا ً بالحديث عن
ضغوط لاللتزام بح ّل سياسي وتثبيت الهدنة،
والتنحي ،ونفاد
��اض ع��ن حديث اإلس��ق��اط
وت��غ ٍ
ّ
ال��ص��ب��ر ،كما التغاضي ع��ن ض�� ّم روس��ي��ا لشبه
جزيرة القرم.
 يضع حلفاء واشنطن أيديهم على قلوبهمل��ت��رق��ب ن��ت��ائ��ج ال���زي���ارة ،بينما ح��ل��ف��اء موسكو
مرتاحون ،واثقون ،إن ت ّم التفاهم سلكت الحرب
الطريق المضمون عسكرياً ،والمتع ّرج سياسياً،
وإن ل��م ي��ت�� ّم سلكت ال��ح��رب ال��ط��ري��ق المتع ّرج
عسكريا ً والمضمون سياسياً.
ناصر قنديل

األدميرال سانشيز مجتمعا ً بجنود الوحدة اإلسبانية
على الخط األزرق في العباسية المواجهة
لقرية الغجر المحتلة واطلع من قائد الموقع
على سير العمل والوضع في هذه المنطقة
المحاذية للحدود الفاصلة مع لبنان .ومساء
التقى قائد اللواء التاسع في الجيش اللبناني
العميد ال��رك��ن ج��وزي��ف ع��ون ف��ي القاعدة
العسكرية اإلسبانية ،حيث عقد اجتماعا ً
استمع خالله إلى شرح حول الوضع األمني
في المنطقة.

وأمضى سانشيز والوفد المرافق ليلتهم
في مقر الكتيبة ثم توجه صباح أمس إلى
بيروت على متن طوافة دولية ومنها عبر
طائرة خاصة إلى إسبانيا.
وك��ان سانشيز ق��د وص��ل أول م��ن أمس
إل��ى بيروت ،حيث كانت في استقباله في
المطار سفيرة إسبانيا في لبنان ميالغروس
هيرناندو ايتشيفيريا وأرك���ان السفارة
وممثلون عن قيادة الجيش اللبناني.

ذبيان :فرن�سا اعترفت ر�سمي ًا
ب�أهمية دور ومكانة حزب اهلل
رأى رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان أنّ اللقاء الذي
جمع وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرولت بالنائب في
كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض ومسؤول العالقات الدولية
في حزب الله عمار الموسوي نزوال ً عند رغبة باريس ،يُعتبر
اعترافا ً فرنسيا ً رسميا ً بأهمية دور حزب الله ومكانته في
الحياة السياسية اللبنانية كممثل لشريحة واسعة من
اللبنانيين وال يمكن اال الوقوف عند رأيه ،خصوصا ً في ما
يتعلق باالستحقاق الرئاسي.
واعتبر ذبيان أن��ه يجب على فرنسا أن تضغط على
الرياض كي تتخلى عن سياسة العرقلة والتع ّنت في الملف
الرئاسي ،من خالل اإليعاز لتيار المستقبل بالعمل من أجل
وصول رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون
الى سدة الرئاسة ،أل ّنه يم ّثل أكبر شريحة مسيحية من جهة،

كما يرأس ثاني أكبر الكتل النيابية من جهة ثانية ،وبالتالي
يشكل وصول العماد عون الى قصر بعبدا تعبيرا ً حقيقيا ً عن
إرادة اللبنانيين.
كذلك لفت رئيس تيار صرخة وطن الى أنّ الخطوة الفرنسية
تحمل في طياتها دالالت إيجابية ،خصوصا ً أنها تأتي بعد
موافقة فرنسا على إدراج ما يُس ّمى «الجناح العسكري لحزب
الله» على الئحة اإلرهاب نزوال ً عند رغبة واشنطن وتل أبيب،
الفتا ً الى أنّ مج ّرد االمتعاض «اإلسرائيلي» من لقاء وزير
الخارجية الفرنسي ووفد حزب الله هو بمثابة دليل على
خيبة أمل للدبلوماسية «اإلسرائيلية» التي عجزت عن وضع
المقاومة في خانة اإلرهاب ،بينما نرى قادة الكيان الصهيوني
يتج ّنبون السفر الى أوروبا والغرب خوفا ً من مالحقتهم بتهم
ارتكاب جرائم حرب.

تراجع �سعودي ( ...تتمة �ص)1
ل��ق��اءات ك��ي��ري ف��ي موسكو
س���ت���ت���واص���ل ال����ي����وم وت���خ���رج
بإعالن ق��ال الرئيس الروسي
أم��ام ع��دس��ات المص ّورين إنه
سيحقق التفاهم ال���ذي تواعد
ع���ل���ى ب���ل���وغ���ه ه����و وال���رئ���ي���س
األم��ي��رك��ي ب�����اراك اوب���ام���ا في
اتصالهما الهاتفي قبل أيام.
لبنانياً ،قطع رئيس مجلس
ال����ن����واب ن��ب��ي��ه ب����ري ال��ط��ري��ق
على ال��م��زاي��دات ال��ت��ي يقودها
رئيس الحكومة األسبق فؤاد
ال��س��ن��ي��ورة ض���� ّد خ���ل���وة هيئة
ال����ح����وار ال���وط���ن���ي م��ط��ل��ع آب
ال��م��ق��ب��ل وت��وص��ي��ف��ه��ا بمؤتمر
ت��أس��ي��س��ي ل�لان��ق��ض��اض على
اتفاق الطائف ،بتأكيد التمسك
ب��ه��ذا االت���ف���اق وت��ط��ب��ي��ق��ه ،في
كلمته أمام المؤتمر االقتصادي
االغترابي ،مضيفاً :ليس أمامنا
س��واه رغ��م أن��ه ليس ق��رآن��ا ً وال
إنجيالً وال نصا ً م��ن��زالً ،وهذا
ك��ل�ام ن���ه���ائ���ي .ب��ي��ن��م��ا انشغل
مجلس ال��وزراء بملف الخلوي
ال������ذي ت����ص����دّرت ال���س���ج���االت
حوله اجتماع الحكومة أمس،
م��ع م��ا وصفه وزراء شاركوا
ف���ي ال��س��ج��ال ب���ـ «ت���س���لّ���ل» من
خ���ارج ال��ق��ان��ون ق���ام ب��ه وزير
االت���ص���االت ت��م��ه��ي��دا ً للتمديد
للشركتين المشغلتين.

توتال تنتظر
موافقة أميركية

انتهت زي��ارة وزي��ر الخارجية
الفرنسي ج��ان م��ارك إيرولت في
ب��ي��روت ،ليبدأ ح��راك مدير دائ��رة
افريقيا والشرق األوسط في وزارة
الخارجية جيروم بونافون مجددا ً
على خط الجمهورية اإلسالمية
والمملكة العربية السعودية،
لوضع المسؤولين في خارجية
البلدين في أج��واء ما أفضت اليه
ل��ق��اءات��ه م��ع ال��ق��وى السياسية.
وتشير مصادر مطلعة لـ «البناء»
الى «أن إيرولت لم يحقق أي خرق
ف��ي ملفي ال��رئ��اس��ة والنازحين،
وخرج بنتيجة مفادها أن الحالة
السياسية اللبنانية غير جاهزة
لالنتخابات الرئاسية» ،معتبرة
أن «اللقاء األكثر جدية كان مع وفد
حزب الله» .وفي ملف النازحين
أكدت المصادر «أن إيرولت سمع
من الرئيس نبيه بري ووفد حزب
ال��ل��ه ووزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ج��ب��ران
باسيل الموقف نفسه بضرورة
الضغط على المجتمع الدولي لحل

أزمة النازحين ومساعدة لبنان،
على عكس الموقف الغامض الذي
سمعه من تيار المستقبل من األزمة
المتفاقمة».
ولفتت المصادر إلى «أن إيرولت
طرح ملف النفط مع المعنيين في
لبنان ،معربا ً عن رغبة بالده في
المساعدة ،غامزا ً من دور لشركة
توتال في االستثمار» .وأش��ارت
المصادر إلى «أن الضيف الفرنسي
ل��م يحصل ع��ل��ى أي ج���واب في
ه��ذا ال��ش��أن ،ال سيما أن األف��رق��اء
اللبنانيين ال يمكنهم تفصيل أي
ش���يء ف��ي ه���ذا ال��م��ل��ف م��ن دون
موافقة الواليات المتحدة وروسيا،
فأي خرق إيجابي لصالح الحصة
الفرنسية ليس بمنأى عن موافقة
هاتين الدولتين».

ال رفض سعودي
أو فرنسي أو أميركي
لعون رئيسا ً

وأكد السفير الفرنسي ايمانويل
ب���ون أم���س ،ع��ل��ى «أن ف��رن��س��ا ال
تملك القدرة على التفاوض نيابة
عن األحزاب اللبنانية ،ولكن رغم
ذل���ك ن��ت��ح��اور م��ع الجميع دون
استثناء ونحاول خلق الظروف
المناسبة ليكون لبنان في وضع
جيّد وأف��ض��ل» .ولفت في حديث
تلفزيوني إلى أن فرنسا ال تملك كل
المفاتيح والوسائل لحل المشاكل
ف��ي لبنان وعلى المحادثات أن
تبدأ من لبنان ،ألن قواعد اللعبة
في المنطقة تاريخيا ً تبدّلت ولم
يعُ د باإلمكان اللجوء الى الخارج
(«الطائف» أو «الدوحة») للبحث
ع��ن ال��ح��ل ،معتبرا ً «أن ال��ي��وم ال
يوجد إجماع في المنطقة يسمح
باالنتظار للتوافق ح��ول لبنان
ن��ي��اب��ة ع��ن اللبنانيين ،وحتى
ال��س��اع��ة ل��م أس��م��ع أي تصريح
س��ع��ودي أو فرنسي أو أميركي
ي���رف���ض ال��ع��م��اد ع����ون رئ��ي��س �ا ً
والمقاربة الفرنسية منذ البداية
كانت بأن تحصل تسوية تسمح
النتخاب رئيس للجمهورية لكل
اللبنانيين وأن يشكل حكومة تمثل
الوحدة الوطنية».

بري :نستدعي تصحيح
العالقات السعودية

إل��ى ذل���ك ،أم��ل رئ��ي��س المجلس
ال��ن��ي��اب��ي ن��ب��ي��ه ب���ري أن «ت��ع��ود
مؤسسات الدولة ال��ى لعب دوره��ا
ال��ت��ش��ري��ع��ي وال��ت��ن��ف��ي��ذي وإن��ج��از
االستحقاقات الدستورية كافة وفي
الطليعة انتخاب رئيس للجمهورية».
وف��ي سياق آخ��ر ،لفت ب��ري ال��ى ان
«اتفاق الطائف ليس قرآنا ً وال إنجيالً،
لكن ليس هناك أفضل منه اآلن لذا
علينا تطبيقه» .ودع��ا في كلمة له

خ�لال مؤتمر االق��ت��ص��اد االغترابي
الثاني الى «االلتزام الكامل به وهذا
كالم نهائي» .وشدد على «ضرورة
إع��ادة النظر بالقوانين التي تح ّد
من التحويالت المالية مع االشارة
الى االحترام الدائم للقوانين ،شرط
أال تميز بين لبناني وأي جنسية
أخرى».
وق���ال «ح���ذرت س��اب��ق �ا ً وأع��ي��د
التحذير م��ن أن لبنان يقع على
منظار التصويب اإلسرائيلي»،
مضيفا ً أن «إس��رائ��ي��ل» أزعجها
النظام المالي والمصرفي اللبناني
وصمودهما» ،وتابع «متأكد من
ان��ت��ص��ار لبنان ف��ي ه��ذه الحرب
االقتصادية بفضل صمود أبنائه
المقيمين ال��ذي��ن ت���ع��� ّودوا على
ح��روب «إس��رائ��ي��ل» اإلره��اب��ي��ة».
وأك��د ب��ري «أننا ال زلنا نستدعي
تصحيح بعض العالقات العربية
والخليجية والسعودية تحديداً»،
داع��ي��ا ً إل���ى «إع����ادة ال��ن��ظ��ر بكل
القوانين التي تح ّد من حركة المال
اللبناني ومن تحويالت االغتراب
ورجال األعمال».

النظام السعودي
ّ
يعطل الرئاسة

ورحبت كتلة الوفاء للمقاومة
«بالتفاهم النفطي ال���ذي جرى
مؤخرا ً على المستوى الداخلي،
وال������ذي م���ن ش���أن���ه أن ي��ح��رك
اإلج����راءات التحضيرية الالزمة
للشروع عمليا ً في خوض غمار هذا
القطاع» ،آملة أن «تتنبّه الحكومة
إل��ى خطواتها اإلجرائية في هذا
المجال حتى ال تتكرر الخطيئة
الجسيمة التي ت��م ارتكابها من
قبل رئيس حكومة سابقة أثناء
ال��ت��ف��اوض م��ع ق��ب��رص وترسيم
إحداثيات خاطئة تسلل منها العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» لالنقضاض على
مساحة أكثر من  850كلم مربع
من المنطقة االقتصادية الخالصة
والتي ال يزال لبنان عبر الرئيس
نبيه بري والمجلس النيابي يجهد
الستنقاذها وتثبيت حقه فيها بكل
الوسائل والطرق المتاحة».
وف���ي خ��ص��وص االس��ت��ح��ق��اق
الرئاسي ،ح َّملت «الكتلة» النظام
ال��س��ع��ودي وكتلة «المستقبل»
م��س��ؤول��ي��ة تعطيل االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية ،ودان��ت كل التدخالت
الخارجية التي تملي الخيارات
على بعض الكتل النيابية خالفا ً
إلرادة ال��غ��ال��ب��ي��ة ال��ع��ظ��م��ى من
اللبنانيين».

النفط يغيب عن الجلسات
َ
عرض
وسالم ينتظر
االتفاق عليه

وب��ع��ي��دا ً ع��ن ق��ان��ون االنتخاب

الذي أرجئ الى  27الشهر الحالي
وجلسة انتخاب الرئيس الى  8آب
المقبل ،سيكون االسبوع المقبل
ح��ك��وم��ي�ا ً ب��ام��ت��ي��از ي��ب��دأ االثنين
بجلسة مالية يستكمل خاللها
وزير المال علي حسن خليل عرض
تقريره المالي ،تليه جلسة عادية
ي��وم الخميس المقبل للبحث في
ملف تلوث مجرى نهر الليطاني،
وإق��رار ما سيدرج من بنود على
ج���دول األع���م���ال ،ع��ل��ى أن تعقد
جلسة ف��ي ال��س��اب��ع والعشرين
من تموز الحالي لمناقشة عقود
الخلوي واالنترنت غير الشرعي.
أما ملف النفط فلن يكون نجم
الجلسات الثالت المقبلة فرئيس
الحكومة تمام س�لام ،بحسب ما
أكدت مصادره لـ «البناء» ،لم يطلع
على فحوى اتفاق رئيس المجلس
النيابي نبيه بري ورئيس التيار
الوطني الحر جبران باسيل ،لكي
يدعو اللجنة الوزارية المكلفة ملف
النفط الى االجتماع ،ويبدي رئيس
الحكومة «استغرابه عدم تلقيه أي
اتصال من الرئيس بري أو الوزير
باسيل لوضعه في صورة التفاهم
الحاصل».

حرب  ...والتمديد
لشركتي الخلوي

وش��ه��دت جلسة أم��س سجاال ً
ب��ي��ن وزي����ر االت���ص���االت ب��ط��رس
حرب من جهة وعدد من ال��وزراء
أبرزهم وزيرا التيار الوطني الحر
جبران باسيل والياس بوصعب،
وال��وزي��ر محمد فنيش م��ن جهة
أخرى .وأشارت مصادر وزارية لـ
«البناء» الى «أن وزير االتصاالت
ب���ط���رس ح����رب ي���ري���د ال��ت��م��دي��د
لشركتي الخلوي ما يلقى اعتراضا ً
من الوزير باسيل ،فهو يريد إعادة
المناقصة ووضع شركات أخرى
في المنافسة .ولفت باسيل في
الجلسة إلى ان مداخيل الخلوي
تراجعت  60مليون دوالر بسبب
إل��غ��اء ح��رب منفردا ً ق���رارا ً اتخذ
بعهد وزي��ر االت��ص��االت السابق
نقوال الصحناوي ،مشيرا ً إلى أن
حرب خالف قرار الحكومة سابقا ً
بشأن شروط مناقصة الخلوي ما
أدى الى فشلها ،معتبرا ً أن تمديد
العقود والمناقصة لم يقر ألن دفتر
الشروط مخالف لما جرى االتفاق
عليه في مجلس الوزراء.
وأشار الوزير فنيش لـ «البناء»
إلى «أن النقاش الذي دار بينه وبين
الوزير حرب تمحور حول مناقصة
الخلوي ومخالفة وزير االتصاالت
لما أق��ره مجلس ال���وزراء» .ولفت
فنيش الى «أن موقفه يقوم على
وضع دفتر شروط لجذب شركات
ووض����ع م���واص���ف���ات ال تحصر
المناقصة بعدد م��ح��دد» ،مشيرا ً

الى «أن الخالف حصل حول هذه
النقطة ،فدفتر الشروط يجب أن
ينص وفق فنيش على وجوب أن
يكون المتقدم قد قدم الخدمة إلى
ما ال يقل عن  10ماليين مشترك،
خ�لال خمس س��ن��وات متواصلة
باإلضافة إل��ى وج��وب أن ال يقل
ال��ع��دد ع��ن  3ماليين على شبكة
واحدة ،بينما الوزير حرب أورد في
دفتر الشروط السنوات الخمس
األخيرة وهذا مخالف لالتفاق الذي
لم يحدد السنوات الخمس األخيرة
كشرط للتقدم لمناقصة» .ولفت
ال��ى «أن اعتراضنا دف��ع رئيس
الحكومة الى تأجيل الموضوع الى
جلسة أخرى».
ال��ى ذل��ك ،ب��تّ مجلس ال��وزراء
في جلسته أمس ،بتأجيل طلبات
خفض غرامات تحقق وتحصيل
على بعض الشركات والمصارف،
من أجل قيام وزارة المال بتزويد
ال��م��ج��ل��س ب��ب��ع��ض ال��م��ع��ل��وم��ات
اإلض��اف��ي��ة» ،كما تمت «الموافقة
على مشاريع مراسيم ترمي الى
نقل اعتمادات من احتياط الموازنة
ال��ع��ام��ة ال���ى م���وازن���ات بعض
الوزارات للعام  2016على أساس
القاعدة اإلثنتي عشرية.

باكستاني في محيط
السفارة الهولندية

من ناحية أخرى ،ألقى جهاز أمن
السفارات القبض على باكستاني
كان في محيط السفارة الهولندية
في برج رزق في منطقة ساسين
– األشرفية ،وكان يقوم بتصوير
ال��س��ف��ارة ،وأح��ي��ل إل��ى التحقيق
وت ّمت مصادرة الكاميرا التي كان
يستعملها والتحقيق ج��ا ٍر .يشار
إل��ى أن الباكستاني وق��ع وكسر
رجله عندما حاول الفرار من القوى
األمنية.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم مؤسسة تجارية
بناء للطلب تاريخ  2016/6/28تق ّرر
تعديل االسم التجاري للمؤسسة التجاريّة
المعروفة باسم« :مؤسسة CEAZAR
»AL ASHEK RENT A CAR
المسجلة تحت رقم ،2016/4800611
ّ
وذل���ك بإضافة س��ي��زار العاشق لتأجير
السيارات لتصبح :مؤسسة CEZAR
 AL ASHEK RENT A CARسيزار
العاشق لتأجير السيارات.
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري

