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وم�ضة نور من الكويت
معن بشور



مرة أخرى يثبت أبناء األمة ،رغم ك ّل مظاهر التطبيع مع العدو،
والتالعب في أولويات الصراع ،أنهم لم يفقدوا البوصلة وأنّ لك ّل
واحد منهم طريقته وأسلوبه في رفض العدو ومقاومة االحتالل.
وها هو فهد البستكي ،ابن الكويت األصيلة في التزامها بالقدس
وفلسطين ،ينسحب من بطولة العالم للمبارزة التي تقام اآلن في
بولندا لرفضه مواجهة العب إسرائيلي للمرة الثانية .فيوصل
بوقفته رسالة إلى العالم بأسره أنه بإمكان ال��دول المهيمنة
على العالم أن تفرض على حكامنا التطبيع مع العدو ،ولكنها لن
تستطيع أن تفرض ذلك على أبناء األمة.
لقد ع��ادت بنا ال��ذاك��رة ونحن نتابع باعتزاز وقفة الكويت
الممتلئة بالعنفوان والكرامة إلى أيام ودّعنا فيها شهداء كويتيين
ارتقوا وهم يقاتلون العدو في صفوف المقاومة الفلسطينية،
وال��ى وقفات مشهودة لرموز ومناضالت ومناضلين كويتيين
كانوا في طليعة مَن يلبّي نداء الواجب من أجل فلسطين ،ال سيما
في أسطول الحرية وقوافل كسر الحصار إلى غزة.
تحية إلى فهد وأهل الكويت وشعب الجزيرة والخليج األمناء
على العروبة واإلسالم وعلى القدس وفلسطين.

عزاء في مخيم

في مجلس تعا ٍز في مخيم شاتيال بالمرحوم المع ّمر الفلسطيني
أبو صالح داوود ( 98عاماً) وله من األوالد واألحفاد وأحفاد
األحفاد  135ولداً ،لفتني حديث ابنه المناضل صالح أنّ والده
كان عضوا ً في الفرقة الفنية الشعبية المعروفة في فلسطين
في ثالثينيات القرن العشرين ،بفرقة ن��وح إبراهيم الشاعر
الفلسطيني (شاعر الثورة) الذي استشهد عن  25عاما ً في كمين
نصبه الجنود البريطانيون له ولثالثة من رفاقه قرب قرية طمرة
في الجليل األعلى...
ولقد لفتني في سيرة الشاعر الشعبي لثورة  ،1936أنه كان
مع فرقته يتنقل من قرية إلى أخرى ليقدّم وصالت غنائية من
أناشيده الثورية ،وبتوجيهات من معلمه القائد الكبير الشهيد
الشيخ ع ّز الدين القسام ،الذي كان يدرك أهمية الشعر والفن في
التعبئة الثورية...
ولفتني أيضا ً في سيرة نوح إبراهيم ،أنه رغم س ّنه الصغير
توجه للعمل في مطابع بغداد ،ثم كخبير إلنشاء أول مطبعة
ّ
في البحرين ،حيث له قصائد جميلة عن تلك الجزيرة العربية
الطافحة بالنبل والعطاء والوطنية ،ليعود إلى فلسطين بعد
ث��ورة  ،1936تاركا ً عمله وحياته الرغدة ،إذ ال شيء يضاهي
النضال من أجل الوطن واأل ّمة ،فكان على قصر عمره أحد الجسور
الوطيدة بين فلسطين والعراق والخليج...
ولفتني أيضا ً أنّ إح��دى قصائد نوح إبراهيم «حطه وعقال
بعشرة قروش ،والنذل البس طربوش» ،قد أدّت إلى أن يصبح
لباس ال��ف�لاح الفلسطيني (حطه وع��ق��ال) لباس ك � ّل الشعب
الفلسطيني منذ ذلك الحين ،بل أن تصبح «الحطة» الفلسطينية
رمزا ً لك ّل الثوريين في العالم.
نوح إبراهيم أيضا ً كان شاعر الوحدة الوطنية الفلسطينية
فغ ّنى التحاد المسلمين والمسيحيين في فلسطين في مواجهة
االنتداب البريطاني واالغتصاب الصهيوني...
في جلسة العزاء تلك المليئة بأبناء المخيم الشهيد الحي،
وشبابه وممثلي المنظمات الفلسطينية ،قال لي الصديق صالح
(اب��ن الفقيد) إنّ أحفاد ال��راح��ل ،كالعديد من شباب المخيم،
يرفضون لفلسطين حالً إال ً التحرير الكامل من البحر إلى النهر...
خرجت من المخيم وأنا على ثقة بأنّ شعب فلسطين بماضيه
الحافل بالبطوالت والشهداء ،وح��اض��ره المليء بالتحديات
والتضحيات ،ومستقبله المضيء بعزم شبابه وإصرارهم على
المقاومة ،ال ب ّد وأن ينتصر مهما طال الزمن ،وأن مخيم شاتيال
أحد عناوين الشهادة الفلسطينية هو رمز لهذا التفاؤل بأنّ قضية
فلسطين حيّة ال تموت...

 األمين العام السابق
للمؤتمر القومي العربي

بو �صعب �أوقف ت�صحيح
مباراة الدخول �إلى «�إدارة الأعمال»
رأى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في
بيان ،أنه «كان من األجدى لعميد كلية العلوم االقتصادية
وإدارة األعمال في الجامعة اللبنانية الدكتور غسان
شلوق أن يرفع الظالمة عن ع��دد كبير من المرشحين
لدخول الكلية ،الذين حرمهم نتيجة ق��راره الجائر من
التقدم من امتحان الدخول لتطبيقه معايير اختلفت بين
مركز لالمتحانات وآخر».
وأكد أن «التلطي خلف البيانات التي ال تليق بمستوى
العمادة ال يُعفي العميد م��ن مسؤولية إع��ط��اء فرص
متساوية لجميع المرشحين وضمن معايير موحدة ال تميّز
بينهم».
وأوضح أن «دائرة االمتحانات في وزارة التربية تجري
مباراة الدخول بناء على توجيهات عميد الكلية .أما في
خصوص مستوى المسابقات فإن تعليمات العميد للجان
شددت على وضع األسئلة بمستوى أدنى مما كانت عليه
في االمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية .فأين هي
بحسب وصف العميد .»FANS DES ECOLES
ولفت بو صعب إلى أن «دور دائرة اإلمتحانات محصور

مراد :كونوا جيل التغيير نحو الأف�ضل

بوضع األسئلة والمراقبة والتصحيح وإصدار النتائج.
أما الجانب التنظيمي المتعلق بالمستندات المطلوبة
للمشاركة في المباراة فهو من مسؤولية الكلية ،وقد طلب
العميد من دائرة االمتحانات الرجوع إلى مندوب الجامعة
في كل القرارات المتعلقة بالسماح بدخول المرشحين إلى
المراكز».
وطلب بو صعب من «دائرة االمتحانات وقف كل عمليات
التصحيح وعدم إصدار أي نتائج قبل عودة كلية العلوم
االقتصادية وإدارة األعمال عن الخطأ والظلم الذي طاول
عددا ً كبيرا ً من المرشحين».
كما طلب «من مجلس الجامعة إجراء تحقيق بما جرى
وتحميل المسؤوليات تمهيدا ً التخاذ االجراءات المناسبة»،
مؤكدا ً أنه «طالما في سدة المسؤولية لن يسمح بمرور مثل
هذه األخطاء مرور الكرام».
وأشار إلى أن «عدد الشكاوى المتعلقة بالجامعة ،والتي
تصله من الطالب واألساتذة ،أصبح أكبر مما يتص ّوره
أحد» ،واعدا ً بـ «فتح ملف الجامعة اللبنانية قريبا ً من أجل
إنقاذها ،ولوضع األمور في نصابها الصحيح».
مراد متحدثا في االحتفال

نقابة المح ّررين :لم�سارعة الحكومة
في ّ
بت اقتراحات �إنقاذ ال�صحافة
عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اجتماعه الدوري
برئاسة النقيب الياس عون ،بحث خالله في األوضاع
الراهنة واإلعالم اللبناني من مختلف جوانبه ،وأصدر
بيانا ً أعرب فيه «عن قلقه الستمرار الثغرات التي تواجه
قطاع اإلع�لام على غير صعيد» ،داعيا ً «الحكومة إلى
المسارعة في بت االقتراحات الرامية إلى إنقاذ الصحافة
وتمكينها من مواجهة التحديات ،فمن واجبها إيالء هذا
القطاع ما يستحق من اهتمام ،ألنه ش ّكل على ال��دوام
عصب الحريات ودعامة الديموقراطية ونافذة لبنان على
العالم ،وال يجوز التمادي في إهمال هذا الموضوع».
ودعا المجلس «الزمالء الذين يواجهون إشكاالت مع

مؤسساتهم والمع ّرضين للصرف أو إلى أي شكل من
أشكال التدابير التعسفية إلى المبادرة بمراجعة النقابة
التي تضع إمكاناتها اإلدارية والقانونية في تصرفهم».
وأكد المجلس أن «حرية الصحافة واإلعالم مقدّسة
ومك ّرسة في الدستور والقوانين ذات الصلة ،ويرفض
أي إج��راء يطاول الزمالء الذين يمارسون ه��ذا الحق
البديهي» ،معتبرا ً أن «المرجعية القضائية للمساءلة
هي محكمة المطبوعات .وفي أي حال لن يتخلى مجلس
النقابة عن الصحافيين الذين يقومون بواجبهم المهني
والتصدي لما قد يتهددهم ،ألن ذلك يدخل في صلب
اهتماماته».

ادعىمفوضالحكومةلدىالمحكمةالعسكريةالقاضيصقر
صقر على الموقوفين السوريين عامر وثائر مسكاف في جرم
االنتماء لتنظيم إرهابي مسلح ،بهدف القيام بأعمال إرهابية
والمشاركة في خطف راهبات معلوال واالتجار باألسلحة،
وأحالهما مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري األول.
من جهة أخرى ،أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه
أن مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص ،كالً من
اللبناني حسين عبد الناصر راي��د ،وال��س��وري نايف عبده

على التجذر في الغرب أكثر من قدرته على ذلك
في الشرق .فهناك فقط يجد التطرف االنتقامي
بيئة مناسبة بسبب وجود جاليات إسالمية وازنة
تشعر بمعاملة عنصرية مقيتة ،ويفشل جيلها
الثالث بالحصول على معاملة قانونية إنسانية
تقوم على مبدأ المواطنة .وكلما ضرب اإلرهاب
المستند للتطرف ،زادت العنصرية في الغلواء،
وكلما زادت العنصرية زاد اإلره���اب ت��ج��ذرا ً في
البيئة الحاضنة.
 مستقبل ال��غ��رب ال��ق��ات��م ي��أت��ي م��ن مواجهةتحديات مركبة ال قدرة له على مواجهتها ،فالغرب
خرج للحروب ألنه مأزوم ،ويريد السيطرة على
منافذ ومنابع ال��ط��اق��ة ،وق��د خسر ح��روب��ه هذه،
وال��غ��رب ذه��ب للعبة الفوضى وتبنّى العثمانية
عنواناً ،واألخونة آلية ،والقاعدة ذراع��اً؛ وها هو
يخسرها وتنتقل اللعبة إلى أراضيه ،وها هو يخلي
الشرق عسكريا ً من أفغانستان والعراق ،ويرى
سورية وال��ع��راق وإي��ران وق��وى المقاومة تتمدّد
وتمسك بالمرور الجغرافي ال��واص��ل من البحر
المتوسط حتى الصين ،واأله��� ّم أنّ المجتمعات
ال��غ��رب��ي��ة تعيش ح���ال ال��ض��ي��اع وال��ت��ف��ك��ك وتفتقد
ال��ق��ض��ي��ة ،وال��ض��غ��ط االق��ت��ص��ادي واالجتماعي
يزيدها اندفاعا ً نحو التقوقع ،فتسقط الكيانات
��ال وأن��م ٌ
الكبرى وتتهاوى ،وتصير أش��ك ٌ
��اط مثل
االت���ح���اد األوروب������ي ،ورب��م��ا ال���والي���ات المتحدة
األم��ي��رك��ي��ة ع��رض��ة للتفكك ،وت��ص��ع��د الموجات
االنعزالية للهوية ،كما يعبّر عنها خطاب المرشح
ال��رئ��اس��ي األم��ي��رك��ي دون���ال���د ت���رام���ب ،وتصعد
الهويات الكامنة العرقية والدينية وتضعف الدولة
المركزية ،ويزداد التنافس على الموارد الحكومية،
ويصير المسلمون في الغرب قنبلة موقوتة يغرف
منها تنظيم «القاعدة» بمتف ّرعاته ما يشاء.
 ثقة أوب��ام��ا وه��والن��د ك�لام إعالمي للطمأنة،أي أساس ،فالغرب قادم على
لكنها ال تستند إلى ّ
سواد داكن ،ومن دون قادة تاريخيين وسياسات
حكيمة وواق��ع��ي��ة ،س��ت��ت��ح�� ّول م���دن ال��غ��رب نحو
مسارح ح��روب أهلية ،السالح النووي وامتالك
الفضاء واألسلحة االستراتيجية ال تفيد في هذه
الحروب .السياسة وحدها تنفع ،سياسة قادرة
على الضرب بيد من حديد على التمييز العنصري
ض ّد المسلمين وتعلي شأن المواطنة والقانون،
بدالً من الكالم اإلنشائي الفارغ عن عدم تحميل
اإلس��ل��ام م��س��ؤول��ي��ة اإلره�������اب .س��ي��اس��ة تتّجه
نحو ال��خ��ارج بحثا ً عن تسويات تحكمها العدالة
واإلن��ص��اف وال��ك ّ
��ف ع��ن لغة الغطرسة والتعالي
واالعتراف بأن الزمن قد تغيّر وأنّ العالم اليوم
لم ي ُعد هو العالم الذي ولد مع سقوط جدار برلين
قبل ربع قرن.
ناصر قنديل

(أحمد موسى)

أقامت «الجامعة اللبنانية الدولية» فرع البقاع ،حفل
تخريج دفعة من طالبها في المدينة الرياضية في بلدة
الخيارة برعاية رئيس الجامعة النائب السابق عبدالرحيم
م��راد وبحضور مفتي زحلة الشيخ خليل الميس ممثالً
بالدكتور نادر جمعة ،سفير الجمهورية اليمنية الدكتور
علي الديلمي ،قائد منطقة البقاع في الجيش اللبناني
العميد الركن خالد طربين ،مسؤول «الجماعة اإلسالمية»
في البقاع علي أبوياسين ،ممثلي أح��زاب وطنية وقوى
سياسية ،رؤس���اء بلديات ومخاتير البقاع الغربي
واألوسط ،قيادات أمنية وفاعليات باإلضافة إلى حشد من
ذوي المتخرجين.
رحب عريف
بعد النشيدين الوطني ونشيد الجامعة ّ
الحفل المدير األكاديمي لفرع الخيارة الدكتور أحمد فرج
بالحضور ،ثم تحدث م��راد ال��ذي ق��ال« :رفعنا شعار:
النجاح أو النجاح ،وها هو الحصاد أمام أعين الجميع،
على مستوى النجاح في الشهادات الرسمية ،بالنسبة
للمدارس والمراكز التربوية ،وبالنسبة للمعاهد المهنية
الثالثة ،حيث ال يخلو عام دراس��ي ،من تسجيل التفوق
لعدد من أبنائنا التالميذ ،الذين نفخر بهم ،ويفخر بهم

مجتمعهم مع أهلهم وذويهم.
أما على صعيد الجامعة ،فإن اختبارات الكولوكيوم،
في الصيدلة وعلوم التغذية ،والعلوم المخبرية ،تشهد
لخريجاتنا وخريجينا ،الذين نعتز بمحافظتهم على التفوق،
ونيل المراتب األولى عاما ً بعد آخر ،فضالً عن المشاريع
العلمية المميزة .إنه حصادكم أيها البنات واألبناء ،وهو
موسم غاللكم ،بعد سنوات من الجد واالجتهاد ،وبعد سهر
الليالي ،وقلق األيام ،فهنيئا ً لكم هذا الموقف ،الذي يخطو
بكم نحو الحياة ،وتخطو به الحياة نحوكم».
وأض��اف« :أنتم أهل لكل مسؤولية ،تفي بحق أهلكم
ووطنكم عليكم ،وبأن تكونوا الجيل الذي يحمل التغيير
نحو األفضل ،ويتجاوز باقتدار ،هذا الوضع المأزوم،
ويتعامل مع ال��واق��ع ب��روح العصر ،وبمفاعيل ثورته
الحديثة ،في عالم المعرفة والمعلوماتية ،وتكنولوجيا
االتصاالت ،التي تنمو بسرعة مذهلة ،وهناك من يقول
بأننا مازلنا في بداياتها ،وان أصحاب علوم المستقبل،
يدربون على وظائف برسم التصور وإمكان الوجود،
استباقا ً وتسابقا ً مع ثورة العلم الحديث ،فاستعدُّوا لما
هو آت ،وكلنا ثقة بأنكم أهل للتحدي والنجاح».

ف�شل �سرقة � 65ألف دوالر في ب�شامون

الإدعاء على �شخ�صين
لم�شاركتهما في خطف راهبات معلوال
الصايغ ،النتمائهما لتنظيم «داعش» اإلرهابي والمشاركة في
االعتداء على مراكز الجيش اللبناني في عرسال ،باإلضافة
الى التخطيط مؤخرا ً للقيام بأعمال إرهابية داخل األراضي
اللبنانية.
من جهة أخ��رى ،أوقفت مخابرات الجيش في الجنوب
الفلسطيني (محمد عويد الملقب أبو العباس) في محيط مخيم
عين الحلوة وهو مطلوب بموجب مذكرات توقيف في قضايا
أمنية.

�أوباما وهوالند ( ...تتمة �ص)1
بطل إسالمي بديل تمثله «القاعدة» ويكون تحت
السيطرة .وال ثقة أيضا ً في أنّ المصلحة هي في
ترك هذه التشكيالت المنبثقة من «القاعدة» تخوض
حروب االستنزاف بوجه المقاومة كدول وقوى.
 قالت تجربة س��وري��ة إنّ ح��رب االستنزافغير قابلة لالستمرار ،وإنّ استنهاض قوى دولية
كروسيا تدخل على خط الحرب وتغيّر مجراها
ي��ف��رض ع��ل��ى ال��غ��رب اس��ت��دارة م��ن وه��م الالعب
المنفرد نحو التفاهمات التي يشكل شعار الحرب
على اإلره��اب عنوانا ً وحيدا ً لها .وأثبتت تجربة
سورية أنّ انتصار قوى المقاومة و َمن معها على
اإلره��اب ممكن ،وه��و ه��دف يقترب من التحقق،
وق��ال��ت أي��ض��ا ً إنّ ال��ذي��ن يأخذهم فكر «القاعدة»
بعناوين وشعارات المذهبية والتطرف من طريق
خ��ي��ار ال��م��ق��اوم��ة ،ال ي��ص��ي��رون أص��دق��اء للغرب،
وال يبقون تحت السيطرة ،ب��ل تصير وجهتهم
ال��م��وض��وع��ي��ة ه��ي ال��غ��رب ،ف�لا قضية مظلومية
جاذبة لمسلمين في الشرق ،رغ��م ك�� ّل األكاذيب
ع��ن االض��ط��ه��اد ال��م��ذه��ب��ي ،فالمظلومية القابلة
لإلقناع لعموم المسلمين هي نهب الغرب ثرواتهم
ومساندته الحكومات المستبدّة ببالدهم ،ودعمه
األعمى لـ «إسرائيل» ،وانتهاكه سيادة دول ديار
اإلسالم ،وتطبيق أبشع أنواع التمييز العنصري
ض ّد المسلمين في دول الغرب .وتقول التجربة
أيضا ً وأيضا ً إنّ البيئة اإلسالمية حاضنة للتطرف
عندما تكون ثمة قضية خارجية بوجه عدو من
غ��ي��ر المسلمين ،ك��ح��ال ح���رب أف��غ��ان��س��ت��ان ض ّد
االتحاد السوفياتي أو حربي أفغانستان والعراق
بوجه االحتالل األميركي ،أو حر َب ْي الشيشان أو
الكوسوفو ،لكن ف��ي ب�لاد يكون ال��ع��دو فيها من
البيئة اإلسالمية نفسها ،فليس من بيئة حاضنة
للتطرف إال في السعودية.
 يكتشف الغرب وفي المقدّمة أميركا الوضعال��ص��ع��ب ال����ذي ي��ع��ي��ش��ه .ف��ال��ق��وى ال���ق���ادرة على
التخلّص من اإلره��اب في سورية وال��ع��راق ،هي
قوى تخاصم السياسات األميركية حتى العظم،
ونصرها سيكون هزيمة ل��ـ «إس��رائ��ي��ل» الحليف
األب����رز ألم��ي��رك��ا وال���غ���رب .وف���ي ال��م��ق��اب��ل تج ّذر
اإلره��اب ليس مصلحة غربية ،ألنه يمتلك قاعدة
ان��ط�لاق نحو ال��غ��رب نفسه ،وليس التج ّذر قدرا ً
فقوى المقاومة بالتحالف مع روسيا تبدو قادرة
على الحسم نحو النصر ،تحت سقف مصالح أمن
قومي مشتركة .وفي المقابل ،التعاون األميركي
لتقريب النصر ي��رب��ح ال��غ��رب إع�لام��ي��ا ً ويظهره
ف��ي ضفة نصر على اإلره����اب ،لكن م��ن الناحية
الواقعية ال يغيّر الكثير من المعادالت في أزمة
الغرب ،فاإلرهاب سينتقل بسرعة أكبر في هذه
الحالة نحو عواصم الغرب ،والساحة المح ّررة
ل��ن ت��ك��ون للغرب ي��د عليا فيها ،واإلره����اب قادر

رعى تخريج طالب «اللبنانية الدولية» في البقاع

فشل لص في سرقة خزنة كان داخلها  65ألف دوالر أميركي
في بلدة بشامون  -قضاء عاليه.
وفي التفاصيل ،أن لصا ً دخل منزل وجدي أبو عساف في
بلدة بشامون أثناء غيابه ،وتمكن من فتح خزنة كانت داخل
المنزل وتحوي المال .وأثناء حمله الخزنة لينقلها إلى سيارة
«بيكانتو» والفرار بها ،وصل صاحب المنزل فحملها السارق
وف ّر بها .وأثناء ف��راره بدأت ال��دوالرات تتناثر منها ،وتبعه
عساف فما كان من السارق إالّ أن ترك الخزنة بما فيها من أموال
ولم يستطع أخذ أي دوالر.
وبعد إعالم قوى األمن الداخلي باألمر تم فتح تحقيق وتبين
أن السيارة مستأجرة من أحد المكاتب ،عندها ُطلب صاحب

المكتب للتحقيق ،فأشار إلى أن الفلسطيني علي عودي هو من
استأجر السيارة .ولدى مراجعة النشرة في الشرطة القضائية
تبين أنه من أصحاب السوابق الجرمية وسوء السمعة لقيامه
بعمليات سلب وسرقة مماثلة وهو اآلن قيد المالحقة لتوقيفه.
أما صاحب الخزنة أبو عساف فلملم ال��دوالرات وجمع ما
بقي منها في الخزنة والتي بلغت قيمتها  65ألف دوالر أميركي
وأعادها إلى منزله.
على صعيد آخر ،أطلق ح .ق .زعيتر ( 45عاماً) ،في بلدة
الكنيسة النار على سيارته من نوع «كارفان» لون كحلي ،ما
أدى الى احتراقها بالكامل .وهو مطلوب بجرم تجارة وتعاطي
مخدرات.

م�ساري ( ...تتمة �ص)1
�إطالق
َ
ل��ب��ن��ان��ي��اً ،ال��ه�� ّم األول ص���ار إق����رار موازنة
جديدة ،والحكومة تعيش تحت وطأة أنّ الفشل
يعني نهاية ال ُتحسد عليها ،بينما يجمع الوسط
السياسي واإلع�لام��ي على النظر إل��ى الشهر
المقبل كمحطة فاصلة بين إنجاز االستحقاق
الرئاسي أو ترحيله لما بعد انتخاب مجلس
نيابي جديد في حزيران المقبل ،وكذلك للحسم
بين ال��ق��درة على التوافق على قانون انتخاب
جديد ،أو إجراء االنتخابات المقبلة ،وفقا ً لقانون
الستين .وهذا ما جعل النائب وليد جنبالط ّ
يحط
في بكركي طالبا ً المساعدة لتدوير الزوايا حول
األمرين اللذين تشكل عقدتهما شأنا ً مسيحيا ً
مسيحيا ً بدرجة كبيرة.

اتفاق على إقرار الموازنة

يسيطر الجمود على الملفات الداخلية من رئاسة
الجمهورية إلى قانون االنتخاب ،مرورا ً بملف النفط
والغاز ،بينما تقدّم الملف المالي واالقتصادي ال
سيما تقرير وزير المال علي حسن خليل الذي كان
محور اجتماع مجلس الوزراء أمس ،في جلسته التي
صصت لدراسة الوضع المالي ،وق ّرر المجلس بعد
ُخ ّ
المناقشة األخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة
للعام  2017وفقا ً لألصول وخالل المهل الدستورية،
ومتابعة البحث ف��ي الجلسات الالحقة بسائر
المقترحات اآليلة الى معالجة الوضع االقتصادي
والمالي ،بينما غابت الملفات والعناوين السياسية
الساخنة عن التداول.

درباس لـ «البناء» :الحكومة
ستق ّر الموازنة إن عجز البرلمان

وق��ال وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درباس
لـ «البناء» إن «جميع األط��راف شعرت باإلحراج
من بقاء الدولة من دون موازنة طيلة  10سنوات
وبات أم��را ً ال يمكن السكوت عنه» .وأض��اف« :منذ
عامين ونحن نتفرج على مناكفات مجلس الوزراء
وتبادل االتهامات بالتعطيل ونرضخ لخصومات
ومصالحات مك ّوناته ،بينما لم تق ّر الموازنة وهي
التي تعتبر خزان إنفاق الدولة وتمويل المشاريع
ورواتب الموظفين» .وشدد درباس على أن «أكثر من
وزير في الحكومة سيعلقون مشاركتهم في جلسات
مجلس ال��وزراء إذا لم ُتق ّر الموازنة» ،الفتا ً إلى أن
مجلس ال���وزراء اتفق على البدء ب��إع��داد مشروع
الموازنة إلق��راره وإرساله إلى المجلس النيابي،
وإذا لم يتم ّكن البرلمان من إق��راره بسبب الخالف
ّ
يحق لمجلس
السياسي على عقد الجلسات ،فحينها
الوزراء أن يُق ّر مشروع الموازنة بمرسوم ،كما يقول
الدستور الذي وضع ج��زاءات على مجلس النواب
إذا لم يُق ّر الموازنة منها حل المجلس ،وإذا لم تقره
الحكومة فاألفضل أن تستقيل».

الموازنة دون قطع حساب الـ2015؟

ورجحت مصادر وزاري��ة لـ «البناء» أن يتجه
مجلس ال���وزراء إل��ى تأجيل قطع حساب موازنة
 2015إل��ى ما بعد إق��رار م��وازن��ة الـ 2017وذلك
تسهيالً إلق��رار موازنة الـ ،2017مقترحة تكليف

لجنة تدقيق بكيفية صرف مبلغ  11مليار دوالر من
خارج الموازنة وبعدها يتق ّرر تشريع الـ 11مليارا ً
وض ّمه الى قطع حساب الـ 2015أم اعتباره صرفا ً
من خارج الموازنة ،مضيفة« :مبلغ  11مليارا ً صرف
في مرحلة إغالق المجلس النيابي ومقابلها صرف
 14مليار دوالر في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من
دون تشريع في المجلس النيابي».

باسيل اشترط
و«المستقبل» لم يمانع

وعلمت «البناء» أن «وزراء تيار المستقبل لم
يمانعوا إقرار الموازنة ولم يسألوا عن تسوية الـ
 11مليار دوالر التي صرفت في حكومة الرئيس فؤاد
السنيورة وأعلن وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
دعم التيار إلقرار مشروع الموازنة ،بينما اشترط
وزي��ر الخارجية جبران باسيل االتفاق السياسي
إلق��رار الموازنة وق��ال إن هذا ممكن تحقيقه» .أما
رئيس الحكومة تمام س�لام فقال «إن��ه إذا أقرت
الموازنة فنكون قد حققنا إنجازا ً عظيماً ،وأما إذا لم
نقرها فنكون قد أضفنا إلى فشلنا فشالً جديداً».

تراجع منسوب التفاؤل النفطي

على صعيد ملف النفط والغاز ،يبدو أن منسوب
التفاؤل النفطي وإمكان إقرار المراسيم في مجلس
الوزراء قد تراجع ألسباب بقيت طي الكتمان حتى
الساعة ،بعد أن قذفت األط���راف ك��رة النفط إلى
ملعب الرئيس سالم الذي لم يدعُ اللجنة الوزارية
المختصة بالملف لالنعقاد حتى اآلن لدراسة الملف
وعرضه على مجلس الوزراء إلقرار المرسومين.

سالم ال يعمل عند أحد...

ورفضت مصادر رئيس الحكومة اإلجابة عن سبب
التأخير بدعوة اللجنة المختصة وعن تحديد جلسة
لمجلس ال���وزراء مخصصة لمناقشة ه��ذا الملف،
مكتفية بالقول لـ «البناء» «إن الرئيس سالم مع إقرار
مراسيم النفط اليوم قبل الغد ،لكنها تساءلت :لماذا
تأخر اتفاق األط��راف المعنية في هذا الملف حول
البدء باستثمار النفط؟ مضيفة« :سالم ال يعمل عند
أحد» ،مؤكدة أن «الموضوع تقني أكثر منه سياسي،
والتفاهم موجود على استثمار الثروات النفطية
والغازية ،لكن سالم ليس المسؤول عن أي تأخير».

جنبالط في بكركي

سياسياً ،ب��رزت زي��ارة رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي إلى بكركي ولقائه البطريرك الماروني
مار بشارة بطرس الراعي ،وتمنى جنبالط «بأن
نستطيع كلبنانيين أن ننتخب رئيساً» ،مضيفا ً
«حتى هذه اللحظة نقوم بما نستطيع ،حيث هناك
دع��وة من قبل الرئيس ب��ري في  2آب المقبل الى
طاولة حوار ،وربما ،لست أدري» .وعما إذا كان ت ّم
التداول باسم خامس للرئاسة من خارج األقطاب
األربعة ،أوضح جنبالط «لست هنا ألطرح أسماء،
قلت وكنت واضحا ً أن التسوية من أجل انتخاب
رئيس أهم من األسماء».

الرئاسة تنتظر خلوة آب...

وقالت مصادر مقربة من بكركي لـ «البناء» إن

«البحث بين الراعي وجنبالط دار حول ملف الرئاسة
وإمكان البحث عن رئيس من خارج األقطاب األربعة
وانتظار أن تعمل خلوة آب على تخريجة ما وإال البلد
يتجه إلى االنهيار على المستويات كافة» .ونفت
المصادر أن «يكون جنبالط قد طرح أمام الراعي
انتخاب ع��ون» ،مؤكدة أن البطريرك «ال يزال عند
رأيه بأنه يريد رئيسا ً بمعزل عن االسم».
وأوضحت المصادر أن «إمكان نجاح أي اتفاق
بين رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
ع��ون والرئيس سعد الحريري على الرئاستين
األولى والثالثة ستظهر خالل شهر آب المقبل وإن
فشلت فلن تنجح مجدداً» .وأشارت إلى أن «حزب
الله ال يسير بالحريري رئيسا ً للحكومة ما يشكل
عقبة أمام اتفاق عون والحريري ،كما أن أغلب تيار
المستقبل يعارض انتخاب ع��ون» ،موضحة بأن
الحل بانتخاب رئيس من خارج األقطاب األربعة ال
يشكل خوفا ً وقلقا ً ألي من األطراف».

جلسة لالتصاالت اليوم

على صعيد آخر ،تعقد لجنة اإلعالم واالتصاالت
النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي
بعد توقفها طيلة ثالثة أسابيع ،الستكمال البحث في
ملف اإلنترنت غير الشرعي ،وما بل َغته التحقيقات
القضائية في هذا الملف .وقالت مصادر في اللجنة
لـ «البناء» إن «اللجنة ستستمع اليوم ال��ى آخر
التحقيقات التي توصلت إليها األجهزة القضائية
والمعلومات والمعطيات التي توفرت لدى األجهزة
األمنية المعنية بعد أسابيع من التحقيق على أن
يلتزم القضاء بوعده بأن يتابع عمله في الملف في
العطلة القضائية».
ونقلت المصادر عن رئيس المجلس النيابي نبيه
بري أنه طلب من رئيس اللجنة النائب حسن فضل
الله واألعضاء المثابرة ومتابعة الملف حتى النهاية
وعدم الرضوخ ألي ضغوط أو محاوالت للفلفته»،
م��ؤك��دة أن «اللجنة ستستمر بحسب توصيات
بري والموضوع لن ُيقفل وإن غاب هذه الفترة عن
الواجهة اإلعالمية».
واضافت اللجنة« :طرحت اللجنة أسئلة عديدة
ف��ي الجلسة الماضية وتنتظر ف��ي جلسة اليوم
سماع األجوبة من المسؤولين المعنيين الذين من
المفترض أن يكونوا قد توصلوا إلى أسماء جديدة
عن أصحاب أبراج اإلنترنت غير الشرعي ومن يقف
وراءهم والمتواطئين معهم».
وعلمت «البناء» من مصادر متابعة للملف أن
«عالقة المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم
يوسف باتت مع القضاء ،وبالتالي الموضوع خرج
من مسؤولية اللجنة التي ستبقي تركيزها على
اإلنترنت غير الشرعي وليس على الغوغل كاش».
كما علمت أن اللجنة ستسأل وزير االتصاالت بطرس
ح��رب عن حقيقة االتهامات التي وجهت إليه في
اإلع�لام ال سيما الفرق الكبير في العائدات المالية
لوزارة االتصاالت بين عام وآخر.

 ..وحوار ثنائي مسا ًء

كما تعقد مسا ًء جولة ح��وار جديدة بين تيار
«المستقبل» و«ح���زب ال��ل��ه» ستبحث ف��ي ج��دول
أعمالها العادي ال سيما قانون االنتخاب وستتطرق
الى آخر المستجدات على الساحة الداخلية.

�إعالنات ر�سمية
المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
إعالن تلزيم
م��ش��روع إن��ش��اء خ��زان ف��ي بلدة وادي
الست وخطوط توزيع لمياه الشرب في
بلدات وادي الست وكفرنيس في قضاء
الشوف وبلدة المريجات في قضاء عاليه.
ال��س��اع��ة التاسعة م��ن ي��وم األرب��ع��اء
ال��واق��ع فيه الثالث م��ن شهر آب ،2016
ُت��ج��ري إدارة المناقصات  -ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون  -شارع بوردو –
الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
والمياه  -المديريّة العامة للموارد المائية
وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ،مناقصة تلزيم مشروع
إنشاء خزان في بلدة وادي الست وخطوط
ت��وزي��ع لمياه ال��ش��رب ف��ي ب��ل��دات وادي
الست وكفرنيس في قضاء الشوف ،وبلدة
المريجات في قضاء عاليه.
التأمين المؤقت :خمسة وأربعون مليون
ليرة لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ال��ع��ارض��ون المقبولون :المتعهّدون
المص ّنفون في الدرجة األولى لتنفيذ صفقات
المسجلون الذين ال يوجد
األشغال المائية،
ّ
بعهدتهم أكثر من أرب��ع صفقات مائية لم
يجر استالمها مؤقتا ً مع شروط إضافية.
ت��ق�دّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
والحصول عليه من المديرية العامة للموارد
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
د.جان العليّة
التكليف
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وزارة األشغال العامة والنقل
إعالن تلزيم
تقديم وتركيب مجموعة توليد كهربائية
بقوة  500ك.ف.أ.
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع
فيه الثاني عشر من شهر آب  .2016تجري
إدارة المناقصات  -في مركزها الكائن في
بناية بيضون  -شارع بوردو – الصنايع
 بيروت ،لحساب وزارة األشغال العامةوالنقل ،مناقصة تلزيم تقديم وتركيب
مجموعة توليد كهربائية بقوة  500ك.ف.ا.
التأمين المؤقت :أربعة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
والحصول عليه من وزارة األشغال العامة
والنقل.
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
د.جان العليّة
التكليف
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