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حمليات � /إعالنات

توقيفات بجرائم مختلفة
و�ضبط كيلوغرامين كوكايين

�سقوط �صاروخين في بتدعي

توقيف مج ِّند انتحاريين مراهقين
بتكليف من بدر والمولوي
أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أنه بناء على
معلومات سابقة توافرت لمديرية المخابرات عن قيام
المدعو عبد الرحمن ط��ارق الكيالني ،أثناء وج��وده في
الخارج ،بتجنيد انتحاريين لتنفيذ عمليات إرهابية ،أوقف
المدعو الكيالني فور عودته الى لبنان ،وأخضع للتحقيق،
واعترف بانتمائه إلى مجموعة اإلرهابي أسامة منصور
ومشاركته معها في اإلعتداءات على مراكز الجيش التي
حصلت في طرابلس ،كما اعترف بأنه من خالل وجوده
في الخارج ،كلفه المطلوبان بالل بدر وشادي المولوي
باستقطاب عدد من المراهقين وتجنيدهم لتنفيذ عمليات
انتحارية ضد مراكز الجيش وقوى األمن الداخلي».
وتابعت القيادة في بيان« :وق��د نجح الموقوف في
تجنيد ثالثة لبنانيين ،اعترفوا بعد توقيفهم بأنهم كانوا
في صدد تنفيذ المخطط المرسوم ،وبأنهم قاموا بعمليات
الرصد الالزمة لتنفيذه ،بمشاركة آخرين ال يزالون متوارين
عن األنظار .أحيل الموقوفون على القضاء العسكري ،فيما
يجري العمل على رصد المتورطين اآلخرين لتوقيفهم».
من جهتها ،أوقفت مخابرات الجيش على حاجز عين
الشعب في عرسال ،ستة سوريين لالشتباه بارتباطهم
بالمجموعات المسلحة ،ومن بينهم عسكريان منشقان عن
النظام.
كما أوقفت دوري��ة تابعة للجيش في محلة الميناء -
طرابلس السوريين عامر أحمد معتدي ،م��روان إبراهيم

اإلسماعيل وبثينة عبد الكريم األحمد ،وذل��ك لإلشتباه
بهم ولتجولهم داخل االراض��ي اللبنانية من دون أوراق
قانونية.
وأوقفت في منطقة المصنع السوري حسن سليمان
محمد زين أثناء تسلله إلى األراضي اللبنانية وهو باللباس
العسكري ،وقد تم تسليم الموقوفين الى المرجع المختص
الجراء الالزم.
على صعيد ىخر ،أعلنت قيادة الجيش أنه «بعد عمليات
رصد وتقصي تمكنت قوة من الجيش بتاريخ 2015/8/7
من توقيف المطلوب الفار منجد حسن زعيتر في محلة
الفنار  -الزعيترية.
والمدعو زعيتر يتصدر الئحة المطلوبين بالعديد من
مذكرات التوقيف إلقدامه على اطالق النار على دوريات
للجيش وقوى األمن ومحاولته قتل عسكريين ،وإقدامه
أيضا على رمي رمانات يدوية على بعض المنازل وإطالق
النار باتجاه مواطنين واصابة بعضهم ،فضال عن قيامه
برويج المخدرات وتعاطيها .وقد أودع الموقوف القضاء
المختص».
من جهة أخرى ،أكد رئيس بلدية بتدعي سمير الفخري
سقوط صاروخ في سهل بتدعي مصدره ما زال مجهوال ً
حتى اآلن ،وق��ال« :ال أض���رار ،والتحقيق ما زال جاريا ً
لمعرفة مصدر الصاروخ» .وفي وقت الحق سقط صاروخ
ثان على البلدة.

أعلنت شعبة العالقات العامة في المديرية العامة
لقوى األم��ن الداخلي ان��ه وبنتيجة الرصد والمتابعة
الدقيقة ألحد كبار تجار ومهربي المخدرات من الخارج إلى
لبنان ،تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي
في وحدة الشرطة القضائية وفي محلة أدونيس  -جونية
من توقيف كل من:
أ.ر( .مواليد عام  ،1953لبناني) وهو مطلوب بخمسمذكرات عدلية بجرم االتجار وتهريب المخدرات والتزوير
واالحتيال.
ف .ج( .مواليد عام  ،1967لبنانية).وضبط في حوزتهما كيلوغرامان من الكوكايين الخام
وعدة لطبخ المخدرات و 4أجهزة خليوية ومبلغ من المال
 10600دوالر.
وبدهم منزله في البقاع أوقف شقيقه ي.ر( .مواليد
عام  ،1940لبناني) ،كما ضبط كيلوغرامان من المادة
نفسها.
والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
كما أوقفت ق��وى األم��ن في بلدة ال��دورة ضمن نطاق
فصيلة حلبا ،كال من (أ.س) مواليد  1988و(ع.س)
مواليد  1962بجرم خطف وضرب وتسبب بإيذاء.
وعثر فجر أمس على طريق بلدة يونين في البقاع
الشمالي ،على المدعو علي ع��روة زعيتر مصابا بطلق
ناري في صدره داخل سيارته ما أدى إلى وفاته .
وعلى الفور حضرت القوى االمنية وفتحت تحقيقا
بالحادث
وأفيد أن مفرزة استقصاء بيروت في قيادة شرطة
بيروت أوقفت  14لبنانيا و 7سوريين بجرائم مختلفة
وحجزت دورياتها  15دراجة نارية و 13سيارة مخالفة.
ففي محلة طريق الشام ،تم توقيف كال من (ن.أ.ح)
و(ح.أ.ز.ش) لبنانيين بعدما ضبط بحوزتهما كمية من
مادة الكوكايين ،و(ع.ع.ش) لبناني ومطلوب بموجب

مخلفات صاروخ في بتدعي

وفد من الم�ؤ�س�سات الأهلية الأوروبية يلتقي حزب اهلل:
ندعم ثقافة مقاطعة الب�ضائع «الإ�سرائيلية» لتحرير المقد�سات
استقبل مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله
النائب السابق حسن حب الله في مبنى المجلس
السياسي ،وفدا ً من المؤسسات األهلية من بلجيكا
وفرنسا ض ّم منظمات أهلية وحقوقية من منظمة
«انتل» لمقاطعة البضائع «اإلسرائيلية» ،وحملة
األسير في السجون الصهيونية أحمد سعدات
الدولية ،و»حملة األسير جورج عبدالله المعتقل
في السجون الفرنسية» ،بحضور مسؤولين في
العالقات العامة في الجبهة الشعبية لتحرير

فلسطين ومعاون مسؤول الملف الفلسطيني
الشيخ عطاالله حمود ،وقد ترأست الوفد السيدة
فرونيك كوتور ،حيث ت� ّم البحث في األوض��اع
العامة في لبنان وفلسطين والمنطقة.
وأك��د الوفد دع��م قضية الشعب الفلسطيني
واللبناني وحركات المقاومة في مواجهة االحتالل
اإلسرائيلي» .كما أكد على تكريس ثقافة المقاطعة
للبضائع اإلسرائيلية في العالم ،لكون هذا الكيان
اإلسرائيلي داس على ك� ّل الحقوق والمواثيق

الدولية ،واحت ّل أرض�ا ً وهجر شعبا ً بكامله من
أرضه ووطنه».
وحث على دعم القضايا اإلنسانية العادلة
ال سيما قضية األسرى والمعتقلين في السجون
اإلسرائيلية ،وف��ي مقدمتهم أمين ع��ام الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين المناضل احمد سعدات
وإطالق سراح المناضل في السجون الفرنسية
ج��ورج عبدالله ال��ذي تخطى م��دة محكومتيه
ودخل عقده الرابع داخل السجن.

م��ذك��رة توقيف بجرم النشل ،و(ع.أ.ح.ف) لبناني
المطلوب بموجب خالصة حكم بجرم السرقة تقضي
بالسجن مدة خمس سنوات ،ومذكرة إلقاء قبض بجرم
السرقة وخالصة حكم بجرم ض��رب.و(ي.ح.ح) لبناني
بعدما ضبط بحوزته مسدس ،و(س.م.ن) لبناني بعدما
ضبط بحوزته كمية من الحشيشة.
وفي محلة الرملة البيضاء ،تم توقيف كل من اللبناني
(خ.أ.أ) والسوري (ب.ر.ق) بعدما ضبط بحوزتهما كمية
من حشيشة الكيف ،و(ع.ن.ح) و(م.ف.ع) لبنانيين
بعدما ضبط بحوزتهما كمية من الحشيشة وقطرة
 Aleonوأنبوب بداخلة مادة مدواخ ودفتر لف .والسوري
(ك.ع.أ) بعدما ضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف،
و(م.ف.ع) لبناني بعدما ضبط بحوزته مسدس حربي
دون ترخيص.
وفي محلة رأس بيروت ،تم توقيف اللبنانيين (م.أ.أ)
و(أ.س.أ) بعدما ضبط بحوزتهما كمية من الكوكايين.
وفي محلة النهر ،تم توقيف كل من اللبناني (م.م.م)
بعدما ضبط بحوزته كمية من الحشيشة والحبوب
المخدرة ،والسوري (و.ن.أ) المطلوب بموجب خالصة
حكم بجرم التعامل ويقضي بالسجن مدة ستة أشهر.
وفي البسطة ،تم توقيف كل من (ح.ع.ف) لبناني
المطلوب بموجب بالغ بحث وتحر بجرم النشل والسوري
(م.م.د) المطلوب بموجب قرار جزائي.
وفي المصيطبة ،تم توقيف اللبناني (م.ع.ك) بجرم
سرقة هاتف خليوي.
وف��ي األشرفية تم توقيف ثالثة سوريين (ط.أ.ع)
و(ع.أ.أ.ع) و(ع.م.ع) بجرم السرقة بعدما ضبطوا
بالجرم المشهود بالسرقة من داخل سيارة.
الى ذلك ،حجزت دوري��ات المفرزة أيضا ً ( 15دراجة
نارية) و( 13سيارة) مخالفة ضمن نطاق العاصمة
بيروت.

وقد أشاد الوفد بدور المقاومة التي ح ّررت
األرض ،وحزب الله الذي وقف إلى جانب القضية
الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الداخل وفي
الشتات.
ودع��ا إل��ى تعزيز سبل التعاون ف��ي سبيل
تخفيف معاناة أهلنا الفلسطينيين ودعم حقوقهم
المدنية واالجتماعية واإلنسانية لدعم صمودهم
ريثما يتمكنون من العودة إلى أرضهم ووطنهم
واستعادة الحقوق والمقدسات.

عون يعلن الئحة «الوحدة النقابية»« :ع�شائري» تدعمني للفوز
فيما سجل مزيد من االنسحابات للمرشحين
إل��ى انتخابات مجلس نقابة المحررين أعلن
النقيب الياس عون «الئحة الوحدة النقابية» التي
تضمه إلى جانب الزمالء :سعيد ناصر الدين،
ج��وزف قصيفي ،علي يوسف ،سكارليت حداد،
نافذ قواص ،مي عبود أبي عقل ،واصف عواضة،
ج���ورج بكاسيني ،م��ي س��رب��اه ش��ه��اب ،ج��ورج
شاهين ويوسف دياب.
ودع��ت الالئحة في بيان ،جميع الزمالء إلى

المشاركة الكثيفة في االنتخابات التي ستجري
غدا ً األربعاء في قصر االونيسكو ابتداء من التاسعة
صباحا ً حتى الخامسة بعد الظهر.
من جهة أخرى ،نفى عون ان تكون الضغوط
السياسية ه��ي التي ألغت معركة انتخابات
نقابات المحررين ،مشددا ً على أنه ليس مدعوما ً
من أي جهة.
وفي حديث تلفزيوني ،أعلن انه متأكد من أنه
سيفوز في االنتخابات ألن «عشائري تدعمني».

وردا ً على اتهامه بتحويل عدد من الشيكات إلى
حسابه ،أوضح انه «أخذ المال لتغطية صندوق
النقابة إذ أن النقابة مفلسة».
وعن ادخال أكثر من مئة اسم الى النقابة بينهم
 90من «حركة أمل» ،لفت الى ان اسماء هؤالء
كانت مطروحة.
وعلى صعيد اإلنسحابات أعلن الزميل علي
حمود في بيان انسحابه «نظرا ً لعدم توفر الشروط
واألجواء لخوض معركة ديمقراطية فعلية».

لي�س دفاع ًا ( ...تتمة �ص)1
إال بمنظار أنه نتاج التوريث السياسي ،في
منطقة ليس فيها إال التوريث عبر أنظمة عائلية
إلم��ارات وممالك يتعيّش كثير من المثقفين
والسياسيين على أموالها ،ويتحدّثون على
مثالب التوريث بك ّل وقاحة وه��م يقصدون
س��وري��ة ح �ص��راً .وال يضير أن ي�ك��ون أبرز
المتحدثين ف��ي ل�ب�ن��ان زعيمين وص�ل�ا إلى
الزعامة بقوة وراث��ة دم��اء والديهما ،وهكذا
ي �ن��ال ال�ع�م�ي��د ش��ام��ل روك ��ز ال �ي��وم كمرشح
ل�ق�ي��ادة ال�ج�ي��ش م��ن ال�ش�ظ��اي��ا ب�ق��وة الحديث
ع��ن ال �ق��رب��ى ال �ت��ي ت��رب �ط��ه ب��ال �ع �م��اد ميشال
عون ،مع استدراك مهين ألصحابه ،بقولهم
مع احترامنا لكفاءة ومناقبية العميد روكز
وأهليته للمنصب ،لتصير القربى المفترض
أن تكون مرفوضة حصرا ً كطريق للوصول،
فتتح ّول سببا ً لعقوبة ،والمتحدثون ينتمون
طبعا ً إلى من أت ّموا إعداد نسائهم لتولي رئاسة
لجان مهرجانات تتوزع الجغرافيا اللبنانية
وأع �دّوا أوالده��م لتبوؤ مراكز الزعامة تحت
نظرهم وهم على قيد الحياة.
 الحرب دائ�م�ا ً مليئة ب��اآلالم ،والحروبك �ل �ه��ا ق� ��ذرة ،خ �ص��وص �ا ً ع �ن��دم��ا ت� ��دور بين
ال �ن��اس وب �ه��م وح ��ول أرزاق� �ه ��م ،وت���دان ك ّل
أشكال التهاون في وق��وع أض��رار الحروب
ع�ل��ى ال�م��دن�ي�ي��ن ب�لا اس�ت�ث�ن��اء ،وف��ي مقدمها
الحرب في سورية ،ولكن عندما ننظر بذات
ال �م �ق �ي��اس ل �ح��رب��ي ال �ي �م��ن وس ��وري ��ة ،يمكن
أن نقول بفقدان ت��وازن القدرة النارية بين
ال�ج�ي��ش ال �س��وري وم �ن��اوئ �ي��ه ،م�ث��ل الجيش
ال �س �ع��ودي وم�ن��اوئ�ي��ه ،م��ع ف ��ارق أنّ حدود
س��وري��ة ال�ب��ري��ة مفتوحة للمناوئين للدولة
والجيش ومن خلفها دول ال تستحي بإعالن
دعمها وت��و ّرط�ه��ا ف��ي ال�ح��رب ض � ّد سورية،
وهي دول قادرة مثل تركيا واألردن وخلفه
ال�س�ع��ودي��ة و»إس��رائ��ي��ل» ،بينما ك��ل ح��دود
اليمن ب��را ً وب �ح��را ً وج ��وا ً س�ع��ودي��ة ،ويمكن
القبول بالقول إن ف��ي البلدين ت�ج��اوزا ً تقع
المواجهة بين ق��وى محلية ورئ�ي��س ونظام
حكم شرعي ،مع فارق بقاء الكتلة الرئيسية
من الجيش والجغرافيا والسكان مع الشرعية
ف��ي س��وري��ة وف �ق��دان الشرعية اليمنية لك ّل
هذه المقدرات والعناوين ،وصوالً إلى عجز
ال��رئ�ي��س ال�ش��رع��ي م��ن ال�ب�ق��اء على ج��زء من
أرض ��ه ع�ل��ى رغ ��م م ��رور س�ت��ة ش �ه��ور على
ال �ح��رب ال �ت��ي تشنها ال �س �ع��ودي��ة لحسابه،
وف ��ارق إض��اف��ي ه��و أنّ ال�ت��دخ��ل العسكري
المباشر الخارجي يجري في سورية ض ّد

الشرعية وفي اليمن يجري لحسابها ،رجاالً
وم��االً وسالحاً ،ويسقط الناس ضحايا في
سورية واليمن ،لكن ببساطة تتفتح العيون
وتتحدث فقط عن سورية ،فيوصف النظام
بالقاتل والمجرم ،وفي اليمن يجري تحميل
مناوئي النظام مسؤولية الضحايا والعذابات
بين المدنيين ،وال ّ
يرف ألحد جفن ،وال تلحق
بالنظام إال صفة واحدة هي الشرعي!
 م �دّد المجلس النيابي اللبناني لنفسهم ��رات ع ��دة ،ووق ��ف ال�ك�ث�ي��رون ي�ن��ال��ون من
هذا التمديد كخرق لصحة التمثيل ،وانتهاك
ل�ل��دس�ت��ور ،ل�ك��ن ق��وة نيابية وح �ي��دة وقفت
ض� � ّد ه ��ذا ال �ت �م��دي��د وس �ل �ك��ت ط��ري��ق الطعن
ال��دس �ت��وري ب��ه ،وع�ل��ى رغ��م ع��دم خوضها
ح��رب�ا ً إلس�ق��اط ه��ذا التمديد بقيت الوحيدة
التي سجلت موقفا ً واض �ح �اً ،وب��دالً م��ن أن
تت ّم إدانة الذين أوصلوا األمور إلى التمديد
ض�م��ن خ�ط��ة ج�ع��ل االن �ت �خ��اب��ات مستحيلة،
ي�ت�ف� ّرغ ال�ب�ع��ض ل�ل�ت�س��اؤل ل �م��اذا ل��م يستقل
ن��واب الكتلة المعترضة إذا ك��ان��وا جديين
باعتراضهم!
 ع��دل ف��ي ل�ب�ن��ان م ��رات ع��دة س��ن تقاعدال�ض�ب��اط ال �ك �ب��ار ،س ��واء ب�ق��وان�ي��ن ،أو بعدم
ال �ت �س��ري��ح م��ع ن �ه��اي��ة ال ��والي ��ة ،وم ��ا يعرف
ب��ال�ت�م��دي��د ،وس � � ّرح ض �ب��اط ب �ق��وة تقاعدهم
ال �م �ب �ك��ر م��ع ت�ع�ي�ي��ن م��ن ه��م أق � � ّل م �ن �ه��م في
األق��دم �ي��ة ق ��ادة عليهم وت��رت �ب��ت ج ��راء ذلك
أك�ل�اف عالية على ال�خ��زي�ن��ة ،ول�م��رة واح��دة
يطرح ح ّل قانوني يشمل ك ّل ضباط الجيش
اللبناني ب��رف��ع س��ن التقاعد ل�ث�لاث سنوات
ف�ي�ن�ه��ي األزم � ��ة ب �ح � ّل أك �ث��ر ع �م��وم �ي��ة وأق� � ّل
تخصيصاً ،فتنفتح عليه من مواقع مختلفة
ن�ي��ران ض��اري��ة إلس�ق��اط��ه ،م��ن دون أن ينال
التمديد التخصيصي ال��ذي ت ّم التوقيع عليه
لقائد الجيش ورئيس األركان واألمين العام
لمجلس الدفاع أي انتقاد ،فيصير االعتراض
م�ق��روءا ً بين السطور ،ك��أنّ القصد ما يعنيه
ال�م�ش��روع م��ن إف�س��اح ف��ي ال�م�ج��ال لوصول
العميد شامل روكز لقيادة الجيش ،ألنّ هذا
القانون يؤجل تسريحه لسنوات مقبلة لن
يكون ثمة فرصة جدية خاللها للحؤول بينه
وبين تولي قيادة الجيش.
 ازدواج� �ي ��ة ال�م�ع��اي�ي��ر ،ن�ق�ي��ض النزاهةالفكرية ،والشجاعة األدب�ي��ة ،وهما ميزتان
مطلوبتان لمتعاطي الشأن العام بذات درجة
النزاهة المالية والشجاعة الجسدية.
ناصر قنديل

ك��ذل��ك ،ت��ق��دم ال��زم��ي��ل غ��س��ان ري��ف��ي بسحب
ترشيحه رسميا من االنتخابات «وذلك تلبية لقرار
الصحافيين واإلعالميين في الشمال بالمقاطعة
احتجاجا ً على التدخالت السياسية التي أدت إلى
تغييب طرابلس عن الالئحة األساسية ،وبالتالي
حرمانها من مقعدها في مجلس النقابة» ،غلى ما
قال ريفي.
إلى ذلك ،و ّقع  107صحافيين وصحافية على
بيان يدعو إلى مقاطعة االنتخابات.

الكوكايين والنقود المضبوطة

الجبير في مو�سكو ( ...تتمة �ص)1
ال �ل��واء ع�ب��اس إب��راه�ي��م بتسريع
فتح الدورة اإلستثنائية للمجلس
النيابي ،عبر صيغة ت�ق��وم على
استكمال توقيع ال ��وزراء الذين
ل��م ي��وق �ع��وا ال �م��رس��وم الخاص
بفتحها ،بما يم ّهد لنشر المرسوم
ف��ي ال�ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة ،وع��ودة
الحياة إلى المجلس النيابي ،الذي
يتولى رئيسه إدراج تعديل قانون
الدفاع على جدول أعمال الدورة
وفقا ً إلقتراح قانون يطال تعديل
سن تقاعد الضباط من رتبة عميد
وم��ا ف��وق ،فيرفع سقفها لثالث
س� �ن ��وات إض ��اف� �ي ��ة ،م ��ا يضمن
س�ح��ب فتيل التفجير المتصل
بفرص تولي العميد شامل روكز
ق�ي��ادة الجيش م��ع نهاية الوالية
ال�م�م�دّدة للقائد الحالي للجيش
العماد جان قهوجي بعد سنة.

تعويل على زيارة ظريف

يحط وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي
محمد جواد ظريف في لبنان اليوم
ف��ي زي���ارة تستمر يومين سيضع
خاللها المسؤولين اللبنانيين في
أجواء اتفاق فيينا.
ويستهل ظريف زيارته اللبنانية
من ضريح الشهيد عماد مغنية في
السادسة والنصف مساء ،قبل أن يلتقي
رئيس الحكومة في السابعة ،على أن
يزور غدا ً رئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري ،ووزي��ر الخارجية والمغتربين
جبران باسيل .كما سيلتقي ظريف
األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ،والفصائل الفلسطينية،
ويختتم زيارته بمؤتمر صحافي قبيل
مغادرته بيروت إلى سورية.
وأك����دت أوس����اط سياسية «أن

ظريف في بيروت اليوم

أهمية ه��ذه ال��زي��ارة اإليرانية تكمن
في أنها تأتي بعد االتفاق النووي».
ولفتت األوس���اط إل��ى «أن الوزير
اإليراني سيجدد موقف بالده من «أن
االنتخابات الرئاسية شأن داخلي
لبناني وأن طهران تدعم ما يتفق
عليه اللبنانيون ،وت��ح��رص على
استقرار لبنان».
وتتزامن زي��ارة ظريف إلى لبنان
مع الجلسة السابعة والعشرين التي
دع��ا إليها رئيس المجلس النيابي
نبيه بري النتخاب رئيس ،بات رهن
المتغيرات اإلقليمية.

مسعى إبراهيم مستمر
إلى منتصف تشرين األول

وتتجه األنظار اليوم إلى الموقف
ال���ذي سيصدر ع��ن تكتل التغيير
واإلصالح عقب االجتماع األسبوعي
ب��رئ��اس��ة ال��ع��م��اد ميشال ع��ون في
الرابية ،وال��ذي يحدد خالله مالمح
المرحلة المقبلة على ضوء مبادرة
المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم التي بحسب المعلومات
ستبقى س��اري��ة المفعول إل��ى 15
تشرين األول .
وأكد وزير التربية الياس بوصعب
«أننا اليوم أم��ام مفترق ط��رق فإما
أن يقبلوا ب��ن��ا ش��رك��اء حقيقيين
ويشاركوننا في القرار لكي نستطيع
معا ً إنقاذ لبنان من المرحلة التي نمر
بها أم أنهم سيتحملون المسؤولية
وحدهم».

المواجهة تتسابق مع
مساعي التسوية

وأك��دت مصادر «الوطني الحر»
لـ«البناء» أن التيار سيواجه العملية
االنقالبية التي تحصل على الدستور
والقانون والميثاق ولن يسكت عن
الحقوق ،إال أنها أشارت إلى أن هناك

مساعي للتسوية وتحريكا ً لمبادرة
اللواء إبراهيم».
ولفتت المصادر إل��ى «أن التيار
ليس ضد التسوية بالمطلق وهو مع
قوننة بعض المخارج ،لكن شرط أن
يلحق رفع سن التقاعد كل األشخاص
من الفئة نفسها ومن دون تمييز».
وأش��ارت إلى «أن التيار الوطني
يستعد للمواجهة الديمقراطية التي
تتسابق مع مساعي التسوية التي
سيسير بها التيار إذا كانت مقبولة،
واألم��ر متروك إل��ى ما بعد نجاح أو
فشل المبادرة».
وشددت المصادر على «أن تحديد
س��اع��ة الصفر للتحرك ي��ع��ود إلى
العماد عون وسنعتمد كل الوسائل
الديمقراطية المتاحة ،من التظاهر
إل��ى العصيان المدني وص��وال ً إلى
دع��وة المواطنين إل��ى االمتناع عن
دفع الفواتير والضرائب».
وشددت المصادر على «أن تحرك
التيار الوطني الحر سيحمل عنصر
المفاجأة من حيث التوقيت ،والدعوة
موجهة لكل الشعب اللبناني الذي
ت���دوس ال��ط��ب��ق��ة ال��س��ي��اس��ي��ة على
حقوقه وعلى القانون والدستور
والوطن في نظام قائم على شريعة
الغاب».
وأع��ل��ن��ت ال��م��ص��ادر «اس��ت��ع��داد
القواعد الشعبية للتيار للتحرك على
كل المستويات ،سيشمل المناطق
اللبنانية كافة ولن يكون محصورا ً
ف��ي منطقة م��ع��ي��ن��ة ،سيشمل كل
الطوائف والشرائح والمكونات».
وي���ج���ت���م���ع ل����ق����اء األح�������زاب
وال��ش��خ��ص��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ي��وم.
وعلمت «البناء» أن «اللقاء سيتخذ
م��وق��ف�ا ً داع��م��ا ً ل��ـ«ال��وط��ن��ي ال��ح��ر»
سيكون بمثابة احتضان لتحركاته
ومطالبه الوطنية».

تهديد عون بالنزول
إلى الشارع
سينعكس سلبا ً عليه

ف��ي م��ق��اب��ل ذل���ك ،أك���دت م��ص��ادر
مطلعة في تيار المستقبل لـ«البناء»
أن على رئيس التيار الوطني الحر
أن يلوم حليفه حزب الله الذي وافق
على التمديد للعماد جان قهوجي،
ب��دل أن ي��وج��ه اتهاماته إل��ى تيار
المستقبل» .ولفتت المصادر إلى «أن
تيار المستقبل لن يتراجع عن موقفه
الرافض لرفع سن التقاعد للضباط
العسكريين ثالث سنوات» ،معتبرا ً
«أن تهديد العماد عون بالنزول إلى
ال��ش��ارع سينعكس سلبا ً عليه كما

حصل في المرة السابقة».
ويجتمع مجلس الوزراء الخميس
المقبل على وقع تأكيد حزب الله على
لسان النائب نواف الموسوي ضرورة
أن يتوقف الجدل في شأن آلية اتخاذ
القرار في الحكومة على قاعدة اإلقرار
بحق التيار الوطني الحر بأن يكون
شريكا ً كامالً في اتخاذ قراراتها ،ال أن
يتم تهريب القرارات من خالل زيارات
ليلية خارج الدوام للوزارات لتوقيع
مراسيم ،فالدولة ال ت��دار هكذا بل
بالتوافق».

الحكومة إلى اإلنتاج
الخميس

وأك��د وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج
لـ«البناء» أن «مبادرة اللواء إبراهيم
تقوم على اقتراح قانون في مجلس
ال��ن��واب أو على مشروع قانون في
مجلس ال��وزراء يرسل إلى المجلس
النيابي س���واء ف��ي ع��ق��ده ال��ع��ادي
أو االستثنائي ويتضمن رف��ع سن
التقاعد للعمداء الذين سيحالون إلى
التقاعد في وقت قريب ويستفيد منه
ع��دد كبير من العمداء في الجيش
ومنهم العميد شامل روكز».
ولفت جريج إل��ى «أن ه��ذا األم��ر
يالقي اعتراضات كثيرة تعود إلى
العدد الكبير للعمداء الذي سيشملهم
القرار وما سيترتب على ذلك من أعباء
مالية».
وشدد جريج على «أن الحكومة
ستنتقل إلى اإلنتاج ولن تبقى في
دائ��رة الشلل والتعطيل فموضوع
آلية العمل الحكومي مبتوت بها
على ق��اع��دة أن ال��ت��واف��ق على أي
قرار ال يعني التعطيل كما ال يعني
اإلجماع».
ولفت إلى «أن الحكومة ستتخذ
القرارات في جلسة الخميس المقبل
بمعزل عن موقف أي كتلة أو فريق
داخ���ل الحكومة ،فبعد إن��ج��از بند
التعيينات األمنية ،لم يعد بحث هذا
األمر شرطا ً يتمسك به وزراء التيار
الوطني ال��ح��ر لالنتقال إل��ى بنود
أخرى».

إنجاز أمني
لمخابرات الجيش

أمنياً ،أوقفت مخابرات الجيش
أم��س اإلره��اب��ي عبد الرحمن طارق
الكيالني م��ن ال��ح��ارة البرانية في
طرابلس وه��و عائد م��ن البرازيل.
وك��ان الكيالني يعمل على تمويل
جماعات إرهابية تابعة لـ«جبهة
ال��ن��ص��رة» وت��ج��ن��ي��د ش��ب��اب عبر

«فايسبوك» و«وات��س��اب» .وأوقفت
مخابرات الجيش أيضا ً على حاجز
عين الشعب -عرسال ستة سوريين
لالشتباه بارتباطهم بالمجموعات
المسلحة وم��ن بينهم عسكريان
منشقان عن الجيش السوري.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
وزارة العدل
إعالن تلزيم
اعمال تنظيف محكمة جبيل الساعة
التاسعة م��ن ي��وم االرب��ع��اء ال��واق��ع فيه
التاسع من شهر أيلول  ،2015تجري إدارة
المناقصات -في مركزها الكائن في بناية
بيضون -شارع بوردو -الصنايع -بيروت،
لحساب وزارة العدل ،مناقصة تلزيم اعمال
تنظيف محكمة جبيل.
التأمين المؤقت :سبعمئة وخمسون ألف
ليرة لبنانية.
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�لاع
والحصول عليه من وزارة العدل.
يجب ان تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصة
جان العلية
التكليف
1511
إعالن
وزارة العدل
إعالن تلزيم
ت��ق��دي��م ت��ج��ه��ي��زات معلوماتية ل��زوم
المحاكم في وزارة العدل الساعة التاسعة
من يوم الخميس الواقع فيه الثالث من شهر
أيلول  ،2015تجري إدارة المناقصات -في
مركزها الكائن في بناية بيضون -شارع
بوردو -الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة
ال��ع��دل ،مناقصة تلزيم تقديم تجهيزات
معلوماتية لزوم المحاكم .
التأمين المؤقت :لكل بند تأمين محدد
في المادة الثالثة من دفتر الشروط.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل بند
على حدة (عدد البنود .)7
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من وزارة العدل.
يجب ان تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصة
جان العلية
التكليف
1512

