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حمليات � /إعالنات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن م�صير ما يقارب  220م�سيحي ًا مجهول

بعد ر ّد الق�ضاء دعوى �إرجائها لـ«عدم االخت�صا�ص»

نقابة المح ّررين تنتخب اليوم
مجل�سها الجديد

ف ّيا�ض :تواط�ؤ �أحد رجال الدين والم�سلحين �أ�سقط القريتين بيد «داع�ش»
الفيسبوك يصلي خلف أمير داعش».
ويؤكد فياض «أن القائمين على المصالحة في دمشق
عملوا بكل نية طيبة إالّ أن سقوط القريتين سببه المباشر
األول واألخير برأي فياض بعض «أخطاء الدولة «و تواطؤ
حقيقي ومباشر من أسعد شباك والمسلحين ،مشيرا ً إلى
«معاناة ونقطة الضعف لدى أهالي القريتين بغياب دور
الدولة الثقافي».
ومع بقاء ما يقارب  220مسيحي من القريتين مجهولي
المصير ،يح ّمل فياض الكنيسة وبطريركية السريان
مسؤولية بقائهم وعدم مساعدتهم على الخروج من القرية
نظرا ً لفقرهم المدقع وأض��اف »:كان على الكنيسة تأمين
سكنهم ف��ي ف��ي��روزة وزي���دل أو حمص وأن��ا ممن دع��وت
المسيحيين إلى مغادرة القريتين لوجود داعش ووضوح
مصير المدينة».
وانتقد فياض موجات الهجرة التي تنتشر في صفوف
السوريين وقال« :ال يمكن أن أترك سورية للوهابيين ،سورية
أرض زنوبيا والقادة الكبار المهاجرين من المسيحيين ال
خطر عليهم بل هم يبحثون عن جنسية وإقامة في الغرب».

حاوره سعد الله الخليل
بين «دواعش» الداخل و«دواعش» الخارج باتت مدينة
القريتين في ريف حمص رهينة بيد التنظيمات االرهابية.
سقوط المدينة بين ليلة وضحاها كشف نار الفكر التكفيري
المختبئ تحت رماد الحاضنة الشعبية في المدينة من
جهة ،وفشل المصالحة التي ساهمت بدخول المسلحين
واحتجاز المدنيين من جهة أخرى.
ظ��روف سقوط المدينة والفكر والسلوك الداعشي
والمتطرف نناقشها في الحوار المشترك بين صحيفة
«البناء» وشبكة «توب نيوز» مع مدير المركز األكاديمي
لألبحاث في الشرق األوسط الدكتور نبيل فياض.

األهمية وفشل المصالحة

أشار فياض إلى أن ما تشهده مدينة القريتين محاولة
لتخفيف الضغط عما يحصل في تدمر من تقدم للجيش
العربي السوري الذي سيدخلها ويسيطر عليها عاجالً أم
أجالً ولفت فياض ألهمية القريتين وموقعها االستراتيجي
التي تربط ريف دمشق بريف حمص وبالبادية ونظرا ً
لقربها من الحدود األردنية ومناجم الفوسفات أخذت أهمية
استثنائية كنقطة تالق لقوافل وطرقات ومعابر باتجاه
ريف دمشق وريف حمص واألردن.
ويؤكد فياض أن التواجد المسلح في المدينة بدأ
منذ بدايات األزم��ة وسعى للسير في تسوية ألوضاع
المسلحين ب��دأت بصورة فردية «إذ طلب مني أق��ارب
ض��اب��ط منشق م��ن الجيش م��ت��واج��د ف��ي ري��ف إدل��ب
التواصل لعودته إلى الجيش العربي السوري .تواصلت
معه وطلبت منه أن التقي به في نقطة قريبة من الجيش
السوري وتم ذلك في قرية «كفر زيتا» وعدنا به إلى
محردة ثم الى القريتين».
ويتابع فياضُ :
«طلب مني السير بمصالحة شاملة في
القريتين بعد إعادة الضابط الى صفوف الجيش العربي
السوري وتواصلت مع األب جاك مراد « المخطوف حالياً،
بأنني أريد القيام بالمصالحة في الدير من دون الذهاب إلى
جهة أمنية وتمت الموافقة ،وفي اليوم التالي جمعت الكثير
من األهالي في المركز الثقافي في القريتين وك��ان معي
مسؤول عن مفرزة األمن العسكري».
ويضيف فياض« :نجحنا بعد أي��ام ب��إج��راء تسوية
وض��ع  6أو  7اشخاص من المسلحين وجئت بهم إلى
المدينة ورغم طلب األمن تسليم اسلحتهم الحظت تسليم
شخصين فقط أسلحتهما والباقي لم يكن لديهم شيء
بعد بيعها لشراء الطعام نظرا ً للحالة التي وصلوا اليها
وبعض أهالي المسلحين اشتروا سالحا ً ليسلموا أنفسهم
للجهات المختصة  .ومع دخول الجيش المدينة رمى أغلب
المسلحين سالحهم وشهد بعض األق��ارب بأنهم وجدوا
أسلحة بالقرب من حاويات القمامة ومنهم من دفن سالحه،
خوفا ً من إمساكه وبيده سالح».

انتشار «الداعشية» منذ عقود

فياض متحدثا ً إلى الزميل سعدالله الخليل
ويتابع فياض« :طلب بعض االشخاص بأن نتحدث
ّ
وحضرت ملف
بأمر المعتقلين لدى االمن بعد المصالحة
قدم لألمن العسكري مرفق بملفات مئة مسلح للمصالحة،
رفض الضابط النقاش في قضية المعتقلين ،وطلبنا منه
بحث ملفات من سلم سالحه وكان الرد بالموافقة على كف
البحث عمن سلّم بندقية روسية فقط ورفضت الطلبات
الباقية».
ويضيف فياض« :هذا الموقف أفشل تسليم  900مسلح
لسالحه من القريتين في الميادين وباقي المناطق بالرغم
من أن أحد أقاربي والذي كان نافذا ً بين المسلحين تعهد
بجلب جميع المسلحين ،وتسليم أسلحتهم بمجرد ضمان
كف البحث عن جميع المسلحين».

فشل الدفاع الذاتي

ويشير فياض إلى اقتراحه على أهالي القريتين تشكيل
لجان محلية للدفاع عن المدينة وتم اختيار شبان قادرين
على الدفاع عن المدينة وال خلفيات متطرفة لديهم وقدمت
الطلبات مع صور الهويات للجهة المسؤولة متعهدين
بالدفاع عن القريتين وخط الغاز ،وبعد طول وقت من
االنتظار للحصول على الموافقات اتصل بي األب جاك
وقال لي «إنك فقدت صدقيتك في القريتين ألنك لم تساعد
بكف البحث و في قضية الشباب المعتقلين وتشكيل لجان
الدفاع ،عندها فرفعت يدي عن ملف القريتين».

بيئة حاضنة

يؤكد فياض أنه بعد سنة تدخل الشيخ أسعد شباك وهو
شيخ نافذ في القريتين ومن أوائ��ل من حرض الناس على
التظاهر والمشاكل والعصيان المدني وله دور في تورط
شباب القريتين في حمل السالح ،ويتابع« :رف��ض شباك
تواجدي في المصالحة وأعدت إجراء مصالحة شكلية رفعت
الحواجز ودخلت المساعدات للمسلحين لداخل القريتين،
وأبلغني أح��د أق��ارب��ي ب��أن القريتين مليئة «بالدواعش»
والمسلحين ويتدخلون بلباس الناس وقصة الشعر فيما
يعمل المدرسون على زرع الفكر الوهّ ابي في عقول التالميذ».
ولفت فياض إلى «أن البيئة الحاضنة كانت موجودة
في القريتين» ،وقال« :حاولت م��رارا ً التواصل مع أهالي
القريتين لمنعهم إرسال األطفال إلى الدروس الدينية قبل
ضبطها وخصوصا ً ال��دروس «الداعشية « ول��م أل��ق أي
استجابة».
ويتابع فياض « :حين ُخطف األب ج��اك وص��ل إلي
طرف خيط وهو زوج قريبة طالل تعفيس وهو من أمراء
داعش بالطبقة كطرف خيط يمكن أن يوصل الى االب .ردت
المفرزة بعدم إمكان التواصل ولفت نظري إلى أن القريتين
باتت تحت سيطرة دواعش البلدة وحين حانت لحظة قدوم
دواعش الخارج بايعوا التنظيم وأظهروا حقيقتهم».
ويتابع فياض« :الشيخ أسعد لم يخرج من القريتين
خوفا من داعش وبحسب ما تتناقله الصور على موقع

يرى فياض أن «الداعشية» منتشرة في سورية منذ
أربعين عاما حيث تغلغلت الوهّ ابية تحت ستار معاهد
تعليم القرآن والمساجد التي رفعت شعار معتدل وفي
الخفاء عملت بغياب الرقابة وغياب المشروع الثقافي.
ويرى فياض أن المجتمعات قابلة للتغيّر في سلوكها
وتقبل العلمانية وض��رب مثاال ً عن المجتمع التونسي
العلماني رغم انتمائه إلى المذهب السني المالكي وقال»:
غيّر(الرئيس التونسي السابق) الحبيب بورقيبة بنية
المجتمع التونسي من الجذور واشتغلت المؤسسات على
ثقافة المجتمع».
واعتبر فياض أن رج��ال ال��دي��ن وق��ف��وا وراء تصوير
العلمانية كرديف لإللحاد وقال« :الماركسية ميّالة إلى
اإللحاد أما العلمانية لها موقف حيادي من الدين من يرغب
باإليمان فليؤمن .ففي فرنسا تنتشر الجوامع والكنائس
والكنس وكذلك في الواليات المتحدة» .وطالب الدولة
باستيراد «الميتافيزيقيا العلمانية من الدول األوروبية
فالتعددية تعطي تنوعا ً وفكرا ً وأرقى األفكار اليونانية نظرا ً
لتنوع اآللهة والوحدانية تخلق التطرف».
واختتم فياض بأنه ال خوف على سورية واألزمة أظهرت
الوجه اآلخ��ر لسورية لشباب مطالب بالدولة السورية
المدنية والثقافة المدنية والمجتمع المدني ،وض��رورة
االنتقال إلى الثقافة البديلة التي يجب التركيز عليها تحت
مس ّمى «الحصن الثقافي».

يبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامس
عصرا ًويعاد بثه عند الساعة الحادية عشر ليالً
على قناة «توب نيوز» على التردد .12034

ردّت قاضية األمور المستعجلة القاضية زلفا الحسن لـ«عدم االختصاص»
الدعوى المقامة من ثالثة زمالء صحافيين إلرجاء انتخابات نقابة مح ّرري
الصحافة اللبنانية ،أكدت النقابة في بيان أمس «دعوة جميع الزمالء المسجلين
في الجدول النقابي ،والذين سدّدوا اشتراكاتهم ،للمشاركة الكثيفة في العملية
االنتخابية بدءا ً من الساعة التاسعة صباح اليوم األربعاء في قصر األونيسكو
في بيروت ،تحت شعار «حماية نقابتنا وتأكيد استقالليتها ودورها الريادي في
حماية الحريات في لبنان».
ولفتت النقابة إلى «أنّ التحضيرات باتت مكتملة النتخاب مجلس جديد في
الموعد المحدّد اليوم األربعاء في الثاني عشر من آب الجاري في األونيسكو»،
مشيرة إلى «أنّ الزميل علي حمود قد تقدّم منها طالبا ً سحب ترشيحه ،وإنه لم
يبق على الئحة المرشحين سوى اثنين هما يونس السيد وأنطوان الشدياق،
وأنّ المساعي قائمة إلقناعهما بالعدول عن الترشيح وتجنيب الزمالء المح ّررين
والنقابة عناء خوض معركة ال جدوى وال طائل منها من جهة ،ولتوفير فوز
بالتزكية لالئحة الوحدة النقابية التي تمثل كافة التيارات والمكونات اللبنانية
من جهة ثانية».
وكان الشدياق قال في بيان ،إنه «بعد االنسحابات األخيرة من معركة
انتخابات النقابة ،ق ّررت االستمرار في الترشح حتى ولو كنت المرشح الوحيد،
محافظة على العمل النقابي ولتحريره من أيّ تدخل مشبوه».
وأعلن الصحافيون المنتسبون إلى نقابة المح ّررين في الجنوب تأييدهم
ودعمهم لالئحة نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون .وأك��دوا خالل
اجتماع في صور بأنهم سينتخبون الئحة النقيب عون «رجل الصدق والكلمة
الحرة المدافع عن الحريات وعن الصحافيين».
وأش��ادوا «بمناقبية النقيب عون وحرصه على الجسم اإلعالمي والكلمة
الحرة ،إلى جانب أعضاء مجلس النقابة» ،معتبرين أنّ «األبواق التي تطلق
من هنا وهناك لمقاطعة االنتخابات ليست إال فقاقيع ماء في الصابون ،ويجب
تحييد جسم النقابة والصحافيين عن التدخالت السياسية اآلنية التي أوصلتنا
إلى ما نحن عليه».
من جهة أخرى ،زار نقيب المهندسين في لبنان خالد شهاب وأعضاء مجلس
النقابة :مصطفى فواز ،ميشال متى ،علي حناوي ،بيار جعاره ،نقيب المحررين
الياس عون في مق ّر النقابة في الحازمية ،وجرى البحث خالل االجتماع في
«تعميق التعاون بين نقابات المهن الحرة وتفعيل هذا التعاون لمصلحة
المنتسبين إليها ،وهم من قادة ال��رأي والمجتمع وينبغي تحصينهم مهنيا ً
ليضطلعوا بدورهم الريادي في الوطن».
وقال النقيب عون« :إنّ نقابات المهن الحرة هي ضمير المجتمع المدني
�رص صفوفها للحفاظ على حقوق أبنائها في ك ّل
وضمانته ،وينبغي أن ت� ّ
المجاالت ،وإنّ نقابة المح ّررين مستعدة ألي دعم يطلب منها في هذا المجال».
وفي المقابل ،طالب رئيس ن��ادي الصحافة بسام أبو زي��د ،خالل مؤتمر
صحافي ،بـ»اتحاد للصحافة وبحصانة قضائية لإلعالميين» ،معتبرا ً «أنّ
القانون الجديد لإلعالم ال ب ّد أن ينطلق من مسلّمة واحدة هي حماية الحرية
المسؤولة والتعبير عن الرأي وقيام مؤسسات تعنى بالوضع اإلعالمي».
وذ ّكر بأنّ نادي الصحافة كان قد تقدم بمذكرة إلى وزير اإلعالم رمزي جريج
بيّن فيها العديد من المخالفات التي لها عالقة بنقابة المح ّررين مطالبينه
بإرجاء االنتخابات وتنقية الجدول قبل إجرائها ،وقد قمنا بهذه الخطوة ال ألننا
نريد عرقلة انتخابات النقابة أو الوقوف مع زميل ضد آخر ،بل ألننا أردنا أن
تكون االنتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها أهل المهنة لخير المهنة ومصلحتها
ال لخير هذا الحزب أو ذاك التيار ومصلحتهما».

لقاء بين «القومي» و«الديمقراطي» و«ال�شيوعي» في ال�شويفات مطلوب يعتر�ض كاهنين في بعلبك لإي�صال ر�سالة �إلى الراعي
زار وف���د م��ن دائ����رة الشويفات
في الحزب الديمقراطي اللبناني،
مركز مديرية الشويفات في الحزب
ال��س��وري القومي االج��ت��م��اع��ي ،في
«إطار تفعيل اللقاءات المشتركة بين
الحزبين» ،وتم البحث ،بحسب بيان
لـ«الديمقراطي» في وضع الكهرباء
في المدينة ،كما وضعت خطة عملية
بهدف الوصول إلى حلول جذرية».
واقترح الجانبان «الطلب من بلدية
مدينة الشويفات دع���وة األح���زاب
وال��ف��ع��ال��ي��ات إل��ى اج��ت��م��اع موسع
للبحث في األزمة هذه».
كما ق��ام وف��د من ال��دائ��رة ،بزيارة
ل��ل��ح��زب ال��ش��ي��وع��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي في
الشويفات ،حيث جرى خالل اللقاء
عرض آلخر المستجدات على الساحة
المحلية ،وتطرق الطرفان إلى «وضع
الكهرباء وأزمة النفايات في المدينة
أيضاً».

ف��ي ح���ادث الف��ت م��ن ن��وع��ه ،أوق��ف
المطلوب بعشرات مذكرات التوقيف
والمتهم بعمليات خطف المدعو محمد
برو جعفر المطران خليل علوان واألب
إيلي نصر على طريق فالوى – شليفا
في بعلبك لدى قدومهما من بيروت عبر
عيون السيمان إلى منطقة دير األحمر
للتهنئة بسيامة المطران حنا رحمة،
وبعث معهما برسالة إل��ى البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي،
مطالبا ً باإلفراج عن زوجته التي أوقفها
حاجز ضهر البيدر ليل اول من أمس
للتحقيق معها في مكان تواجده.
كذلك ،اعترض محمد جعفر الملقب بـ
«محمد دورة» ،على طريق إيعات  -دير
االحمر ،دركيا ً من آل رحمة ،موجها عبره
رس��ال��ة إل��ى األج��ه��زة االمنية باطالق
س��راح زوجته وزوج��ة شقيقه حسين
اللتين أوقفتا أم��س على حاجز ضهر
البيدر على خلفية خطف الشاب مارك

اللقاء في مديرية «القومي»

الحاج موسى.
ونجدر اإلشارة إلى أن ستريدا وهاجر
جعفر كانتا أوقفتا ليل اول من أمس على
حاجز على طريق ضهر البيدر للتحقيق
معهما ،ثم أفرج عن إحداهن صباح أمس
الستبعاد عالقتها بعملية الخطف.
وفي السياق ،روى المطران رحمة
م��ا حصل م��ع ال��م��ط��ران ع��ل��وان واألب
توجهما إلى دير األحمر من
نصر «اثناء ّ
طريق عيون السيمان اعترضتهما ثالث
ترجل من احداها محمد جعفر
سيارات ّ
مع ّرفا ً ع��ن نفسه وطالبا ً منهما نقل
رسالة الى البطريرك الراعي للتدخل
ل���دى األج��ه��زة األم��ن��ي��ة ل�لاف��راج عن
زوجته ،وبانه حاضر لمواجهة الدولة،
يوجه اي كالم ُمسيء لهما واعتذر
ولم ّ
وأعطى االب نصر رقم هاتفه».
والتقى ال��راع��ي ،على م��دى نصف
س��اع��ة ،ع��ل��وان ون��ص��ر ف��ي ال��دي��م��ان،
واستمع منهما إلى ما حصل معهما.

وخالل اللقاء ،تلقى الراعي اتصاال ً
هاتفيا ً من قائد الجيش العماد جان
قهوجي ،ال��ذي إطلع من الراعي على
الحادث .واستنكرت عشيرة آل جعفر،
ف��ي ب��ي��ان «أي اع��ت��داء أو تهديد ألي
من أبناء منطقتنا ،فنحن معروفون
بالحفاظ على جيراننا وأهلنا» ،مؤكدة
«أن ما يحصل في منطقتنا في ظل هذه
الظروف الصعبة والمحيطة بنا تبقى
ضمن إطارها الفردي».
وش����ددت ع��ل��ى «أن أه��ل��ن��ا م��ن كل
المناطق وخصوصا ً م��ن دي��ر األحمر
ي��م��رون ف��ي منطقتنا ب��ك��رام��ة وإب���اء،
وواجبنا جميعا ً أن نتعاون ونتمسك
بعيشنا المشترك» ،وطالبت «الدولة
ب��أن ت��ض��رب بيد م��ن ح��دي��د أي مخ ّل
باألمن أو بعيشنا المشترك ،وأن تبسط
سلطتها وتعود بكامل مؤسساتها إلى
منطقتنا».
كما استنكرت أمانة اإلعالم في حزب

الجبير ينقلب ( ...تتمة �ص)1
مثلها ك��ان��ت ال��س��ع��ودي��ة ت��ح��رن ف��ي موسكو،
ويخرج وزير خارجيتها مصدّقا ً ما قاله مصدره
الرسمي من انه نجح في تعرية القيادة السورية
أم����ام م��وس��ك��و ،وق���د ح���ان وق���ت ال��ق��ط��اف ليربح
الجولة ،والخروج من موسكو رافعا ً شارة النصر
إلع��ل�ان أنّ روس��ي��ا تخلت ع��ن حليفها الرئيس
السوري بشار األسد ،فقد صدّق الوزير السعودي
م��ا يرسله للنشر يوميا ً م��ن تسريبات للصحف
والقنوات التي تم ّولها خزينته ،من أنّ هناك تغييرا ً
في الموقف الروسي ،ومن أنّ ولي ولي عهد ملكه
ق��د التقى ب��ال��م��س��ؤول األم��ن��ي األول ف��ي سورية
لمحاججة ي��ت��وهّ��م أن���ه ي��رب��ح فيها ب��ال��ن��ق��اط أمام
الحكم الروسي ،فتحدث معجزة غير مسبوقة في
السياسة الدولية منذ أيام أباطرة الصين ،أن تحسم
الصراعات الكبرى بلعبة نرد أو مباراة شطرنج أو
رهان في سباق ماعز.
انقالب الجبير على تفاهمات ول��ي ول��ي العهد
السعودي محمد بن سلمان التي ت ّمت مع الرئيس
بوتين وتض ّمنت التحضير لترجمة االنخراط
م��ع س��وري��ة ورئيسها ف��ي ح��وار مصالح تمهيدا ً
للتعاون ،قوبلت ب��ر ّد روس��ي ص��ارم أث��ار جنون
اإلع�لام السعودي ض ّد روسيا والجبير لم يغادر
موسكو بعد.
الحرن والتعالي مستمران والترويض مسار
ال يتوقف ،لكن تبدو ج��والت التصعيد الميدانية
في ك�� ّل جبهات االشتباك نتيجة طبيعية متوقعة
ل��ه��ذا االن���س���داد ،ب��ع��دم��ا ت��رج��م «اإلسرائيليون»
تهديدهم للسعودية بسلخ جبهة جنوب سورية
من تحت سيطرتهم فقاموا بإشعالها على محاور
درعا خالل وجود رجلهم السعودي عادل الجبير
ف��ي م��وس��ك��و ،بينما ك���ان األت����راك ي��ص�� ّع��دون في
جبهة الغاب ومحاور الشمال ويتلقون استعدادا ً
«إسرائيلياً» للتعاون.
في لبنان ،تتزامن الرسائل الساخنة تحت سقف
الحفاظ على المناخات األمنية الهادئة ،ومن دون
المساس بالخطوط الحمر المتفق عليها ،فيبدأ
اليوم التيار الوطني الح ّر تسيير تظاهرات في عدة

مناطق استباقا ً لجلسة الحكومة غداً ،فيما تحدثت
مصادر متابعة عن انعقاد لقاء ض ّم وزيري المال
والخارجية علي حسن خليل وجبران باسيل ولقاء
ثان سيت ّم اليوم ،لترطيب المناخات بعد السجاالت
والتمهيد لفتح الدورة االستثنائية التي ُيفترض أن
يبصر مرسوم فتحها النور قريبا ً ويكون اقتراح
قانون رفع سن تقاعد الضباط على جدول أعمالها.

ال تغيير في الملف الرئاسي
بعد انتهاء جولة ظريف

حرص وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف،
على أن يكون لبنان في أجندة جولته الخارجية ،على
رغم ازدحام المواعيد في مفكرته .ووصل ظريف أمس
إلى بيروت في زيارة ستعكس الحضور اإليراني الكبير
في لبنان نتيجة المتغيّرات الدولية ،واسته ّل زيارته من
السراي الكبيرة بلقاء رئيس الحكومة تمام سالم ،وأكد
«أنّ على الجميع أن يعترف أنّ لبنان هو نموذج للتعايش
وللمقاومة ،وإيران تؤدّي دورها في مختلف هذه المجاالت
وستكون إلى جانب الشعب اللبناني وتدعم مطالبه».
وقال« :إننا نعتبر أنّ اليوم ليس للمنافسة في لبنان،
والتنافس يجب أن يكون إلعماره» .وإذ أشار من مطار
بيروت الدولي إلى «أنّ الكيان الصهيوني ينظر إلى
االتفاق النووي التاريخي على أنه تهديد له» ،أمل ظريف
بـ«أن يفتح هذا االتفاق صفحة جديدة في عالقات دول
المنطقة».
ويلتقي ظريف عند التاسعة من صباح اليوم وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل في فندق فينيسيا ،ورئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري عند  11:30م��ن قبل ظهر
اليوم في عين التينة ،ووزير الخارجية جبران باسيل
عند  12:30ظهراً ،ويعقد مؤتمرا ً صحافيا ً عقب اللقاء
في قصر بسترس سيجدّد فيه مواقف ب�لاده الداعمة
للمقاومة وللح ّل السياسي في سورية ،وضرورة الحفاظ
على االستقرار في لبنان» .ولم تتوقع مصادر مطلعة
لـ«البناء» «أيّ تغيير في مسار الملف الرئاسي بعد انتهاء
جولة ظريف ،ال سيما أنّ الوزير اإليراني سيجدّد موقف
بالده من عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية،
وتأكيده أنّ الملف الرئاسي شأن داخلي».
وأكد نائب األمين العام لحزب الله نعيم قاسم «أنّ
لبنان متأخر جدا ً في سلم أولويات المنطقة ،وإذا لم نبادر
داخليا ً في لبنان لنح ّل مشاكلنا فاألزمة طويلة» .وأشار
إلى «أنّ األصلح أن نختار رئيسا ً يمثل شرائح كبرى في
هذا المجتمع بحيث يقدر أن يعقد اتفاقات وأن يلتزم

بمواقفه ،وخي ٌر لنا أن نختار رئيسا ً نعرفه ونتفق معه
شخص يميل يمنة ويُسرة
على ك ّل شيء من أن يأتي
ٌ
بحسب الريح.

بري يستمزج الرأي السوري

وسبقت زي��ارة ظريف اللبنانية ،زي��ارة سورية قام
بها وزير المال علي حسن خليل والنائب قاسم هاشم
بتكليف من الرئيس نبيه بري حيث اجتمعا إلى عدد من
المسؤولين السوريين ناقلين رسالة من الرئيس بري إلى
الرئيس بشار األسد .وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ
«هذه الزيارة أتت بعد المتغيّرات الدولية ،وفي معرض
سعي الرئيس بري الستمزاج الرأي السوري حول مسار
األمور اإلقليمية في شكل عام واللبنانية في شكل خاص».

المواكب السيارة تنتظر
توجيهات الجنرال

في غضون ذلك ،أنهى التيار الوطني الح ّر تحضيراته
للتحركات العونية اليوم ،وحدّد نقاطا ً للتج ّمع في سنتر
ميرنا الشالوحي عند الخامسة من بعد الظهر ،وجبيل
الحديقة العامة خلف مطعم كبار عند  4:30بعد الظهر،
وجونية  -ال سيتيه عند  4:30بعد الظهر ،ومكتب قضاء
بعبدا عند  5:00بعد الظهر ،وساحة ساسين عند 5:30
بعد الظهر ،ومجمع بترونيات عند  4:30بعد الظهر،
ومكتب المتن الشمالي  -نهر الموت عند  5:00بعد الظهر،
على أن تنطلق المواكب السيارة بحسب توجيهات رئيس
تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون الذي دعا
عقب اجتماع التكتل أمس إلى «التظاهر غدا ً (اليوم)».
وقال« :أطلب منكم يا لبنانيين أن تنزلوا إلى الشارع،
فنحن نحلم بوطن فيه قانون ،فيه دستور وشعب ،ال
نفايات وسرقة وفساد ،فجميعكم مدع ّوون إلى التظاهر».
ولفت إلى أنه «إذا كانت فكرة وضع الجيش في وجهنا ال
تزال واردة لديكم ،فالتحذير ما زال سارياً ،شبابنا تربّوا
على المقاومة ،وهناك أمور كثيرة يمكن أن نقولها لكننا
تجاوزناها ،وهناك أمور ال نريد أن نقولها كي ال نؤثر على
معنويات أحد» .وقال« :إنّ قائد فوج المغاوير العميد
شامل روكز ليس نقطة ضعفي ،لقد دعونا إلى اختيار
أفضل الضباط لقيادة الجيش ،ولكن الحديث عن روكز
بدأ عندما اتفقنا أن يتعيّن ،وليس قبل».

التحرك محكوم
بالحرص على األمن

وأكدت مصادر مراقبة لـ«البناء» أنّ العماد عون بات
مضطرا ً للنزول إلى الشارع ليسجل اعتراضه الجماهيري

ولتأكيد الدعم الشعبي ،وإلعالم الفريق اآلخر بأنه ليس
طليق اليدين من تصرفاته الكيدية» .ولفتت المصادر إلى
«أنّ الجنرال عون ال يستطيع أن يتقبّل أن فريقه السياسي
ربح الحرب في الشرق األوسط ،وهو يخسر في لبنان،
فكان ال ب ّد من تسجيل موقف جماهيري لتحقيق األهداف
المرج ّوة».
وشدّدت المصادر على «أنّ التحرك محكوم بالحرص
على األم��ن والسلم األهلي إلى الح ّد األقصى ،وإرسال
رسالة قوية للطرف اآلخر تؤكد حجمه التمثيلي ،لكن
يبدو أنّ هناك نوعا ً من الكيدية بدأت دوائر تيار المستقبل
وبعض األطراف المسيحيين المعارضين يعدونها لدفع
العماد عون لالنزالق إلى مواجهة الجيش ،األمر الذي
يحرص رئيس التيار الوطني الحر وحلفاؤه على تج ّنبه
في شكل مطلق».
وأكدت مصادر «الوطني الحر» لـ«البناء» أنّ «محاوالت
جرت منذ عام  ،2005الستئصال ظاهرة العماد عون ألنه
يمثل وجهة نظر المسيحيين ،ولذلك سيحاصر حتما ً من
قبل تيار المستقبل».
ولفتت المصادر إل��ى «أنّ العماد ع��ون لن يتراجع
عن خ��وض المعركة ض ّد التمديد للقادة العسكريين
واألمنيين وض ّد استباحة المؤسسات ،وهذا شعار رفعه
في اليوم األول من عودته إلى لبنان ولن يتراجع عنه».
وأضافت المصادر إلى «أنّ الجنرال ال يريد من حلفائه ال
سيما حزب الله النزول معه إلى الشارع ،فهناك تنسيق
بينهما في هذا الشأن».
وفيما ت��ردّد أنّ لقاء سيجمع وزي��ري المال علي
حسن خليل والخارجية والمغتربين جبران باسيل
قبيل جلسة مجلس الوزراء غدا ً بهدف ترطيب األجواء
المتوترة بين الرابية وعين التينةُ ،نقل عن أوساط
التيار الوطني الحر «أنّ من غطى التمديد للعماد جان
قهوجي هو الرئيس بري الذي لو كان ضدّه لما حصل».
وأشارت األوساط لـ«البناء» إلى «أنّ العماد عون لديه
معلومات منذ أربعة أشهر أنّ الرئيس بري أبلغ قائد
الجيش جان قهوجي بأنه سيستم ّر في قيادة الجيش
حتى عام .2017
وسألت مصادر عين التينة عبر «البناء»« :بماذا
يختلف حزب الله ورئيس تيار المرده النائب سليمان
فرنجية عن الرئيس بري ،ولماذا لم نسمع تصريحا ً من
عون يبدي انزعاجا ً من موافقة رئيس تيار المرده على
التمديد».
وسألت المصادر أيضاً« :كيف يمكن للجنرال الذي
يطعن بشرعية مجلس النواب أن يطلب انتخابه من
المجلس نفسه»؟
وفي سياق متصل ،نقل زوار الرئيس بري عنه قوله

لـ«البناء» إنّ «األج��واء اإلقليمية تفاؤلية ويجب على
اللبنانيين أن يستغلوا هذه المعطيات اإليجابية إلعادة
استنهاض الدولة وانتخاب رئيس» .وإذ أشار بري إلى
«أنّ العماد عون حليف استراتيجي وأه�لاً وسهالً به
ساعة يشاء في عين التينة» ،ك ّرر بري بحسب ما نقل
عنه زواره «أنه يرفض التصويت لمن يعتبر البرلمان
غير شرعي».

سالم على استعداد لتلقف
أي مبادرة للتصالح
ّ

في سياق آخر ،لم يجر أمس ّ
فض للعروض في ملف
النفايات وال إع�لان ألسماء الشركات الفائزة بنفايات
بيروت وضاحيتيها بسبب الحاجة إلى مزيد من الدراسة
التقنية واإلدارية.
وأكدت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» «أنّ ثالث شركات
توافرت فيها المواصفات والشروط للفوز بالمناقصة في
ملف النفايات ،وتعمل لجنة فض العروض على دراسة
اإلمكانات لهذه الشركات وسيكون هذا الملف موضع
بحث ونقاش في جلسة مجلس الوزراء الخميس».
وأش��ارت إلى «أنّ هناك مساعي تبذل إليجاد مطامر
ولكن الفريق السياسي الذي شنّ حملة كبرى ض ّد نقل
مكب ضهر البيدر هو نفسه ال��ذي رفض
النفايات إلى ّ
نقل قسم من نفايات بيروت إلى مكبات في كسروان
والمتن ،على رغم أنّ  17مليون طن التي تنقل إلى مطمر
الناعمة تحوي  7ماليين طن نفايات من كسروان والمتن
وجبيل».
وأكد رئيس الحكومة تمام سالم بحسب ما نقل عنه
زواره لـ«البناء» أنه «على استعداد لتلقف أي رغبة
ومبادرة للتصالح والتفاهم» .وأشار إلى أنه «إذا كان دور
البعض يقتصر على التعطيل من أجل التعطيل ،فنحن لن
نكون شهود زور على تعطيل البلد».
وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ«البناء»
أنّ «ج��دول أعمال جلسات مجلس ال��وزراء مج ّمد منذ
أسابيع عدة بسبب تمسك البعض بشروطه».
ولفت إل��ى «أنّ مجلس ال���وزراء سيتجه في جلسة
الخميس نحو اتخاذ ق��رارات ملحة ،فملف النفايات
ال يمكن أن ينتظر بعض األط��راف لإلفراج عن العمل
الحكومي ،كما أنّ قبول مجلس الوزراء مبلغ مليار دوالر
هبات وقروضا ً ال يحتمل مزاجية بعض المكونات داخل
الحكومة للبت به» .وأشار درباس إلى «أنه سيقف بك ّل
حزم في وجه أيّ قانون لرفع سنّ التقاعد للعمداء في
الجيش اللبناني».

التوحيد العربي «محاولة اإلعتداء» على
علوان ونصر واعتبرت أن «هذا العمل
الجبان يسيء لكل أبناء البقاع الذين
حافظوا على التعايش الوطني حتى
أي��ام الحرب» ،داعية األجهزة األمنية
الى «اعتقال كل الفاعلين ومحاسبتهم
وإنزال أشد العقوبات بحقهم».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
بلدية الحدت
سبنيه  -حارة البطم
اعالن عن مزايدة عمومية
تعلن بلدية ال��ح��دت -سبنيه -حارة
البطم ع��ن اج���راء م��زاي��دة عمومية (على
اساس زيادة مئوية) وذلك في تمام الساعة
الثانية عشرة من يوم الخميس الواقع فيه
 2015/9/3في مركز البلدية لتلزيم بيع
آليات ملك البلدية حسب الجدول المرفق
بدفتر الشروط.
يمكن للراغيبن االش���ت���راك ف��ي ه��ذه
المزايدة اإلطالع على دفتر الشروط الخاص
في مركز البلدية واالستحصال على نسخة
منه من قلم البلدية وذلك طيلة اوقات الدوام
الرسمي.
تقدم العروض مختومة باليد مباشرة
في قلم البلدية خالل اوقات الدوام الرسمي
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد الجراء
المزايدة ،ويرفض كل عرض ال يقدم بهذه
الطريقة .يعلن عنها في الجريدة الرسمية
وثالث صحف محلية قبل  15يوم على االقل
من تاريخ اجراء المناقصة.
الحدت في 2015/7/28
رئيس البلدية الحدت -سبنيه -حارة
البطم
جورج إدوار عون
التكليف
1454

وفيات
زوجة الفقيد روز ماري سعادة
أوالده :المهندس أس��ع��د ي ّمين
وزوجته رانيا ّ
فضول وعائلتهما
الموسيقي غسان ي ّمين
وأنسباؤهم
ي��ن��ع��ون إل��ي��ك��م فقيدهم الغالي
المأسوف عليه المرحوم

جوزف أسعد ي ّمين

المنتقل ال��ى رحمته تعالى يوم
الثالثاء ال��واق��ع ف��ي  11آب 2015
مت ّمما ً واجباته الدينية.
يُحتفل ب��ال��ص�لاة ل��راح��ة نفسه
الساعة السادسة من بعد ظهر اليوم
األرب��ع��اء  12ال��ج��اري ف��ي كنيسة
السيدة الكبرى ،بيت شباب.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده
ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ً
ولغاية الساعة السابعة مساء.
وي��وم الخميس  13الجاري ابتداء
من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية
الساعة السابعة مساء في صالون
كنيسة السيدة الكبرى ،بيت شباب.

