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حمليات � /إعالنات

هدوء حذر في عين الحلوة بعد ا�شتباكات دامية
والأهالي يتفقدون الأ�ضرار

مو�سكو على خط م�صر ( ...تتمة �ص)1

التعثر السعودي على رغم السقوف العالية للكالم
اإلعالمي عن التوجه نحو صنعاء ،يكشفه السعي الذي
يقوده وزي��ر الخارجية السعودي ع��ادل الجبير نحو
مبادرات غربية وأممية تعيد إحياء الحلول السياسية
التي كانت الرياض وراء تعطيلها.
ف ��ي ق �ل��ب ال ��ره ��ان ��ات واالرت� �ب ��اك ��ات ك���ان التالقي
السعودي التركي في لبنان لفرض معادلة ضغط عبر
اإليحاء بشارع يتح ّول إلى رمال متحركة قامت قطر
بتحضير جمعيات تم ّولها لقيادته لحساب الشراكة
السعودية التركية ،مستندة إل��ى حالة غضب تجتاح
الشارع اللبناني المنفجر في وجه أزمة عجز حكومية
بدت مهينة وفضائحية في قضية النفايات ،والهدف من
الفوضى التي يبدو الشارع سهل الذهاب إليها تشكيل
منصة يمكن استخدامها وتوظيفها في توجيه الرسائل
وتعفين الساحة ودفعها إل��ى التآكل لتصير الحلول
سهلة التسويق ،بمعزل عن مضمونها ،ألنّ الخالص
من الفوضى وحده يمكن أن يخفض السقوف ،ويجلب
التسويات المنخفضة األهداف ،سواء في االستحقاق
ال��رئ��اس��ي أو ف��ي س ��واه ،وه��ذا السعي إل��ى الفوضى
أظهرته المغامرة السعودية بدفع حلفائها اللبنانيين
ف��ي قلب ه��ذه ال�ت�ط��ورات الساخنة إل��ى اختبار تمرير
مراسيم حكومية م��ن دون توقيع وزراء ح��زب الله
وتكتل التغيير واإلصالح ،لتتراجع مع وصول موقف
أم�ي��رك��ي يعيد ترميم ج��دار ال�ح�ف��اظ على االستقرار
اللبناني وعنوانه أوالً بقاء الحكومة ،بعدما وصلت
رس��ال��ة ال ��ردع ال�ت��ي ت�ق��ول إنّ ال�م�ض��ي ب�ه��ذا السلوك
س�ي��ؤدّي للنزول إل��ى ال�ش��ارع ب�ص��ورة غير مسبوقة
يلتقي فيها حزب الله وحلفاؤه ،ووضع الفريق اآلخر
أمام تحديات من نوع جديد ،لن يكون إسقاط الحكومة
بينها أقله في المرحلة الراهنة ،والرسالة فيها أنّ كلمة
الحلفاء تض ّم ك� ّل الحلفاء المحسوم منهم والمراهن
عليه.
هكذا عادت الدماء إلى شرايين الحكومة ،وفقا ً لمبدأ
العودة للتوافق والتوقيع باإلجماع على المراسيم وفقا ً
لمصادر مطلعة تؤكد أنّ الرئيس تمام س�لام أبلغها
للمعنيين ،بينما ع��اد التيار الوطني الح ّر إل��ى تحركه
من دون مشاركة حزب الله ،فق ّرر النزول البرتقالي
يوم السبت إلى تظاهرة الجمعيات المحتجة على أزمة
النفايات كبداية استعادة لحيوية تحركه في الشارع.

حلحلة على صعيد المراسيم الوزارية

نجحت االتصاالت التي أجراها رئيس مجلس النواب نبيه

بري في إبقاء رئيس الحكومة جلسة مجلس ال��وزراء في
موعدها اليوم وبجدول أعمالها المؤلف من  39بندا ً أبرزها
قبول هبات ومساعدات وتحويل اعتمادات وفتح حسابات
وروات��ب القطاع العام والعسكريين ،حيث تم التوصل إلى
صيغة تقضي بتوقيع وزراء التغيير واإلصالح وحزب الله
على المراسيم التي تحمل عنوان الضرورة فقط .وأشارت
مصادر وزاري��ة لـ»البناء» إلى أن «أج��واء الجلسة ستكون
هادئة هناك م��ش��اورات ج��رت لتمريرها بسالم» ،متوقعة
«إقرار بندي رواتب العسكريين والقطاع العام».
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب ما نقل عنه
زواره لـ»البناء» «أنّ المراسيم العادية ال تصدر عن مجلس
الوزراء ،إنما يوقعها الوزير المختص ووزير المالية ورئيس
الحكومة ورئيس الجمهورية ،وعلى هذا األساس هي تحتاج
إلى توقيع  24وزيراً ،وال يكفي إمضاء  18وزيرا ً عليها لكي
تصبح صالحة لإلصدار( .التفاصيل ص )3
وتوقع وزير اإلعالم رمزي جريج في حديث إلى «البناء»
أن تتجه جلسة اليوم إلى الحلحلة على صعيد المراسيم
ال��وزاري��ة ،وف��ي ملف النفايات .وأش��ار جريج إل��ى أن هذه
المراسيم عادية صادرة من الوزارات تتعلق باألمور الحياتية
للمواطنين وسيتم عرضها على وزراء حزب الله والتيار
الوطني الحر في جلسة اليوم ويمكن أن يوقعوها ،فيما
سيحرص الرئيس تمام سالم في المستقبل على تأمين موافقة
وإجماع وتوقيع كل األطراف على أي مرسوم .ولفت إلى «أن
المجلس سيبحث أيضا ً موضوع رواتب وأجور موظفي القطاع
العام ومن المتوقع أن يخرج بحل في هذا الموضوع ،نافيا ً أن
يكون هناك أي خطر على رواتب وأجور الموظفين» .وأوضح
جريج أن مجلس الوزراء سيطلب إعادة النظر بالمناقصات
في ملف النفايات وفي بنود دفتر الشروط تمهيدا ً إلجراء
مناقصات جديدة .واعتبر «أنه في حالة المناقصة الحالية
أو الجديدة فأي شركة ستفوز بالمناقصات ستحتاج إلى
فترة تصل إلى ستة أشهر لتبدأ أعمالها ،وال يجوز أن تبقى
النفايات في الشوارع حتى ذلك الوقت ،لذلك سيبحث مجلس
ال��وزراء نقل هذه النفايات إلى مطامر موقتة محددة في كل
المناطق اللبنانية بما فيها عكار».
وبانتظار المؤتمر الصحافي الذي سيعقده رئيس تكتل
التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون غ��دا ً الجمعة على
ضوء ما سيجري في جلسة مجلس ال��وزراء اليوم التخاذ
الخطوات المناسبة ،أكدت مصادر في التيار الوطني الحر
لـ«البناء» بدء التحضير للتظاهر األسبوع المقبل بالتوازي
مع المشاركة في تظاهرة يوم السبت التي تنظمها «حملة
طلعت ريحتكم».
وكانت حملة «بدنا نحاسب» نظمت مسيرة من وسط
ب��ي��روت باتجاه الحمرا ،وص��وال ً إل��ى مستشفى الجامعة
األميركية حيث يعالج الشاب محمد قصير اث��ر إصابته
خالل التظاهرات في وسط بيروت .في المقابل أكدت عائلة
الشاب قصير أن ال عالقة لها بكل تحركات حملة «طلعت
ريحتكم» وغيرها للتظاهر من أجل ابنها في وسط بيروت
أو أمام مستشفى الجامعة األميركية .تزامنا ً أضاءت حملة
طلعت ريحتكم الشموع أم��ام األس�لاك الشائكة في وسط

مديرية �أوتاوا في «القومي»
و ّدعت الراحلة ن�ضال �شفيق را�شد
ودّعت مديرية أوتاوا في الحزب السوري القومي االجتماعي
وعائالت :راشد ،الشنتري ،والراسي ،المرحومة نضال شفيق
راشد التي توفيت في أوتاوا بعد صراع مع المرض.
شارك في وداع الراحلة ،إلى جانب والدتها الرفيقة سيدي
راشد والعائلة ،عدد من أعضاء من المجلس القومي وأعضاء هيئة
المديرية وجمع من القوميين والمواطنين.
وقد ألقيت كلمات في ال��وداع ،فتحدث نزيه ابراهيم باسم
أصدقاء العائلة ،حيث تال رسالة مؤثرة كان والد الفقيدة األمين

الراحل شفيق راشد وجهها إلى ابنته بمناسبة عيد ميالدها.
وألقى عضو مجلس بلدية أوتاوا الياس الشنتري كلمة أقرباء
الراحلة ،تحدث فيها عن صفات الراحلة وأخالقها الدمثة ،وحبها
للحياة ونشاطها االجتماعي ومثابرتها على العطاء.
وفي الختام ألقى شقيق الراحلة ،آمر راشد كلمة العائلة فشكر
الحضور واألطباء والمراكز الصحية التي تناوبت على عالجها،
وأعتبر أنّ نموذج الراحلة نضال يعزز فينا األمل بثقافة الحياة.
يذكر أنّ الراحلة هي إبنة األمين الراحل شفيق راشد.

بيروت تضامنا ً مع جرحى التحركات.

ملثمون يطلقون النار
قرب مكاتب لحركة فتح

وعكر إطالق عدد من المسلحين الملثمين النار في المنطقة
التي تتواجد فيها مكاتب لحركة فتح في عين الحلوة ،الهدوء
الحذر الذي ساد المخيم أمس بعدما دخل وقف إطالق النار
حيز التنفيذ منذ األول��ى بعد ظهر أول من أمس ،بعد جولة
عنف هي الثالثة يشهدها المخيم خالل شهر ،أدت إلى مقتل
عنصرين من حركة «فتح» وج��رح . 15وأك��دت مصادر من
داخل المخيم لـ«البناء» عن استعداد مجموعات من حركة
فتح بانتظار تطبيق خطة أمنية خاطفة وعاجلة تقضي
بفرض األمن في مخيم عين الحلوة وتطهيره من المجموعات
التي تعبث باستمرار باألمن واالستقرار فيه».
وتحدثت المصادر عن «استنفار أيضا ً لمجموعات من «جند
الشام» و«فتح اإلس�لام» و«الشباب المسلم» و«القاعدة»
واستعدادها لمواجهة تطبيق أي خطة أمنية تتفق عليها كل
فصائل المخيم ،ويقوم بالل بدر وأسامة الشهابي والشيخ
جمال حمد باإلشراف على توزيع هذه الخاليا والمجموعات
في ظل تنسيق غير معلن مع تنظيم «عصبة األنصار» الذي
يقف ضمنا ً إلى جانب الجماعات والخاليا اإلسالمية ،من دون
أن ينجر إلى مواجهات ميدانية».
ومساء أمس أفادت معلومات عن سماع أصوات رصاص
كثيف في الشارع الفوقاني في المخيم ناتجة من اشتباكات
تخللها رمي قذيفة في حي عكبرة حيث حاول عناصر من
فتح التقدم من منطقة عكبرة بمؤازرة نارية من المدارس،
وبحسب المعلومات ،فإن الهدف كان اغتيال أحد قياديي
عصبة األنصار اإلسالمية الشيخ طه الشريدي الذي نجا من
االغتيال».
وأح��ال مفوض الحكومة المعاون القاضي دان��ي زعني
الشيخ أحمد األسير المتهم بإنشاء خاليا إرهابية في مناطق
ع��دة ف��ي صيدا والتخطيط الغتيال شخصيات سياسية
ودينية والتحريض على االعتداء على المؤسسة العسكرية،
إلى قاضي التحقيق العسكري األول .كما نفذ في حقه مذكرة
التوقيف الغيابية في ملف عبرا .وأحاله موقوفا ً إلى المحكمة
العسكرية للمحاكمة.

إقفال باب الترشيحات
لرئاسة «الوطني الحر» اليوم

من ناحية أخ��رى ،يقفل اليوم باب الترشيحات لرئاسة
التيار الوطني الحر .ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية
جبران باسيل ترشحه في حين بات فوزه إلى حد ما بالتزكية
أو من خالل االنتخابات محسومة النتيجة مع انسحاب النائب
أالن عون له بطلب من رئيس تكتل التغيير واإلصالح .وبدأ
ناشطون وقياديون في التيار الوطني الحر من المعارضين
لتسلّم باسيل مقاليد التيار بنشر صور وشعارات على مواقع
التواصل تنادي وتؤكد على ض��رورة تكريس الديمقراطية
في التيار ،وقررت المعارضة في التيار الوطني الحر إنشاء
صفحة لها على مواقع التواصل االجتماعي باسم «جيل
عون».
وعقد أمس ناشطون وقياديون وحزبيون ومناصرون لقاء
في أوتيل ماديسون في الكسليك كتعبير عن رفضهم انتخاب
باسيل ،وأكدوا ضرورة إجراء االنتخابات الداخلية في التيار
التي تعبّر عن تمسك الجميع بالديمقراطية وللتعبير عن
الوجه الحقيقي للتيار والخيارات التي نشأ عليها العونيون،
والتي لطالما ش�دّد عليها عماد التيار ميشال ع��ون ،تحت
عنوان« :إذا كنت معترض على أداء التيار الداخلي ،ورافض
االت��ف��اق المزعوم شكالً ومضمونا ً وإذا ك��ان ب��دّك توصل
لنوحد جهودنا بعمل
لمشاركة فعلية ،القينا واعطي رأيك
ّ
جدّي ونوصل لح ّل سوا».
ووفقا ً لموقع «النشرة» فإنّ المجتمعين الذين بلغ عددهم
نحو  300شخص ،ق ّرروا ترشيح النائب زياد أسود ،إال أنّ
األخير طلب مهلة  24ساعة التخاذ القرار المناسب.
إلى ذلك ت ّم تأليف لجنة من الحاضرين لمتابعة العمليّة
االنتخابية والتحضير لخوضها.

فيما كان اللبنانيون يفاخرون أشقاءهم العرب بالح ّد المعقول
من الحريات العامة والخاصة واحترام حقوق اإلنسان.
 4ـ إن الضمانة الرئيسية لعدم وقوع الحركة الشبابية في
خدمة مخططات داخلية أو خارجية وأجندات مشبوهة ،هو في
أن تنخرط فيها ك ّل القوى الوطنية والتقدمية والشعبية األمينة
على الثوابت الوطنية والقومية وتساهم في توجيه بوصلتها
باالتجاه الصحيح الذي انطلقت منه ،بعيدا ً عن كل الحسابات
الضيقة واألجندات المشبوهة فيما االبتعاد عنها يع ّمق الهوة
بين جماهير واسعة وبين قوانا الوطنية والمناضلة.
 5ـ ك ّل القيّمين على هذا التحرك مدع ّوون لتحديد المطالب
وتركيز الشعارات والسعي لفتح ملفات الفساد المعروفة،
والضغط على الحكومة من أجل إحالة هذه الملفات على
القضاء المالي والجزائي وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة،
وفي المقدّمة منها ديوان المحاسبة ،من أجل أن ينال الفاسدون
والمرتشون والمتو ّرطون في صفقات مشبوهة جزاءهم،
ويتع ّرف الرأي العام اللبناني إلى ناهبيه وسارقيه.
 6ـ إن أزم��ة النفايات ،وغيرها من األزم��ات تطرح على
الحكومة أن تعيد النظر بقرار خاطئ اتخذ في نهاية القرن
الماضي بإلحاق وزارة الشؤون البلدية والقروية ب��وزارة

قد تسقط أجسادنا ،أما نفوسنا فقد
فرضت حقيقتها على هذا الوجود
الحزب السوري القومي االجتماعي
ينعى إلى عموم السوريين القوميين
االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود
وفاة الرفيق المربي

حبيب الياس الراعي
(أبو وسيم)

والد مدير مديرية المصيطبة الرفيق
الياس الراعي
المتوفى صباح يوم األربعاء  26آب
2015
زوجته :ملك فريد الخوري
أب��ن��اؤه :الرفيق ال��ي��اس -وسيم -
روي
أخوته :كارلو ـ يوسف ـ منير الراعي
أخواته :ماري -منيرة -سامية
يشيّع جثمان الرفيق ال��راح��ل في
الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم
الخميس  27آب  2015إل��ى كنيسة
مار الياس للروم الكاثوليك في معرة
صيدنايا.
تقبل التعازي في صالون كنيسة
مار الياس للروم الكاثوليك في معرة
صيدنايا يومي الجمعة والسبت -28
 29آب  2015من الساعة السادسة
حتى الساعة الثامنة مساء.
االنطالق من كاراج معرة صيدنايا
في دمشق (الزبلطاني) الساعة الثانية
ع��ش��رة وال��ن��ص��ف ظ��ه��را ً حيث يوجد
سيارات للذهاب واإلياب.

للخروج من محنة االصطفاف الطائفي والمذهبي .وقد عرفه
اللبنانيون مع تحركات هيئة التنسيق النقابية في السنوات
األخ��ي��رة ،وم��ع تحركات االت��ح��اد العمالي ال��ع��ام وهيئات
المجتمع المدني في أواسط التسعينات من القرن الماضي
قبل االنقضاض عليها ،وم��ع حركة السلم األهلي ورفض
التقسيم التي انطلقت في أواخر الثمانينات من القرن الفائت،
والتي ساهمت في إنهاء الحرب والوصول إلى اتفاق الطائف.
 10ـ إن مقاومة الفساد بك ّل مظاهره وأشكاله وجذوره هو
تحصين للمجتمع والدولة في وجه المخاطر التي تهدّدهما،
كما هو دعم للمقاومة التي تتصدّى لالحتالل والفساد ،بك ّل
أشكاله ،ألنّ الفساد واالحتالل هما متكامالن في منظومة
واحدة ،وألنّ تسلل األعداء إلى ضرب الروح الوطنية والمقاومة
يت ّم عادة عبر تعميم هذا الفساد والنفاذ من ثغراته.
 11ـ دعم الحراك الشعبي المتصاعد بك ّل أشكاله وبك ّل
مناطقه ،وضرورة تحصينه من ك ّل الشوائب والثغرات التي
قد يستغلها متض ّررون إلفشال هذا التحرك ،كما على ضرورة
استفادة القيّمين عليه من ك ّل الخبرات والتجارب والتحركات
المماثلة السابقة.

معن ّ
بشور

ماذا يعني ( ...تتمة �ص)1

وفيات
لقد ت ّم ربط لبنان بالمنطقة بهذه الصيغة السحرية
«انتظار ال انفجار» ألسباب ثالثة:
األول عدم وجود حالة لبنانية استقاللية فعلية
تحد من التدخل الخارجي فيه ،تدخل تطور إلى الحد
الذي بات معظم المتحركين على الساحة الداخلية
ينتظرون أوامر مرجعيتهم في الخارج التخاذ موقف
أو لنفض موقف كانوا التزموا به كما حصل مثالً في
مسألة قياده الجيش وتراجع الحريري عن التزامه
حيال العماد عون ،أو كما حصل مع رئاسة الجمهورية
المعطلة انتخاباتها منذ اللحظة التي وض��ع فيها
الوزير السعودي سعود الفيصل الفيتو على العماد
عون المرشح الفعلي والمنطقي والطبيعي للمقعد
بحسب النظام الطائفي اللبناني.
أما السبب الثاني فيكمن في حاجة األط��راف إلى
إبقاء ورقة لبنان في اليد الستعمالها عند الحاجة أي
عند الشروع بترتيب خريطة المنطقة ونظامها بعد
الحريق الذي يلتهمها ،سواء كان ترتيبا ً نتيجة نصر
وهزيمة وعندها يكون لبنان من حصة الفريق المنتصر
أو كان ترتيبا ً نتيجة تسوية وعندها يستعمل لبنان
في عملية «تعديل الحصص» .أي في الحالين ليس
من مصلحة الخارج حسم الملف اللبناني وإخراجه
من دائرة التداول قبل الفراغ من ملفات المنطقة.
ويبقى السبب الثالث مرتبطا ً بحاجة األط��راف
الخارجية إلى موقع ه��ادئ على شاطئ المتوسط
يديرون منه الحريق العربي ويحركون عبره النار
في سورية والعراق ويتخذونه مرصدا ً لألحداث في
المنطقة أو منبرا ً لإلعالم وإدارة الحرب النفسية أو
متنفسا ً للمتصارعين.
هذه األسباب هي التي جعلت لبنان «ينعم» بحالة
من االستقرار النسبي على رغم النيران العارضة أو
المنتقلة التي كانت تندلع هنا وهناك ،وهذا الواقع
جعل مؤسسات األمن والدفاع عن لبنان تتقدم عما
سواها دورا ً وفعالية وجعل بعض العاملين عليها

ور�شة للعدو تزيل �أغ�صان الأ�شجار
المتدلية على ال�سياج التقني
الجنوب ـ رانيا العشي
عملت ورشة للعدو االسرائيلي على اقتالع وتشحيل
أغصان األشجار المتدلية من خارج السياج التقني على
األجهزة االلكترونية المثبتة عليه في منطقة متحفظ
عليها لبنانياً ،تقع قبالة طريق عام عديسة – قضاء
مرجعيون.
واستخدمت الورشة آليتين من نوع بوكلين عملتا
على اقتالع االشجار القريبة من السياج وتشحيل
�ص األغصان المتدلية عليها ،بمؤازرة دبابة من
وق� ّ
نوع ميركافا وعدد من اآلليات العسكرية المد ّرعة التي
انتشرت في محيط األشغال الجارية وخلف الدشم
وال��ج��دران االسمنتية ،بحضور ضباط من مراقبي

الهدنة الدوليين.
قابلها اتخاذ الجيش اللبناني وق��وات «يونيفيل»
إجراءات احترازية ،راقبا من خاللها باهتمام بالغ األشغال
تحسبا ً ألي طارئ.
الجارية في الجانب اآلخر،
ّ
وتزامنت هذه األشغال مع تحليق للطيران االسرائيلي
في اج��واء المنطقة الجنوبية على علو متوسط فوق
مرجعيون وحاصبيا ومرتفعات جبل الشيخ وصو ًﻻ الى
البقاع.
أشارة الى انه حصل منذ خمس سنوات مواجهة بطولية
بين الجيش اللبناني وجيش العدو اإلسرائيلي في  3آب
من العام  2010على خلفية اقتالع العدو شجرة ،وأدّى
آنذاك الى استشهاد جنديين واستشهاد الصحافي الزميل
عساف أبو رحال.

عناصر من الجيش والقوات الدولية تراقب اشغال ورشة العدو

العب ال�شطرنج ( ...تتمة �ص)1

انتفا�ضة � 22آب ( ...تتمة �ص)1
الداخلية ،بما يضمن تطبيق الح ّد األدنى من الالمركزية اإلدارية
وتقليص المركزية الشديدة التي تمثلها وزارة الداخلية بحيث
تنصرف الهيئات البلدية واالختيارية إل��ى العمل البلدي
واإلنمائي بدال ً من انتظار رضى السلطات المركزية.
 7ـ إن تراجع الحكومة عن المناقصات المتصلة برفع
النفايات بعد أق ّل من  24ساعة على قرار اللجنة المختصة
بهذا الملف ،يؤكد أمرين في آن معاً ،أولهما ارتباك في األداء
الحكومي ،وثانيهما حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة
من أصحاب المصالح الضالعة.
 8ـ إن الرئيس تمام سالم الذي أبدى في مؤتمره الصحافي
صباح األح��د تفهّما ً لمطالب الشباب المنتفض والغاضب
وتب ّرما ً من النفايات السياسية التي تحاصره ،قد أثار احتراما ً
وتقديرا ً لدى العديد من األوساط الشعبية والشبابية التي
تطلب منه أن يكون رأس حربة مناهضة الفساد في البالد،
مستندا ً إلى هذه االنتفاضة التي يقودها على العموم شباب
«أوادم» وهو مصطلح طالما استخدمه الرئيس تمام سالم
واعتبره شعارا ً لحركته السياسية.
 9ـ إن انتفاضة  22آب هي استمرار لك ّل حراك شعبي عابر
للطوائف والمذاهب والمناطق عرفه اللبنانيون منذ عقود

بعد اشتباكات دامية بين حركة «فتح» و«جند
الشام» ،أدت الى سقوط  6قتلى وأكثر من  50جريحاً،
إثر اغتيال مسؤول األمن الوطني في صيدا أبو أشرف
العرموشي ،خيم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة
منذ تنفيذ اتفاق وقف اطالق النار عند األولى من بعد
ظهر الثالثاء إثر اجتماع اللجنة األمنية العليا ،باستثناء
بعض الخروق التي سجلت ،حيث ألقيت قنابل يدوية
ليل أمس في منطقة سوق الخضار  -الشارع الفوقاني،
إضافة الى إطالق بعض العيارات النارية ،فضالً عن
إطالق نار بالتزامن مع تشييع العنصر في «فتح» عالء
عثمان.
وكانت جولة العنف التي شهدها المخيم ليل االثنين
كشفت عن أضرار جسيمة في المنازل والبيوت وشبكتي
المياه والكهرباء ،وأوقعت قتيلين لـ«فتح» هما :عالء

عثمان وفادي خضير ونحو  15جريحاً.
ومن جهة أخرى ،تقوم اللجان الميدانية في المخيم
بجوالت ميدانية بغية تثبيت وقف إطالق النار ومعالجة
الخروقات والبؤر األكثر توتراً.
واستغل النازحون من أبناء المخيم عودة الهدوء
وتفقدوا منازلهم التي احترق بعضها والحق ببعضها
اآلخ��ر مني بإضرار جسيمة نتيجة سقوط القذائف
وال��رص��اص ب��االض��اف��ة ال��ى اح��ت��راق ع���د ٍد كبير من
السيارات.
على صعيد آخر ،تتواصل المساعي الفلسطينية من
أجل تثبيت وقف إطالق النار ومنع تجدد االشتباكات،
حيث يعقد اجتماع للجنة االمنية الفلسطينية العليا
المشرفة على أم��ن المخيمات متابعة للوضع في
المخيم.

يتبوؤون مركز الصدارة واألهمية في الحياة العامة
اللبنانية ،مستفيدين من مقولة «االستقرار اللبناني
خط أحمر».
ولكن السؤال ومع تحرك الشارع اللبناني بما يثير
هواجس تنقض ما سبق ،واهتزاز الوضع األمني في
بعض المناطق ،خصوصا ً في مخيم عين الحلوة في
شكل يثير هواجس أخرى يعود السؤال مجددا ً هل
انتهى عهد الوفاق اإلقليمي والدولي حول استقرار
لبنان والحاجة إلى استمراره؟
إن الجواب على السؤال مرتبط ببقاء األسباب التي
حملت على االستقرار ،يضاف إليها عناصر من طبيعة
النظام الطائفي اللبناني العقيم ،وع��وام��ل أخرى
متصلة بحنكة المسؤولين في لبنان أو بصيرتهم
أو حمقهم .وعلى ه��ذا األس���اس ورب��ط �ا ً باألسباب
الخارجية نرى أن ال شيء تبدّل في اإلقليم حتى اآلن
في شكل جوهري يجعل األطراف الدوليين يتراجعون
عن «مطلب استقرار لبنان» ،ونحن هنا نستطيع القول
إنّ تراجع هذه األطراف عن هذا األمر يعني أنّ المنطقة
دخلت في مرحلة الح ّل المستوجب تسخين الوضع
اللبناني إللحاقه بطبخة الحلول ،وعلى رغم أننا نرى
أنّ مرحلة الحرب الحاسمة سقطت وأس��دل الستار
عليها ،فإننا نرى أيضا ً أنّ مرحلة الحلول لم يفتح
بابها بعد ،فالمنطقة اآلن في مرحلة انتقالية وظيفتها
تهيئة البيئة للح ّل ،وهي مرحلة ال يمكن التكهّن بمدّتها
والتي قد تمت ّد إلى أشهر تتجاوز السنة ،ما يعني أنّ
استقرار لبنان خاللها سيبقى حاجة ألطراف الخارج.
أما الداخل ومع وج��ود بعض ال��رؤوس الحامية
وقصار النظر والبصيرة ،فإننا ال نستبعد إقدام بعض
المسؤولين على سلوكيات مستفزة تتجاوز روح
الدستور ومفهوم الشراكة الوطنية فيه ،وتقدم على
اتخاذ قرارات تلزم الفريق المتض ّرر بالتحرك للتصدّي
ل��ه��ا ،ولمنع إرس���اء أم��ر واق���ع مناقض لمصالحه
المباشرة وللمصلحة الوطنية في شكل عام ،ما يجبره

على التحرك لوقف االنتهاك ،تحرك قد ال يرى أفضل
من الشارع ميدانا ً له ،وهنا يكون األمر عرضة الحتمال
االستغالل والتس ّرب بما ينذر بتسخين ما ،يثير معه
مخاوف االنفجار الذي يراه البعض حاجة للخروج
من واقع المراوحة والشلل والتعطيل الحالي.
لذلك نرى ربطا ً باألسباب الخارجية أنّ االنفجار
اللبناني بعيد طالما أنّ الحلول في المنطقة بعيدة
ولكنه أيضا ً غير مستبعد الوقوع في لحظة ما مرتبطة
بسوء تصرف المسؤولين وكيدية البعض منهم ،وهنا
إذا حصل ذلك ال نرى أن يكون هذا االنفجار مدخالً
لتسوية كما حصل في العام  ،2008فظروف المنطقة
ولبنان اختلفت في شكل شبه كلي ،وموازين القوى
تبدّلت وما كان يحتمل التسوية سابقا ً بات ال يعالج
بأق ّل من العودة إلى األصل والجذور .وعليه نرى أنّ
أيّ انفجار إذا وقع في لبنان ولم يتم احتواؤه بسرعة
فإنه يعني أمرين معاً:
 1ـ األول أنّ زمن الح ّل في المنطقة اقترب وتق ّرر
إلحاق لبنان بالحريق ليكون جزءا ً من الح ّل.
 2ـ الثاني هو أن تغييرا ً في لبنان سيقع بعد
أن ب��ات حاجة يفرضها ارتباطه بصورة المنطقة
الجديدة.
وعندما نتحدث عن هذه الصورة الجديدة المستقبلية
ال نعني أنها ستكون أفضل حتما ً بل قد تكون أسوأ إذا
خرج لبنان في نصيب الفريق االستعماري جزءا ً من
منطقة نفوذه أو فضائه االستراتيجي ،ومستقبل يكون
أفضل إذا جاء لبنان في حصة الفريق السيادي وعندها
يمكن التحدث عن مشروع بناء الدولة ليكون العالج
للداء السياسي اللبناني المتمثل بالفشل حتى اآلن في
إيجاد دولة والفشل في تحقيق استقاللها ،واالكتفاء
في بناء الكهوف الطائفية التي تمنع قيامها وتجعل من
الناس عبيدا ً ألمراء الطوائف بدل أن يكونوا مواطنين
أحرارا ً متساوين في دولة حرة مستقلة سيّدة.

العميد د .أمين محمد حطيط

روس ��ي س ��وري م �ص��ري ع�ن��وان��ه التنسيق في
مواجهة اإلرهاب ،عبّر الرئيس السوري عن تحيته
وتقديره لمداه ،فأطلق بوتين بحضور الرئيس
السيسي م �ج �دّدا ً دع��وت��ه إل��ى ال�ح�ل��ف اإلقليمي
المشترك مع سورية ،ورد ّالرئيس المصري بأنّ
هناك تطابقا ً بين الموقفين الروسي والمصري.
 -م�ص��ر وس��وري��ة وال��ع��راق ب��داي��ة التحالف

اإلق �ل �ي �م��ي ض� � ّد اإلره � � ��اب ،ه �ك��ذا ق���ال الرئيس
السوري ،تلقفت مصر بعدما حرمت من تشكيل
ح�ل��ف ل�ل�ح��رب ع�ل��ى اإلره� ��اب ف��ي ليبيا بضغط
تركي سعودي ،وها هي مصر تحصل على دور
في الح ّل السياسي في س��وري��ة ،بعدما عجزت
السعودية عن تلقي الهدية.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
بيروت في  24آب 2015
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود
التكليف
1615

اعالن
وزارة الزراعة
تعلن وزارة الزراعة -المديرية العامة
للزراعة -عن إعادة إجراء استدراج عروض
لتلزيم التأمين على س��ي��ارات وآل��ي��ات
وزارة الزراعة -المديرية العامة للزراعة
لعام  ،2015وذل��ك في مبناها الكائن في
بئر حسن -مقابل ثكنة هنري شهاب،
بتاريخ  2015/9/10الساعة التاسعة،
يمكن للراغبين في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه من مصلحة الديوان -المديرية
العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة،
الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل
أو باليد مباشرة ،على أن تصل ال��ى قلم
مصلحة الديوان -المديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء استدراج
العروض.
ـ يخفض اإلعالن إلى خمسة أيام.
بيروت في  24آب 2015
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود
التكليف
1617

اعالن
بلدية مارشعيا والمزكه
تعلن بلدية مارشعيا وال��م��زك��ه انها
وضعت قيد التحصيل ج���داول الرسوم
البلدية على أبنية السكن وغير السكن
وصيانة االرصفة والمجارير واالعالنات
لعام  2015فعلى المكلفين تسديد الرسوم
المتوجبة عليهم خالل شهرين من تاريخ
نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية وكل
رس��م ال يسدد ضمن ه��ذه المهلة يخضع
لغرامة قدرها اثنان بالماية شهريا ً من قيمة
الرسوم .كما وان البلدية تنذر المكلفين
المتخلفين عن دفع الرسوم البلدية عن عام
 2014وما قبله وجوب تسديدها ،ويعتبر
هذا االع�لان بمثابة ان��ذار شخصي وقاطع
لمرور الزمن للذين لم ي��س��ددوا الرسوم
المتوجبة.
رئيس بلدية مارشعيا المزكه
االب بولس دحدح
التكليف
1588

اعالن
وزارة الزراعة
تعلن وزارة الزراعة -المديرية العامة
للزراعة -عن إجراء استدراج عروض لتلزيم
تنظيف وتشحيل قسم من حرج رميش-
قضاء بنت جبيل للعام  ،2015وذلك في
مبناها الكائن في بئر حسن -مقابل ثكنة
ه��ن��ري ش��ه��اب ،ب��ت��اري��خ 2015/9/28
الساعة التاسعة ،يمكن للراغبين في
االش��ت��راك ف��ي اس��ت��دراج ال��ع��روض ه��ذا،
االطالع على دفتر الشروط الخاص العائد
لهذا التلزيم والحصول على نسخة عنه من
مصلحة الديوان -المديرية العامة للزراعة،
الكائنة في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل
أو باليد مباشرة ،على أن تصل ال��ى قلم
مصلحة الديوان -المديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء استدراج
العروض.

المديرية العامة للموارد المائية الكهربائية
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن اج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
مع تخفيض مدة اإلع�لان إلى خمسة أيام
بناء لموافقة وزير الطاقة والمياه بتاريخ
 2015/8/17لتنفيذ مشروع اشغال
إنشاء خط توتر متوسط ومحطة تحويل
هوائية في بلدة بصليا -قضاء جزين.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
ال��ع��اش��رة م��ن ي��وم الخميس ال��واق��ع في
.2015/9/10
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الثالثة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
الكهربائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض -وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع

وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية -مصلحة
الديوان -كورنيش النهر.
بيروت في  20آب 2015
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف
1602
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض العائد لشراء قطع غيار لزوم
س��ي��ارات المؤسسة ،موضوع استقصاء
االس���ع���ار رق����م ث4د 4855 /ت��اري��خ
 ،2015/4/30ق��د م���ددت لغاية يوم
الجمعة  2015/9/11عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/8/25
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1610
اعالن
يعلن اتحاد بلديات البحيرة عن رغبته
في توظيف امين صندوق وكاتب وظائف
شاغرة في مالك االتحاد لمن يرغب التقدم
للوظائف المذكورة االطالع على الشروط
المطلوبة وتقديم طلباتهم في مركز االتحاد
خالل ال��دوام الرسمي من تاريخ نشر هذا
االعالن وحتى تاريخ 2015/9/18
رئيس اتحاد بلديات البحيرة
انطوان ابو عزة

