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حمليات � /إعالنات

متعاقدو الثانوي :لإلغاء المباراة المفتوحة
والتثبيت العادل عبر فتح كلية التربية

مديرية يبرود في «القومي» تحيي �أربعين الأمين الراحل محمد علي غالول

يج�سدون وحدة �شعبنا وبالدنا
الأحمر� :شهدا�ؤنا و�أبطالنا المقاومون ّ

طالب المتعاقدون الثانويون ،في مؤتمر صحافي عقد
في مقر االتحاد العمالي العام ،بوقف المباراة المفتوحة
وبالتثبيت العادل عبر فتح كلية التربية فوراً.
وتال حمزة منصور بيانا ً باسم المتعاقدين الثانويين،
أكد فيه أن «حقنا في التثبيت العادل ،عبر فتح كلية التربية
فوراً ،هذه الكلية بأدواتها وتقنياتها وعلمويتها هي التي
تستحق أن تكون معيار استيالد المعلمين وليس تقنية
المباراة المفتوحة المتخلفة عن ركب العلم والتعليم» ،داعيا ً
الى «وقف هذه المباراة».
وتوجه الى وزير التربية بالقول« :نحن نسأل معاليك إذا
كان التعاقد بدعة ،وإذا كانت األحزاب والطوائف هي التي
تفرض التعاقد وتفرض المتعاقدين ،فلماذا تدخل في اللعبة

التي كنت ترفضها ،ورحت اليوم تشرع التعاقد وتأمر بفتح
أبوابه في إطاللة هذا العام الجديد ،وأنت تعلم علم اليقين
ان أي تعاقد جديد لهذا العام سيكون حتما ً مقتطعا ً من عقود
وساعات المتعاقدين القدامى».
وأض��اف« :نرفض رفضا ً مطلقا ً هذا التشريع الغريب
العجيب الذي لجأت اليه بعد تمنع دام عاما ً كامالً ،وبعد
الكثير من المحاضرات والمؤتمرات والتصريحات التي
رفضت فيها معاليك ،رفضا ً قاطعا ً أي تعاقد جديد» ،وقال:
«ن��دع��وك لوقف التعاقد الجديد (للعام الحالي) الذي
سيدمينا فوراً ،وإذا لم يكن من بد لذلك ،عليكم تأمين تلك
الساعات لهم من ساعات تعاقد أساتذة المالك التي توفر
مئات الفرص للشباب والخريجين».

نقلة رو�سية ا�ستراتيجية( ...تتمة �ص)1
الحضور وقوفا ً إجالالً ألرواح الشهداء

أبناء الراحل يتسلّمون الدرع التقديرية من المنفذ العام

أقامت مديرية يبرود التابعة لمنفذية القلمون
في الحزب السوري القومي االجتماعي حفالً
تأبينيا ً لألمين المناضل محمد علي غالول
بمناسبة مرور أربعين يوما ً على وفاته ،وذلك
في المركز الثقافي لمدينة يبرود ،بحضور منفذ
عام القلمون زينون األحمر وعدد من أعضاء هيئة
المنفذية والمجلس القومي ومسؤولي الوحدات،
عضو مجلس الشعب ج��ورج نخلة ،مسؤول
شعبة يبرود في حزب البعث العربي االشتراكي
وعدد من الضباط والفاعليات.
بدأ الحفل بالوقوف دقيقة تحية لألمين الراحل
وللشهداء ،والشهيد العقيد معتز فواز العربيد
مدير منطقة يبرود ،ثم نشيد الجمهورية ونشيد
الحزب السوري القومي االجتماعي.

مديرية يبرود

قدم الخطباء الرفيق عدنان معراني ،وألقى
مدير مديرية يبرود عمر عبد اللطيف كلمة تحدث
فيها عن مزايا األمين الراحل ومسيرته الحزبية
وتأسيسه أول مديرية للحزب في مدينة يبرود.
وتحدّث المدير عن دور القوميين ونضالهم في
سبيل تحصين المجتمع ووحدته ،مشيرا ً إلى أنّ
مبادئ الحزب السوري القومي االجتماعي ،هي
مبادئ إنقاذية لشعبنا وبالدنا.

حزب البعث

وألقى أمين شعبة يبرود في ح��زب البعث
العربي االشتراكي عمار عرابي كلمة تحدث فيها
عن الحرب الضروس التي ُت ّشن على سورية،
مؤكدا ً ضرورة انخراط الجميع في مواجهة هذه
الحرب.
وأش��ار عرابي إل��ى أنّ تكاتف ح��زب البعث
والحزب القومي وعملهما النضالي المشترك
يسهم في النهوض بالمجتمع وفي الحفاظ على
سورية موحدة قوية.

عرابي

وختم كلمته بالقول :تحيا سورية ،ألنّ سورية
هي القلب النابض وحجر الزاوية.

أصدقاء الراحل

وباسم أصدقاء الفقيد ،تحدث عمر عبد اللطيف
أبو مازن ،فأشار الى أنّ الراحل لعب دورا ً مميزا ً
على الصعيدين التربوي واالج��ت��م��اع��ي ،من
خالل عمله أستاذا ً ومربّيا ً في يبرود ومشاركته
في جميع نشاطات البلدة ولجانها والمجلس
البلدي ،إضافة إل��ى عمله الحزبي حيث كان
أصدقاؤه يغبطونه على التزامه فيه وانضباطه
واهتمامه بنشر الثقافة والعلم.

العائلة

والقى كلمة العائلة ،زوج ابنة الفقيد وابن
أخ��ي��ه ،م���ازن غ��ال��ول ،ف��ت��ح �دّث ع��ن صفاته
ومناقبيته ،وق��ال :لقد كان مثاال ً لألب الحنون
محب لغيره
والمربّي المعطاء ،دمث األخ�لاق
ّ
يزرع االحترام والمحبة في عائلته ومحيطه .وقد
أنشأ أسرة مؤمنة بالقيم والمبادئ القومية.

منفذية القلمون

ثم ألقى منفذ عام منفذية القلمون في الحزب
السوري القومي االجتماعي زينون األحمر كلمة
استهلها باإلشارة إلى أنّ تكريم األمين الراحل
محمد علي غالول هو تكريم لك ّل سوري قومي
اجتماعي أدرك انّ عليه واجبات نحو أمته ووطنه
فعمل لرقي المجتمع الذي يحيا فيه مؤدّيا ً واجبه
نحو أمته وشعبه رغم الظروف القاسية.
وقال األحمر :إنّ الخلود في الحياة واالجتماع
اإلنسانيين ،يكون بالعمل من أجل خير المجتمع
ورقيّه ومثله العليا ،والواجب القومي يتطلب
جرأة وعزما ً وتضحية ،وهذا ما كان عليه األمين
الراحل.
وت��اب��ع ق��ائ�لاً :إنّ ال��ح��زب ال��س��وري القومي

عبد اللطيف

أبو مازن

االجتماعي يقيم الدليل على فعل الواجب القومي،
مؤسساته ووحداته اإلدارية،
من خالل دور وفعل ّ
ومن خالل البطوالت التي يسطرها نسور الزوبعة
في مواجهة اإلرهاب والتطرف.
وأكد األحمر أنّ حزبنا يناضل ويكافح في
سبيل خير المجتمع ال��س��وري ،والقوميون
أينما وج��دوا يمارسون الفعل النضالي على
ك � ّل المستويات الثقافية واالجتماعية من
أجل تحصين مجتمعنا وتخليصه من اآلفات
الطائفية والمذهبية واالتنية والقبلية .وها هم
نسور الزوبعة في مواقعهم إلى جانب الجيش
السوري والقوى الحليفة يقدّمون التضحيات
ويستشهدون دفاعا ً عن أرضنا وشعبنا ،وهم
يجسدون باستشهادهم وحدة شعبنا وبالدنا.
ّ
فها هما ابن الجوالن الرفيق حسن مرعي فالح
وابن الالذقية الرفيق ثائر أحمد بلة يستشهدان
على أرض الزبداني ،وها هما ابن البقاع الرفيق
رع��د المسلماني واب��ن حمص الرفيق نصري
اسطفان إنجيل يستشهدان في ريف الالذقية،
انهم نسور يحلقون فوق األرض السورية كلها،
وبدمائهم أكدوا وحدة األرض والشعب .وأكدوا
أنّ المعركة هي معركة مصيرية ض � ّد يهود
الخارج والداخل.
وق��ال األح��م��ر :إنّ الحرب على سورية هي
حرب صهيونية بامتياز .فالمجموعات اإلرهابية
المتطرفة هي وليدة العدو الصهيوني وأدات��ه
اإلجرامية ،وه��ذا اإلره��اب يلقى دعما ً اميركيا ً
وغربيا ً ويُم ّول من دول عربية وخليجية ،وهذا
اإلره����اب ي��وظ��ف ويستخدم للنيل م��ن قوى
المقاومة والصمود ،التي تحمل راي��ة تحرير
فلسطين وك ّل أرضنا المغتصبة.
ولفت االحمر الى أنّ الحرب تستهدف سورية
ألنها تشكل حاضنة وقلعة المقاومة ،وهذه
الحرب تستهدف تدمير الحجر واألثر والحضارة
السورية واإلنسان السوري ،ولذلك نحن معنيون
بالدفاع عن بالدنا وشعبنا.

غالول

وإذ دعا األحمر المغ ّرر بهم إلى العودة إلى
أهلهم ووطنهم ،أكد أنّ أهالي يبرود وبرغم ما
عانوه من اإلره��اب والتهجير ،وقفوا أع��زاء في
وجه يهود الداخل ويهود الخارج وأك��دوا أنهم
مثال اإلنسان السوري الواعي الملتزم المؤمن
بوطنه.
وختم األحمر كلمته مؤكدا ً أنّ العقيدة القومية
االجتماعية ه��ي سبيل ال��خ�لاص ،داع��ي �ا ً الى
االنخراط في العمل من أجل نهضة سورية ورقي
المجتمع السوري وإقامة الحق في أمة الحق.
وفي نهاية الحفل قدّم منفذ عام القلمون وعددا ً
من المسؤولين درعا ً تقديرية الى عائلة األمين
الراحل تسلّمه نجال الفقيد ،حسام وعزام غالول.
وكانت كلمة لعضو مجلس الشعب جورج نخلة
أكد فيها أهمية تكريم أعالم بالدنا.
يذكر أنّ األم��ي��ن ال��راح��ل م��ن مواليد يبرود
 ،1930انتمى الى الحزب عام  ،1952ومنح رتبة
األمانة عام  ،1996ومنح «وسام الثبات» عام
 .2010وكان خالل مسيرته الحزبية مثالً للقومي
االجتماعي المكافح في سبيل قضيته.

األحمر

معراني

اتجاه للت�صعيد �أم ( ...تتمة �ص)1
بمن فيهم من قصد الغرب والبدء بتجنيد الشباب منهم
ب��روات��ب مغرية وتجهيز ق��وة من اآلالف من صفوفهم
لزجها بعنوان المعارضة المعتدلة في هذه الحرب ،بينما
ّ
ما يجري ال يبدو إال سببا ً لفتح نقاش ُيراد منه أن ينتهي
أوروب�ي�ا ً إلى التسليم ب��أنّ عائد األزم��ة السورية ببعدي
اإلرهاب والمهاجرين يبدّل في األولويات ،ويعيد تصدّر
معادلة عنوانها «ليست مه ّمتنا اختيار أنظمة الحكم
األفضل للشعوب عندما يكون أمننا في خطر» ،وإال كيف
نتعاطى مع حكام الخليج ،فلنضع أولويات أمننا القومي
أوالً ،ونذهب إلى أقصر الطرق في معالجتها ،والح ّل هنا
هو تسهيل شروط عودة االستقرار إلى سورية وتوفير
ش ��روط ع ��ودة ال�لاج�ئ�ي��ن ب��ال�ت��ال��ي ،وال �م��دخ��ل معلوم،
االن��خ��راط م��ع ال��دول��ة ال �س��وري��ة ل�ض�م��ان ت�ف� ّوق�ه��ا على
اإلرهاب من جهة وتولي بسط االستقرار من جهة أخرى،

واستيعاب العائدين من الالجئين بدعم مالي ولوجستي
أوروب��ي ودول��ي ،يخفف من خطر اللجوء الديمغرافي
واالقتصادي واألمني ،وهذا بدء االستعداد لدخول الربع
الساعة األخير.
 ما جرى في منطقة السويداء في سورية على رغمك ّل الهرج والمرج على قناة «العربية» وقناة «الجزيرة»،
يقول إنّ ورق��ة «جبهة النصرة» واعتدالها وفقا ً للرواية
المشتركة لوليد جنبالط وموشي يعالون قد احترقت،
وإنّ ما نجح في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري
بتبرئتها قد فشل ه��ذه ال�م��رة ،و«ال�ن�ص��رة» التي تحدّث
باسمها أحمد أبو عدس الذي ينكره جنبالط هي «النصرة»
التي يقول باعتدالها وهي «النصرة» ذاتها التي يمتدحها
ديفيد بترايوس الرئيس السابق لالستخبارات األميركية
الذي تخلص من أبي مصعب الزرقاوي واخترع بديالً منه

تنظيم «جبهة النصرة» ،وهي «النصرة» ذاتها التي تراها
«إسرائيل» مؤتمنة على أمنها ،ويقول أيمن الظواهري إنها
الفرع الرسمي لتنظيم «القاعدة» ،ويعلن أميرها له البيعة
والوالء ،وسقوط «النصرة» في عيون أهل السويداء يعني
نهاية لك ّل هؤالء ولنفوذهم في السويداء ،وربما يعني
مع اقتراب الربع الساعة األخير أن يخرج في المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان من محامي الدفاع من يطلب حق
االستماع للتحقيقات السورية في قضية اغتيال الشيخ
وحيد بلعوس وربما تصل التحقيقات والمعلومات إلى
كشف المستور في قضية الحريري.
 ه��و تصعيد م��ا قبل ال��رب��ع ال�س��اع��ة األخ �ي��ر ،حيثمرة خلط أوراق ومرة حرق أوراق ومرة ظهور أوراق
مفاجئة.
ناصر قنديل

فت�ش عن( ...تتمة �ص)1
مشهد رئيس ال��وزراء البريطاني األسبق طوني بلير ماثالً في
األذهان ،حين تح ّول إلى ساعي بريد ومروج للحرب األميركية
على العراق قبل أكثر من عقد من الزمن .وعلى رغم االعتقاد
الرائج بأنّ دور السياسة البريطانية قد اكتفى بموقع الظ ّل
أو المقاعد الخلفية للسياسة األميركية ،وب��ات خ��ارج دائرة
ال��ص��دارة العالمية ،ف��إنّ الوقائع الخفية وأروق���ة السياسة
البريطانية ومراكز البحوث ال تشي بذلك ،بدليل أنّ الكثير من
القرارات األميركية والسياسات التي اختطتها حيال المنطقة
كانت تحمل بصمات المطبخ السياسي البريطاني ،ول��و لم

الحوار� :إ�صالحات( ...تتمة �ص)1
الخطر اليوم ما عاد يمكن إغفاله .ستدخل النيران على بيوت
الجميع بعد أن دخل الفقر قبل ذلك.
هناك حقوق أساسية للمواطنين من أجور العمال والمعلمين
في القطاعين العام والخاص إلى الكهرباء والماء والنفايات
فبقية األمور الحياتية التي لها أهمية قصوى في تأمين االستقرار
االجتماعي.
ف��إذا لم يكن في االمكان االتفاق على رئيس للجمهورية أو
قانون لالنتخابات فهل يُعدم الجميع التوصل إلى اتفاق حول
بعض شؤون الناس االجتماعية؟
على المتحاورين في ضيافة الرئيس بري أن يكونوا على قدر
اللحظة التاريخية وإال فإننا سنشاهد النار بأم أعيننا بعد أن كنا
نشاهدها من بعيد!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

يكن ظاهرا ً للعيان أو حاضرا ً بخصائصه المباشرة ،وقد حفلت
التطورات العالمية بعشرات من المشاهد الدامغة على الدور
البريطاني في لعب المسوق أو ساعي البريد المتف ّرغ لشرح
السياسة األميركية ،والمر ّوج لها ،وهناك من يجزم أنّ الرسم
األولي ال يزال حتى اللحظة وإن كان في شكل غير معلن ،يت ّم
داخل المطبخ البريطاني ،ومن ثم يصار إلى تظهيره أميركياً.
بعيدا ً عن هذا االفتراض ،فإنّ الوقائع تنحو باتجاه الجزم ،بأنّ
بريطانيا االستعمارية وبريطانيا الطامعة في المنطقة وخارج
المنطقة ،لم تتغيّر في العقل السياسي البريطاني الراهن وساسته
الجدد ،وإنْ بدت تلك األطماع تتحقق اليوم بأذرع غيرها وتحديدا ً
األميركية منها ،لذلك نجد تلك المغاالة في العودة إلى الغرف
من هذا القاع االستعماري ،وال تتردّد في التذكير بذلك التاريخ
البغيض ،وإنّ السنوات أو العقود التي أوحت فيها بريطانيا،
أنها قد تخلت عن «عظمتها» االستعمارية وعن «إمبراطوريات»
أطماعها كانت خادعة بالمطلق ومضللة ،على األقل في سياق ما
يحكم العقل السياسي البريطاني ،وما يضبط سلوك السياسيين
البريطانيين.
الفارق بين ما تضمره بريطانيا ،وبين ما يتوهّ مه ساستها،
أنّ المتغيّرات ال تكتفي بنسف قواعد التعاطي فقط ،بل تكنس
من حساباتها تلك األطماع التي تستيقظ في جيل من الساسة
البريطانيين الذين يتوهون في دهاليز المؤسسة السياسية
البريطانية التقليدية ،ويبدو الفارق الهائل مدعاة لكثير من
التمعّ ن والتدقيق في مساحات العمل السياسي ،حيث يغلب
على معظمهم اإلحساس بالحاجة إلى تدوير الزوايا من وجهة
نظر محكومة بالتبعية المطلقة لألميركي ،ومن الصعب أن
يردموا الهوة الفاصلة بتصريح هنا أو موقف هناك!!.
عقدة النقص لدى جيل الساسة البريطانيين تورم ويدفع
إلى اإلحساس بالدونية تجاه المؤسسة األميركية ،فيغرق

في مالمح عجزه ،وه��و ما شكل عناوين جاذبة لمرحلة من
الطيش السياسي والممارسة المشينة التي تفتقد الحد األدنى
من معايير العمل السياسي ،بينما الشعور بالتبعية يدفعه
نحو الغوص في القاع االستعماري وما فيه من تراكمات آسنة،
فيأتي من خارج سياق لغة العصر ،ويبدو منبوذا ً في الشكل
والمضمون وعسيرا ً على الهضم السياسي ،ويقدم مقارباته في
فج ومته ّور ،لكنه في نهاية المطاف يرسم محاكاة للتفكير
شكل ّ
األميركي ،ولكثير من الخطوات أو التصريحات التي ترفض
اإلدارة األميركية الغرق في أوحالها ،بل توكلها إلى البريطاني،
وتشرك الفرنسي معه حين تقتضي المصلحة ذلك بحكم اإلرث
االستعماري المشترك.
«فتش عن بريطانيا» ،لم تعد مج ّرد مقولة تصلح للماضي
وما ج ّرته السياسة االستعمارية البريطانية من وي�لات ،بل
ربما تكون مؤشرا ً إلى قراءة الدرك الذي وصلت إليه السياسة
الغربية والقاع الذي تجول فيه السياسة األميركية ،خصوصا ً
أنّ الكثير من تداعيات اليوم هي من نتاج الماضي االستعماري،
إن لم يكن كلها ،وجميعها في سياق الفهم الوظيفي للدور
االستعماري.
يتجسد في
المفارقة أنّ تبعات تلك السياسة ال تقتصر على ما قد
ّ
اللحظة الراهنة أو التالية بقدر ما يحمل بذور تداعيات مستقبلية
وويالت دمار وكوارث خراب على المنطقة وبؤر صراعات ونزاعات
كامنة قابلة لالشتعال حين تقتضي المصالح االستعمارية
والغربية ذلك ،وفي «سايكس ـ بيكو» ما يكفي لالستدالل ،بينما
بؤر النزاع الثنائي التي زرعتها خرائط االستعمار البريطاني في
المنطقة قرينة إضافية ،وتلك ليست سوى وجه واحد من وجوه
كثيرة ،تعتلي دهاليز السياسة البريطانية بنسختها االستعمارية
المستيقظة في الوقت بدل من الضائع!...

علي قاسم

الحركة الروسية االستراتيجية
ق��اب �ل �ه��ا رك � ��ود ف ��ي ح��رك��ة ق��وى
ال �ح��رب التقليدية ع�ل��ى سورية
وارتباك في الخطوات التالية ،من
السعودية المستغرقة والغارقة
ف��ي حربها على اليمن وحصاد
ال�خ�س��ائ��ر المتصاعد إل��ى تركيا
واالن�ت�ظ��ارات القاتلة حتى موعد
االنتخابات المبكرة أول تشرين
الثاني المقبل ،والفشل المحتوم
الذي ينتظر حزب العدالة والتنمية،
فأطلت قطر برأسها تقاتل لتحجز
مقعدا ًلصناعة التسويات رأته بات
في زمن الصعود اإليراني معقودا ً
لمسقط ع��اص�م��ة سلطنة ُعمان
ح �ي��ث ت� ��دور م �ح��ادث��ات الحلول
والتسويات للحرب على اليمن،
وب��واب��ة ال��دخ��ول ال�ق�ط��ري تتنقل
من السويداء السورية تفجيراً،
إلى بيروت سعيا ً لوضع العصي
ف���ي دوال � �ي� ��ب ال � �ح� ��وار ووض���ع
العصي في أيدي المتظاهرين يوم
وصب الزيت على النار
األربعاء،
ّ
ع ّل الرسالة تصل.
غ��دا ً يلتقي أه��ل ال�ح��وار ناقص
رئ �ي��س ح ��زب ال� �ق ��وات اللبنانية
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ال �م��وج��ود عمدا ً
ف��ي ق�ط��ر لتأكيد ال��رس��ال��ة ،فيما
ح�ل�ف��اؤه ف��ي ه��رج وم ��رج يسود
فريق الرابع عشر من آذار الذي
كان تيار المستقبل الذي يتز ّعمه
ي�ب��دي ح�م��اس��ة إلن �ج��اح الحوار،
وبدأ تحت عقدة القلق على وحدة
الصف يسعى إلى التشويش على
فرص النجاح ،فيما نقلت مصادر
مق ّربة من رئيس المجلس النيابي
عنه أن��ه سيمارس أعلى الحرص
لتفادي أي تشنّجات تعيق نجاح
الحوار ،وسيسعى إلى امتصاص
ك ّل شحنات التوتر المتوقعة ،لكنه
عندما يتأكد أنّ ل��دى أح��د ق��رارا ً
ب�ف��رط ال �ح��وار ف�س��وف ل��ن يكون
ملكيا ً أك �ث��ر م��ن ال�م�ل��ك «فالفشل
فشل للجميع وليس فشالً لنبيه
ب��ري ش�خ�ص�ي�اً» ،ف�ه��و يتصرف
وف��ق معادلة «إنْ نجح يكون قد
قدّم لبلده وأهله باب أمل في زمن
اليأس واإلحباط وإنْ فشل يكفيه
شرف المحاولة».

طاولة الحوار
واجتراح الحلول

أضيف االختناق المناخي الذي
أصاب ع��ددا ً من سكان عكار والبقاع
ج��راء العاصفة الرملية إل��ى حالة
االختناق السياسي التي تضرب لبنان
جراء انسداد أفق الحل بين األفرقاء
السياسيين .ويبدو أن طاولة الحوار
الوطني التي تلتئم غدا ًبكرسي شاغرة
واحدة للقوات اللبنانية ،لن تنجح في
اجتراح الحلول لالستحقاقات الداهمة
مع إمعان المكونات السياسية في 14
آذار بفرض شروطها برفض مناقشة
أي بند قبل االنتخابات الرئاسية.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس
ال��ن��واب محمد فنيش لـ«البناء» أن
«ل��ي��س ال��م��ه��م أن ي��ط��رح ك��ل فريق
وجهات نظره من الملفات العالقة على
طاولة الحوار إنما المهم أن نجد حلوال ً
ومخارج لألزمات».

ال إمكانية لتجاهل
ترشيح عون

وأك��دت مصادر مطلعة في  8آذار

لـ«البناء» «أنه لم يعد هناك إمكانية
لتجاهل ترشيح رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون لرئاسة
الجمهورية بعد التظاهرة األخيرة
التي أظهرت حجم تمثيله الكبير».
وإذ لفتت المصادر إلى «أن موقف تيار
المستقبل على طاولة الحوار ال يزال
غير واضح ،اعتبرت أن ليس بإمكانه
أن يتخذ ق��رارا ً بما تقتضيه مصلحة
البلد» فهو ال يزال يرهن قراراته إلى
الخارج».
وينسجم هذا الموقف مع تشديد
النائب ن��واف الموسوي في احتفال
تأبيني على «أننا نريد رئيسا ً حقيقيا ً
للبنان قادرا ً على الدفاع عن التوازن
والشراكة والصيغة اللبنانية ،هو بال
عبارتين بل عبارة واحدة هو الجنرال
ع���ون ب��وص��ف��ه ال��رئ��ي��س ال��م��ارون��ي
القوي».

الكتائب يحدد اليوم
موقفه من الحوار

وأك��د وزي��ر العمل سجعان قزي
لـ«البناء» أن حزب الكتائب «سيتخذ
الموقف من المشاركة في الحوار في
اجتماع المكتب السياسي اليوم»،
مشيرا ً إل��ى «أن مطلبنا أن ال ينتقل
البحث إلى أي بند آخر قبل االنتهاء من
البحث في بند االنتخابات الرئاسية
واالتفاق على رئيس للجمهورية».
وأكد عضو كتلة القوات اللبنانية
النائب أن��ط��وان زه��را لـ«البناء» أن
ال انتخابات رئاسية خ���ارج إط��ار
الدستور ،الفتا ً إلى أنه لكي تصطلح
األمور يجب انتخاب رئيس للجمهورية
م���ن ه���ذا ال��م��ج��ل��س وإط��ل��اق عمل
المؤسسات وتفعيل عمل الحكومة
وإق��رار قانون انتخابي جديد .ولفت
إلى أن إج��راء انتخابات رئاسية من
الشعب من شأنه أن يجعل من نظامنا
البرلماني نظاما ً شبه رئاسي».
ولفتت م��ص��ادر قيادية ف��ي تيار
المستقبل لـ«البناء» إلى «أن نجاح
ال��ح��وار م��ره��ون ب��ب��تّ ب��ن��د رئ��اس��ة
الجمهورية قبل االنتقال إلى أي بند
آخر» ،مشيرة إلى «أن تيار المستقبل
ينتظر م��ن ح��زب ال��ل��ه على طاولة
ال��ح��وار موقفا ً يضع ح��دا ً لتعطيله
االنتخابات الرئاسية بإيعاز إيراني».
ولفتت المصادر إل��ى «أننا لن نقبل
ب��إق��رار ق��ان��ون انتخابي ف��ي غياب
رئيس الجمهورية ،ولن نسمح بتمرير
بند القانون االنتخابي قبل االتفاق
على االنتخابات الرئاسية».
وتترافق جلسة الحوار مع التحرك
الشعبي ال��ذي تنفذه حملة «طلعت
ريحتكم» في نفس المكان والزمان.
ول��ه��ذه ال��غ��اي��ة ع��ق��د م��دي��ر ع��ام
ق��وى األم��ن الداخلي اللواء إبراهيم
بصبوص اجتماعا ً بحضور كبار
الضباط لمناسبة التظاهرة .وشدد
على ض���رورة التحلي باالنضباط
وحماية المتظاهرين وحفظ األمن
والنظام .وأك��دت مصادر أمنية «أن
محيط المجلس النيابي سيشهد
إجراءات وتدابير أمنية مشددة».

«بدنا نحاسب»
إلى كهرباء لبنان

وأك��دت اللجنة ال��وزاري��ة المكلفة
معالجة ملف النفايات «أن المواقع
المفترضة التي تداولها بعض وسائل
اإلعالم لمعالجة وطمر النفايات خالل
المرحلة المقبلة ليست بالضرورة هي
تلك المقترحة من قبلها» .وترافق ذلك
مع إعداد وزير المال علي حسن خليل
بتوجيه من الرئيسين ب��ري وسالم
المراسيم الالزمة لتسليم مستحقات
البلديات من أم��وال الخليوي حتى
تتمكن من مواجهة ومعالجة أزمة
النفايات.
إلى ذلك ،تنفذ حملة «بدنا نحاسب»
وقفة احتجاجية أمام شركة الكهرباء

ف��ي ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة م��ن مساء
اليوم .واعتبرت الحملة ،في بيان،
أن استعراض ملفات الفساد يبيِّن
أن النظام الطائفي ش ّكل مظلة وغطاء
لجميع المفسدين .كما دعت الحملة
لقانون انتخابي نسبي خارج القيد
الطائفي.
من ناحية أخرى ،زار رئيس حزب
القوات سمير جعجع أمير قطر الشيخ
تميم ب��ن حمد آل ثاني ف��ي حضور
وزير الخارجية خالد العطية .وتناول
البحث األوضاع في لبنان والمنطقة،
حيث توافق الطرفان على ض��رورة
انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية
ف��ي أق��رب وق��ت ممكن بعد التأخير
المتمادي.
وأك��دت مصادر قواتية لـ«البناء»
«أن الزيارة ال عالقة لها باليوميات
اللبنانية األخيرة التي تتهم قطر بما
يجري من تحريك الشارع في لبنان
وتمويل المتظاهرين» ،مشيرة إلى
«أن قطر دولة صغيرة ،لكن حجمها
اإلقليمي وال��دول��ي كبير وتربطها
ع�لاق��ات جيدة م��ع ال���دول الغربية،
ونحن حريصون على أفضل العالقات
معها» .وأش���ارت المصادر إل��ى أن
ال��م��وق��ف ال��ق��ط��ري ت��ب��دل م��ن قضية
اإلرهاب ،ودخلت الدوحة في التحالف
الدولي لمحاربة اإلره��اب ،والزيارة
تأتي انطالقا ً من سياسة االعتدال التي
تنتهجها في الشرق األوسط».

هوالند إلى بيروت
في نهاية أيلول

في سياق آخر ،وفي إطار المواقف
األوروب���ي���ة المطالبة ب��إي��ج��اد آلية
للتعاطي مع أزم��ة الالجئين ،يزور
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
«مخيما ً لالجئين» ف��ي لبنان بعد
اجتماعات الجمعية العامة لألمم
المتحدة في نيويورك حيث سيعقد
م��ؤت��م��ر دول�����ي ح����ول ال��ن��ازح��ي��ن
السوريين .وق��ال هوالند في مؤتمر
ص��ح��اف��ي أم���س إن زي��ارت��ه هدفها
مساعدة النازحين كي يستطيعوا
البقاء هناك بالقرب من المكان الذي
كانوا يعيشون فيه قبل أشهر.

عبوة ناسفة على طريق
تعنايل – بر الياس

إل���ى ذل����ك ،ق���دم رئ��ي��س ال��ح��زب
الديمقراطي اللبناني طالل أرسالن
واجب التعزية بالشيخ أبو فهد وحيد
البلعوس ،كما شدد في اتصال هاتفي
بعائلة الشيخ «على ض��رورة وحدة
والتمسك بالثوابت القومية
الصف
ّ
والوطنية التي ع� ّودن��ا عليها أبناء
معروف في جبل العرب جبل سلطان
باشا األطرش».
م��ن ناحية أخ���رى ،فكك الجيش
اللبناني عبوة ناسفة على طريق
عام تعنايل  -بر الياس ،بعد إبالغه
عن وجود جسم مشبوه على الطريق
ال��م��ذك��ور ،وتبين أن العبوة عبارة
عن أصابع ديناميت مجهزة بسلك
ك��ه��رب��ائ��ي وم��ع��دة للتفجير كانت
موضوعة داخ��ل ص��ن��دوق .وأوقفت
دورية من شعبة المعلومات في مركز
البترون والكورة المدعو عبد الرحمن
علي معرباني ،مواليد باب التبانة
( )1991وه��و مطلوب ببالغ بحث
وتحر النتمائه إلى تنظيم «داعش».

مفقود
هربت العاملة في الخدمة المنزلية
األثيوبية kebebush zirgua andeta :
من بيت مخدوميها في محلّة الجناح شارع
زاهية سلمان من خمسة أشهر ولم تعد
الرجاء ممن يجدها اإلتصال على الرقم :
03/285284

�إعالنات ر�سمية
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد استقصاء االسعار لشراء
م��واد للتنظيفات ف��ي المبنى المركزي،
م���وض���وع ب��اس��ت��ق��ص��اء االس���ع���ار رق��م
ث4د 8355/تاريخ  2015/6/29قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/10/2
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11,00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ج��ان �ا ً م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط من
مصلحة ال��دي��وان -امانة السر -الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان-
طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال تزال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح���وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/9/3
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1695
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء وتركيب طابات
تحذير لزوم خطوط التوتر العالي ،موضوع
اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث4د1545/
تاريخ  ،2015/02/11قد مددت لغاية
يوم الجمعة  2015/10/09عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11:00

يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة من دفتر الشروط مصلحة الديوان
 أمانة السر -الطابق ( 12غرفة ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر وذلك
لقاء مبلغ قدره /100000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم
بها الموردين ال تزال سارية المفعول ومن
الممكن في مطلق األح��وال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/09/02
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1674

