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حمليات � /إعالنات

يترج ْل
فار�س َج َم َح ولم
ّ
ٌ
حسان حماده
ي � ��ودّع ال��ي��وم القوميون
االجتماعيون علما ً من أعالم
النهضة ال �س��وري��ة القومية
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ورك� � �ن� � �ا ً من
أركانها وف��ارس�ا ً مقداما ً من
فرسانها .آمن بزعامة أنطون
سعاده فكرا ً ونهجا ً واعتنق
م�ب��ادئ��ه ق ��والً وف �ع�لاً ،ن ��اذرا ً
وج� ��وده لتحقيق غاياتها.
إن��ه األم�ي��ن حسن دن ��دش...
إب��ن البيت الكريم المتحدّر
م��ن عشيرة آل دن ��دش ،الذي
عمل على محاربة المضامين السلبية للعشائرية وتحويل حميّتها
الى ما ينتج في المجتمع استقرارا ً وازده��ارا ً وفضيلة ،فقد شكل
مع أخيه المرحوم أبو غسان (مشهور) ورفقائهما سدا ً منيعا ً في
وجه عوامل التخلف والجهل وتفتيت المجتمع واإلقطاع السياسي،
هو الذي شهد للحق وما تراجع عن مواقفه خائضا ً غمار معارك
�ت لسج ّل بطوالته
النهضة التي تركت ندوبها على جسده وأ ّرخ� ْ
ّ
في الشجاعة ووقفات العز ،هو الذي هزئ بجراحه وقهر ما خلفته
من إعاقة في قدَمه بن ْفس كبيرة ترتفع فوق اإلعاقة والجراح ألنها
جراح عزيز ال جراح ذليل .فما شعر أحد من حوله بضعف أو وهن
اعتراه بل كان نابضا ً بالعز والقوة ،شاحذا ً الهمم مستنهضا ً العزائم
لتحقيق المطلب األسمى ،هو الذي حمل راية الحرية زوبع ًة خفاقة
ومشعالً للحق والخير والجمال ،مبشرا ً بنهوض األمة ،هو الذي
تعلّم في مدرسة الحياة فقدّم لنا األمثولة في كيفية قهر الجهل
بنور العلم فراح يناقش أصحاب الشهادات العليا بأدلته الدامغة
وحججه البالغة فيشهدون له بصوابية الرؤية ودقتها وقوة المنطق
ورجاحة العقل والحكمة في مختلف الميادين الفكرية ،االجتماعية،
السياسية والثقافية .هو الذي ما تخلف يوما ً عن تلبية نداء الواجب
متى دع��اه فتح ّمل المسؤوليات الجسام في موكب النهضة وفي
متحده االجتماعي مضحيا ً بالغالي والنفيس .وم��ا زال رفقاؤه
والمواطنون يذكرون صوالته وجوالته وجهوده وتضحياته...
هو الذي لم َت ْع ِن له الرتب واأللقاب شيئا ً ولم تزد في رصيدة حبة
خردل .وأنا أذكر فيما أذكر حين تقدّم أحد الرفقاء باقتراح إعادة
رتبة األمانة له العام ( 1996إ ْذ حمل الرتبة من قبل) وكان منفذا ً
عاما ً لمنطقة البقاع الشمالي لدى مناقشة االقتراح ،فإذا به رغم
إجماعنا في هيئة المنفذية على تزكيته ،يرفض االقتراح ويطلب
من ناموس المنفذية كتابة مطالعة على االقتراح إلرساله الى مركز
الحزب هي أشبه بالطعن .ولدى احتدام النقاش قال لنا إنّ بإمكاننا
تسجيل تحفظاتنا بشكل رسمي في المحضر مص ّرا ً على رفض
االقتراح.
لقد أنشأ الفقيد عائلة قومية بك ّل ما في الكلمة من معنى متخذا ً
م��ن م�ب��ادئ س�ع��اده إيمانا ً ل��ه ولعائلته وش �ع��ارا ً لبيته عاكفا ً على
التربية القومية االجتماعية بالقدوة والقول والفعل والممارسة،
فراح أوالده يشتركون في مخيمات األشبال والطلبة وكانت بناته
يتنافسن في ما بينهن من تكون منهن رائدا ً لدورة األشبال ،هو الذي
ترك بصمات لن تمحى في ميادين النهضة والعمل المقاوم ،وهذا
جانب غير معروف من شخصيته للكثيرين .يع ّز علينا النعي وال
تجد الكلمات المتدافعة من الذاكرة والوجدان سبيلها الى القلم...
جمح به حصانه نحو
يترجل ،بل
فارس لم
األمين حسن دندش
ّ
ٌ
َ
آفاق الخلود.

الرئي�س العالمي المنتخب
لأندية روتاري يزور لبنان
زار الرئيس المنتخب ألندية روتاري العالمية جون جيرم األندية الروتارية في
لبنان احتفاال ً بمرور ثالثين عاما ً على إطالق برنامج « »Plus Polioفي لبنان،
ومن أجل االطالع على التقدّم الذي أحرزه البرنامج واألهداف المرجوة منه بحلول
العام  ،2018وثانيا ً لتفقد المشاريع االجتماعية القائمة .ال سيما مشروع تأمين
مياه شرب نظيفة في كافة المدارس الرسمية ومحو األمية المعلوماتية.
وقد أقيم في مدرسة «جورج افرام الرسمية» في جونيه لقاء جمع إلى جيرم،
رئيس بلدية جونيه انطوان افرام ،المحافظون السابقون :إنياس مع ّوض وجميل
مع ّوض ،وعدد من أعضاء أندية روتاري وأساتذة ومعلمات ولجان األهل.
وتفقد الحضور غرفة المعلوماتية التي جهّزتها األندية الروتارية بثالثين
حاسوبا ً متط ّورا ً لتسهيل العملية التعليمية وتدريب التالميذ على أحدث األجهزة.
ثم تفقد الحضور أجهزة تنقية مياه الشرب في المدرسة.
وألقت مديرة المدرسة كمال عقيقي كلمة رحبت فيها بالحضور وشكرت األندية
الروتارية على عطائها ،كما تحدث المحافظ السابق ألندية الروتاري في المنطقة
 2452جميل مع ّوض الذي أشار إلى الخطط االستراتيجية لتلبية حاجات ك ّل
مدرسة ،الفتا ً إلى أنّ أكثر من مئة ألف طالب وطالبة ،أستاذ ومعلمة ،يتلقون حقهم
األساسي باستهالك مياه نظيفة ،ومسيرتنا مستمرة إلنجاز الهدف بالكامل.
تجسد األهداف
وشكر جيرم «جميع من يعمل في هذه المشاريع الخيرية التي
ّ
الروتارية بشكل مثالي في لبنان ،مؤكدا ً أنه سينقل هذه المشاريع الى ك ّل بلدان
العالم في زياراته الميدانية المقبلة.

من اللقاء في جونيه

«قد ت�سقط �أج�سادنا �أما نفو�سنا فقد فر�ضت
حقيقتها على هذا الوجود»

(سعاده)

ببالغ األسى واللوعة واإلحساس بالمصاب الكبير ننعى إليكم وفاة
عميدنا الكبير،

الأمين ح�سن م�صطفى طعان دند�ش
(أبو مشهور)
الدفن :اليوم الجمعة الموافق  2015/09/18الساعة الثالثة بعد
الظهر.
المكان :قرب منزله في الهرمل رأس العاصي
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده حتى 2015/10/02
اآلسفون :الحزب السوري القومي االجتماعي ،آل دن��دش ،عارفوه
ومحبوه.

الواجب الوطني يقت�ضي الت�صدّ ي ّ
لكل محاوالت ت�شريع العمالة

زاره ووفد من حملة ن�صرة فل�سطين

ا�ستنكار �صمت الحكومة اللبنانية
عن عميل يحمل جن�سية دولة عد ّوة

الح�ص رمز للمقاومة وال�صمود
ب�شور:
ّ
و�أمثاله باقون في �ضمير الأمة

وزع��ت منفذية الشوف في الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي بيانا ً موقعا ً باسم المنفذية وجبهة المقاومة
الوطنية على المواطنين في القرى والبلدات الشوفية ،أشار
يؤسس لثقافة معيوبة،
إلى «أنّ اعتبار الخيانة وجهة نظر ّ
تؤدّي بمفاعيلها إلى زعزعة الوحدة االجتماعية ،وخلق
مسارب تؤ ّمن للعدو اليهودي العبور إلى قدس المجتمع».
وإذ لفت البيان إلى «أنّ حالة العميل أنطوان لحد ليست
األولى ،كما لن تكون األخيرة» ،أكد «أنّ واجب اللبنانيين
الوطني هو التصدّي لك ّل محاوالت تشريع العمالة ،حماية
للمجتمع من العدوانية اليهودية».
وقال البيان« :إنّ الخيانة خطر مد ّمر يتهدّد اإلنسان
والمجتمع والدولة والمستقبل ،من أية جهة أتت ،ففرنسا
أع��دم��ت ال��م��ارش��ال بيتان بتهمة الخيانة لتعامله مع
النازيين».
وأضاف البيان« :ولنا أيضا ً من تاريخنا الثقافي أمثولة
جسدها السيد المسيح ،حينما امتشق
عميقة المعانيّ ،

سوطه وجلد به ظهر اليهود الذين خانوا قدسية هيكله
بوضاعة نفسيتهم ،واصفا ً إياهم بأبناء األفاعي ،وأبناء
األفاعي هؤالء ،هم الذين نالوا من يسوع صلباً ،وهم أنفسهم
من كان أنطوان لحد عميالً لهم».
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان« :نستغرب ونستنكر صمت الدولة
اللبنانية عن إعالن موقف حاسم من عميل يحمل جنسية
دولة عدوة ،وقد سقط بسببه العشرات من الشهداء ومئات
الضحايا ،إضافة إلى عمليات التنكيل والقهر التي مارسها
بحق اللبنانيين».
وأك��د البيان «أنّ األ ْول���ى أن ُت��رف��ع الصلوات لراحة
أنفس الشهداء والضحايا الذين سقطوا على يد العمالة
والعمالء».
وختم البيان بقول مؤسس الحزب السوري القومي
االجتماعي أنطون سعاده« :إنّ المجتمع الذي يحتضن
الخيانة ويفسح لها المجال ،مجتمع مصيره الموت المحتم،
لذلك أقضوا على الخيانة أينما وجدتموها».

الحص مستقبالً بشور والوفد
استقبل الرئيس الدكتور سليم
ال��ح��ص ف��ي مكتبه ،ف��ي عائشة
المنسق العام للحملة األهلية
بكار،
ّ
لنصرة فلسطين معن بشور ،على
رأس وف��د م��ن األح���زاب الوطنية
والفصائل الفلسطينية.
وأعلن بشور ،بعد اللقاء« :في
ه��ذه األي��ام التاريخية المجيدة،
أي��ام انطالق المقاومة من بيروت
وأح��ي��ائ��ه��ا ،أي����ام ن��ذك��ر ش��ه��داء
المقاومة وأبطالها ،نذكر مجزرة
ص��ب��را وش��ات��ي�لا ب��ك�� ّل أب��ع��اده��ا
ومعانيها ،وف��ي ه��ذه األي��ام الذي

خالل توزيع البيان

يواجه فيها أبطالنا في القدس،
وتحديدا ً المرابطون والمرابطات
ف��ي المسجد األق��ص��ى ،االح��ت�لال
اإلسرائيلي بك ّل جبروته وبطشه،
شعرنا من واجبنا كحملة أهلية
لنصرة فلسطين واألقصى وقضايا
األم����ة ،أن ن���زور ال��رئ��ي��س سليم
ال��ح��ص ،ال���ذي ه��و رم���ز لصمود
ب��ي��روت ،ورم���ز ل��ش��ه��داء ب��ي��روت،
وال��ت��ض��ام��ن واالل����ت����زام بقضية
فلسطين».
واك��د بشور للحص «انّ أمثاله
ب��اق��ون ف��ي ضمير األم����ة ،ألنهم

يمثلون أفضل ما في شعبنا من
قيم».
ث��م اس��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي��س الحص
ال��وزي��ر السابق فايز شكر ال��ذي
قال بعد اللقــاء« :تشرفنا بلقاء
الرئيس الحص ه��ذه الشخصية
الوطنية المقاومة ،وأكدنا «دعم
ال��ح��راك ال��ش��ع��ب��ي ال��م��دن��ي ض� ّد
الفساد».
وان��ت��ق��د ش��ك��ر ص��م��ت ال����دول
العربية إزاء الممارسات العدوانية
اإلسرائيلية ض�� ّد الفلسطيننين
والمسجد االقصى».

لماذا بري عدو ( ...تتمة �ص)1
إلى الخنادق يستطيع أن يفهم سذاجة
ورومانسية االشتباك وأوهام التغيير،
والحديث هنا عن مآل يصنعه المشاركون
بال شراكة في القرار ،يصنعونه ألنهم
يصدّقون وألنهم مؤمنون ،وال يملكون
جوابا ً على السؤال الصعب ،إل��ى أين؟
وبعده على السؤال األصعب ،ماذا بعد؟
وألنهم يبادرون السؤال بالسؤال الذي
سمعوه م� ��راراً ،ل �م��اذا يغضب مؤيدو
الرئيس بري؟ أليس مسؤوالً هو أيضا ً
عن حال البالد؟ وفي الحصيلة الجسم
اللبّيس بمعنى الشريك في إدارة دفة
الدولة وعراب السياسة فيها ،وما يملك
م��ن ح �ج��ج ت�ح�م��ي م�ن�ط�ق��ه ع��ن النظام
العصي على التغيير ،تصير
الطائفي
ّ
م �ص��درا ً ل�لاس�ت�ه��داف م��ن دون نقاش
للحجة ومقارعتها بالحجة ،وبسهولة
ي�ق��ول ال�ش�ب��اب نعم سنلغي الطائفية،
والحديث عن تجذرها ومصادر قوتها

مبالغة تهدف لحمايتها ،وبمعزل عن هذا
النقاش الذي يجب أن يدور ،بدالً من أن
يدور النزاع في الشارع ،ال ب ّد من القول
إنّ غياب التمييز السياسي في تحديد
ال�م�س��ؤول�ي��ات ل��دى بعض م��ن الحلفاء
وخصوصا ً شارع التيار الوطني الحر،
وبعض ال�ش��ارع اليساري ال��ذي تربط
قياداته بالرئيس بري عالقات ممتازة قد
ساهم بتقديمه مسؤوالً أول عن النظام
وشريكا ً ك��ام�لاً ف��ي ف�س��اده ،ف��ي سعي
الستسهال توصيف التمايز من جهة،
ولكن من جهة مقابلة ،تسبّب التقارب
ال��ذي يجمع الرئيس بري بالنائب وليد
جنبالط والرئيس سعد الحريري ضمن
قراءة بري لمعادلة دوره السياسي في
المعادالت الكبرى بتسهيل تمرير هذه
ال�ص��ورة وتسويقها ،على رغ��م كونها
م��ن ال��وج�ه��ة العلمية مجافية للحقيقة
وم��ن ال��وج�ه��ة العملية م�خ��اط��رة كبرى

بالحراك وربما بالبلد ،هذا عدا كون ما
يمكن أن يس ّمى شراكة لبري هو شراكة
ف��ي المحاصصة أكثر مما ه��ي شراكة
ف��ي الفساد إذا أردن��ا ع��دم ال��دخ��ول في
مناقشات افتراضية حول أحوال األفراد
تجسدت شراكة بري
هنا أو هناك ،فقد
ّ
م �ش��اري��ع ن �ه �ض��ت ب �م �ن��اط��ق الجنوب
وال�ب�ق��اع عموما ً وال�ج�ن��وب خصوصاً،
ي �ح �س��د أه �ل �ه��ا ع�ل�ي�ه��ا أب� �ن ��اء ك �ث �ي��ر من
المناطق ،ومقابلها تمسك بمواقع في
الدولة وفقا ً لشعاره الشهير إذا أردتم
إلغاء الطائفية فأنا داعيتها األول وإنْ
طبقتموها فلن أتسامح بحصتي أبداً،
«وعلى السكين يا بطيخ».
 يمثل الرئيس بري خاصرة حزبالله الشعبية والسياسية ،فهو المفاوض
المؤتمن في الملفات الكبرى كما تقول
وقائع التجربة األصعب في حرب تموز،
وه ��و ع���راب ال �ت �س��وي��ات ع�ن��دم��ا يحين

أوانها ،وهو صانع المعادالت النيابية
وال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ت��ول �ي �ف��ات السياسية
عندما تدق ساعتها ،وشارع حركة أمل
وحزب الله متداخل ،مع فارق السيولة
اللزجة لشارع أمل ،وسهولة استفزازه
واس� � �ت � ��دراج � ��ه ،وص� �ع ��وب ��ة ضبطه،
وإض� �ع ��اف ب���ري وال �ن �ي��ل م ��ن مهابته
إزال���ة ل�خ��ط دف ��اع ي�م� ّك��ن م��ن ال�ن�ي��ل من
المقاومة وقائدها ،واس�ت��دراج شارعه
إل ��ى االش �ت �ب��اك ف��ي ال �س��اح��ات يجعل
مهمة استدراج شارع المقاومة أسهل،
وهذا هو المقصد النهائي ،لكن فوق ك ّل
ذل��ك واأله� � ّم ه��و أنّ ع��راب الرئاسة هو
الرئيس ب��ري ،وبعد االستنزاف يحين
أوان التفاوض ،وهو المفاوض ،وطالما
أنّ ال��ره��ان على شطب العماد ميشال
ع��ون من الئحة المرشحين المتقدّمين
ه��و ال �ه��دف ال �ت �ف��اوض��ي األول ويجب
أن يتكفل به شعار «كلكن يعني كلكن»

فيصير التفاوض على البديل التوافقي
مطلوبا ً م��ع ب��ري وه��و ليس حكما ً وال
ش��ري�ك�ا ً ت��واف�ق�ي�ا ً ف��ي صناعة التوافق،
ب��ل ط��رف ومشكلة وج��زء م��ن معركة،
ال يقبل منه م��ن يرشحه وم��ن يزكيه،
ليصير فرض البديل الذي يمكن أن ُيقال
إن��ه من خ��ارج ن��ادي «كلكن» س��واء كان
يعلم أص�ح��اب األس �م��اء أم ال يعلمون،
وحتى اآلن في الكواليس اسمان فقط،
قائد الجيش كخيار أخير ،والوزير زياد
بارود كخيار أول جرى التوافق عليه مع
بكركي.
 ه��ل ت �ب��ادر ح��رك��ة أم ��ل إل ��ى ح��وارقادة أحزاب في الثامن من آذار يترأسه
ب� ��ري ب ��ال� �ت ��وازي م ��ع ت ��رؤس ��ه ل �ح��وار
س��اح��ة النجمة ي�ض� ّم ال�م�ش��ارك�ي��ن في
الحراك والحوار والواقفين في منتصف
الطريق؟
ناصر قنديل

�ألمانيا تحبط ( ...تتمة �ص)1
األب �ي��ض أن ال م��ان��ع م��ن تلبية الدعوة
ال��روس �ي��ة ل�ل�ت�ن�س�ي��ق ف��ي ال��ح��رب على
اإلره � ��اب ف��ي س��وري��ة وإق��ام��ة تنسيق
تكتيكي وع �م�لان��ي ،وه ��ذا ه��و اإلق ��رار
األول ب ��االس� �ت� �ع ��داد ل� �ش ��راك ��ة تكسر
االح� �ت� �ك���ار األم� �ي���رك���ي ل� �ل� �ح ��رب على
اإلره ��اب وإع�ل�ان ن�ج��اح للديبلوماسية
العسكرية الروسية في ف��رض منطقها
المستند إل��ى ال �ق��ان��ون ال��دول��ي وإل ��زام
ل��واش�ن�ط��ن ب�ت�ق�بّ��ل تنسيق غ�ي��ر مباشر
بواسطة موسكو مع الجيش السوري.
على خلفية مراقبة التح ّوالت الدولية
واإلقليمية ،خصوصا ً ما يتصل بالحرب
ف��ي س��وري��ة وعليها ،يتابع اللبنانيون
ح �ك��اي��ة «إب ��ري ��ق ال ��زي ��ت» ب �ي��ن ال �ح��راك
وال �ح��وار ،والحكومة وملف النفايات،
وم �ش��روع التسوية ل��وض��ع التعيينات
األم �ن �ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة ب��ال�ت��رق�ي��ات التي
تتيح حفظ الفرص للعميد شامل روكز
لشغل منصب ق��ائ��د ال�ج�ي��ش .والجديد
بروز مساع جديدة لمشروع الترقيات،
وإع�لان العزم على ب��دء تنفيذ مشروع
الوزير أكرم شهيّب لح ّل أزمة النفايات،
وس��ط رف��ض للجمعيات ال��واق�ف��ة وراء
ح� ��راك ال �س��اح��ات ل�ل�خ�ط��ة ،ب�ي�ن�م��ا على
ضفة ال �ح��وار م��واص�ل��ة ال�ع�م��اد ميشال
عون للغياب ،مع تحضيرات لمناصريه
لجولة عرض ق ّوة جديدة في الشارع.

غدا ً لناظره قريب في بالتيا

نشطت االت��ص��االت السياسية من جديد
البتداع مخرج يؤ ّمن ترقية العميد شامل
روك��ز في الجيش إل��ى رتبة ل��واء ،وعلمت
«البناء» أنّ وسيطا ً يعمل على تسوية ترقية
الضباط طلب من الجنرال عون مهلة إلنجاز
وساطته حتى  27الجاري وتمنى الوسيط
على العماد ع��ون ح��ض��ور جلسة ال��ح��وار
الثالثاء المقبل.
وعلمت «البناء» أنّ فريق  14آذار ال يزال
يضع فيتو على ترقية روكز متذ ّرعا ً بأن رتبة
اللواء محصورة بأعضاء المجلس العسكري
الخمسة ومدراء عام األمن العام وأمن الدولة
وقوى األمن الداخلي ،وأن هناك اثنين موارنة
على صعيد ق��ادة المناطق حاليا ً وإذا أخذ
بترقية العميد شامل روكز يصبح الموارنة 4
مع قائد الجيش ...

ويتحدث فريق  14آذار عن أنّ ترتيب روكز
بالنسبة للضباط الموارنة يأتي في المرتبة
الخامسة إذ أنّ هناك ضباطا ً في األقدمية
يتقدّمون عليه بدورتين .في حين أنّ قائد
الجيش العماد جان قهوجي يقول «انه في
ح��ال تق ّرر التمديد ف��إنّ العدد سيصل إلى
 32عميدا ً من كافة الطوائف وهذا ال قدرة
للجيش على تح ّمله لناحية إح��داث تغيير
في الهيكلية ويتوجب تعديل قانون الدفاع ،
وأنّ هذا األمر سيؤدي إلى تململ في صفوف
الضباط العمداء الموارنة الذين يحق لهم
ت��ب � ّوؤ ق��ي��ادة الجيش حيث يصنف روك��ز
رقم  13إذا احتسب كافة العمداء الموارنة
أصحاب األقدمية».
وم��ن األسئلة التي تطرح م��اذا ل��و تمت
ترقية عميد قائد منطقة إلى لواء وتقرر في
ما بعد نقله إلى مركز آخر .ما هي المهمات
التي ستناط به؟ وماذا عن التداعيات المالية
نتيجة المستحقات لرتبة لواء وال سيما أولئك
الذين تخطت خدمتهم ال��ـ  40سنة وه��ذا ال
تقبله القيادة العسكرية وال القوى السياسية
وفي مقدمها تيار المستقبل .

عون يعود إلى الحوار
عند تيقنه من جدواه

ف��ي مقابل ذل���ك ،ش��دد م��ص��در مطلع في
تكتل التغيير واإلص�ل�اح ل��ـ«ال��ب��ن��اء» على
أن مسألة الترقيات هي من الحلول التي
عرضت على العماد ع��ون من ب��اب الحلول
ال��م��ت��اح��ة ،لشرعنة ال��ق��ي��ادات العسكرية
واألمنية الحالية وعدم إهدار حقوق الضباط
المستحقين لتولي ه��ذه المواقع القيادية
حاضرا ً أو مستقبالً» .ولفت المصدر إلى «أن
كل ما اشترطه العماد عون كما المعني بهذه
الترقيات والمقصود العميد شامل روكز على
رأس السطح لتولي قيادة الجيش ،أن ال يأتي
هذا الحل إال في سياق شامل ،أي أن يتصف
بشمولية وليس بالمنحى الشخصي الذي
يعتبره عون وروكز بمثابة رشوى وظيفية
لن ترتضيه وال نرتضيها لنا» .وشدد المصدر
على «أن هذه هي مبدئية عون التي يخشاها
الكثيرون من ساسة الزوايا والغرف المظلمة
ف��ي ه��ذا البلد ال��ذي نرغب أن تنتعش فيه
مقومات الدولة بعد اندثارها ،لذلك كل ما
يحكى عن الترقيات من باب ربطها بملفات
أخرى ،هو كالم في غير محله ،وربط معيب
ال يليق بنخبة الضباط أن نربط مصيرهم
بالمحاصصات الضيقة والملفات الحياتية
والبيئية والصحية» .واعتبر المصدر «أن ما
يجري تقطيعا ً للوقت وترسيخا ً للمخالفات
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��دس��ت��وري��ة ف��ي ال���ق���رارات

المستهجنة والمعروفة من الجميع».
وتابع :واهم من يعتقد أن مجرد التلميح
ب��أن ثمة ح�لاً للترقيات ك��اف بحد ذات��ه كي
يعود الجنرال عن قراره بعدم حضور جلسات
الحوار شخصياً ،وهم ال يعرفون مبدئية عون
الذي يعود إلى الحوار عند تيقنه من جدوى
الحوار وعدم إقصاء الشعب اللبناني من قول
كلمته الفاصلة والقاطعة في هذه المفاصل
الخطيرة من حياتنا العامة .ولفت المصدر
إل��ى «أن غ���دا ً لنظره ق��ري��ب ف��ي بالتيا في
حفل التسلم في رئاسة التيار الوطني الحر
فليسمعوا إلى ما سيقوله العماد عون في
العشرين األحد المقبل».

العونيون إلى الشارع مجدداً:
 4أيلول ثان

ول��ف��ت ال��م��ص��در نفسه ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إل��ى
«أن العماد عون أرس��ل إش��ارة جدية في ما
خص الحوار إل��ى المتحاورين أن��ه يرفض
شخصنة أي مقاربة للمواضيع الدستورية
والحلول التي اقترحها للخروج من األزمة
الخانقة والتي هي بمثابة خريطة طريق
بكل المقاييس» .وأشار المصدر إلى إن هذه
اإلش��ارة قضت أن يغيب ع��ون عن الجلسة
ويحل محله باسيل فحضر جلسة الحوار
وك��ان من الطبيعي ج��دا ً أن يعرض خريطة
الطريق تلك ويتمسك بمفاصلها المتوافقة مع
الميثاق والدستور وإلى العودة للشعب في
الملفات واألزمات التي تعصف بالدول.
ورأى «أن ه��ذه ال��ع��ودة التي عبر عنها
الجنرال بانتخاب الرئيس من الشعب وإقرار
قانون انتخاب يتوافق ومقتضيات وثيقة
الوفاق الوطني لجهة عدالة التمثيل وصحته
وفعاليته ،كما ال��م��ادة  24م��ن الدستور
التي تنص على التساوي بين المسيحيين
والمسلمين في الندوة البرلمانية في المرحلة
الطوائفية االنتقالية ،لذلك إذا تمرد أي من
المتحاورين على اإلرادة الشعبية وأنكر على
الشعب حقه في قول كلمته في هذه المفاصل
واالستحقاقات المفصلية وال��دس��ت��وري��ة،
ح��ق ألي متحاور آخ��ر م��س��ؤول وراغ��ب في
تحكيم شعبه أن يخلص إل��ى النظر في
موضوع ج��دوى ال��ح��وار وال��م��آل المعقودة
عليه وبالتالي االش��ت��راك فيه ،والمهم أن
يعي المتحاورون أن ال يمكن أح��دا ً أن ينكر
على شعب في حراكه المدني أو السياسي
الذي يطالب بحقوقه المعيشية والحياتية
البديهية وحقوقه السياسية التي ليست
م ّنة من أحد ،حقه في التعبير عن إرادته في
صناديق االقتراع الرئاسي أو النيابي عند
استفحال األزمات المصيرية ال سيما أن هذا

�إعالنات ر�سمية
الشعب في النظام السياسي الذي ارتضيناه
في الطائف ،صاحب السيادة ومصدر كل
السلطات ومن ينقلب عليه إنما ينقلب على
الميثاق وال��دس��ت��ور م��ا يستدعي مقاومة
هذا االنقالب بجميع الرسائل الديمقراطية
المتاحة للشعب.
ولفتت مصادر في التيار الوطني لـ«البناء»
إلى «أن التيار يتحضر لتظاهرة عونية جديدة
على غرار تظاهرة الرابع من أيلول.
وج���ددت كتلة ال��وف��اء للمقاومة دعمها
للمرشح الرئاسي القوي الذي يملك حيثية
شعبية ومنهجية سيادية ويبعث رسالة
اطمئنان للمسيحيين في لبنان والشرق،
وأملت أن تسهم جلسات ال��ح��وار الوطني
ب��ال��ت��وص��ل إل���ى ان��ج��از ه���ذا االس��ت��ح��ق��اق
الدستوري .وأشارت بعد اجتماعها األسبوعي
برئاسة رئيس الكتلة النائب محمد رعد إلى أن
التردي الذي أصاب الدولة بسبب سياسات
ح��زب «المستقبل» هو الفساد الفضائحي
الذي لطالما حذرنا منه والتمادي فيه ،الفتة
إلى أن رمي المسؤولية على اآلخرين ال يغير
بالحقيقة.

خطة النفايات موضع التنفيذ
اعتبارا ً من اليوم

إلى ذلك توضع اليوم الخطة التي أقرها
مجلس ال��وزراء في شأن النفايات اعتبارا ً
من اليوم موضع التنفيذ ،بعدما نجحت
االت��ص��االت المناطقية في عكار إل��ى تأمين
الموافقة على اعتماد المطامر ال سيما في
سرار -عكار والناعمة المفترض أن يستقبل
النفايات لمدة سبعة أيام استنادا ً إلى الخطة
التي حظيت بتوافق سياسي .وتم صرف النظر
عن مطمر المصنع لتأثيره السلبي على المياه
الجوفية في المكان .ودعت لجنة المتابعة
للتحرك الشعبي إلى «المشاركة في المسيرة
التي ستنظم األحد الخامسة عصرا ً من جسر
نهر بيروت باتجاه ساحة رياض الصلح».
وأعلنت اللجنة خالل مؤتمر صحافي عقدته
في رياض الصلح ،رفضها خطة شهيب وأن
الحراك مستمر حتى تحقيق كل المطالب».
ولفتت إل��ى أن «اإلف���راج عن المعتقلين في
وق��ت قياسي تحت ضغط ال��ش��ارع إنجاز
جديد يضاف إلى إنجازات الحراك» .وطالبت
بـ»اإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف
مالحقتهم ومحاسبة وزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق وإقالة وزير البيئة محمد المشنوق،
وإعالن خطة طوارئ بيئية فورية مع بداية
فصل الشتاء ،والمسارعة إلى تحرير أموال
ال��ب��ل��دي��ات وال��ص��ن��دوق ال��ب��ل��دي المستقل،
وإجراء انتخابات عاجلة».

إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستقصاء االسعار إلنشاء
غرفة المنيوم وزج���اج ل��زوم المناوبين
داخ��ل صالة القيادة ف��ي محطة ال��دام��ور
الرئيسية ،موضوع استقصاء االسعار رقم
ث4د 9408/تاريخ  ،2015/8/25قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/10/9
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول 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 2015/9/15
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1758
اعالن
من امانة السجل العقاري
في بعلبك -الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بصفته وكيال عن عباس يوسف خير الدين
سند تمليك بدل عن ضائع لمورث موكله
يوسف محمد علي خير الدين بالعقار رقم
 248دورس.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
امين السجل العقاري المعاون بعلبك-
الهرمل
مايا شريف
اعالن
من امانة السجل العقاري
في بعلبك -الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بوكالته عن ابراهيم مصطفى الجوهري
بصفته وكيال عن موسى رضا الجوهري
لمورثه علي رض��ا الجوهري سند تمليك
ب��دل ضائع بحصته بالعقار رق��م 2962
قسم  5الهرمل .للمعترض المراجعة خالل
 15يوما
امين السجل العقاري المعاون بعلبك-
الهرمل
مايا شريف

