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حمليات � /إعالنات

اللجنة الأمن ّية الفل�سطين ّية تجول على فاعل ّيات �صيدا:
مخ ّيم عين الحلوة في �أف�ضل حاالته
جالت اللجنة األمنيّة الفلسطينيّة العليا
برئاسة قائد األم��ن الوطني الفلسطيني اللواء
صبحي أبو عرب على عدد من فاعليّات صيدا،
فزارت األمين العام لـ «االتحاد العالمي لعلماء
المقاومة» الشيخ ماهر حمود في مكتبه بصيدا،
وق��ال بعد اللقاء« :الحمد لله أ ّك��دن��ا إعالم ّيا ً
وخالل كل االتصاالت التي أجريناها ،أنّ الضجة
اإلعالمية التي أُثيرت حول المخاوف األمنيّة
في المخيم ليس لها أساس ،وأنّ تعاون القوى
الفلسطينيّة كا ّفة مع الجهات األمنيّة اللبنانيّة
والجيش اللبناني
خاصة كفيل بأن يحاصر أيّ
ّ
فتنة محتملة ،وأنّ وضع المخيم اآلن أمن ّيا ً قد
يكون أفضل من أيّ وقت مضى بسبب التعاون
ال��ذي ذك��رن��اه ،وبسبب الوعي ال��ذي تك ّون من
التجارب المتراكمة».
أض����اف« :ينبغي أن ي��ك��ون واض��ح��ا ً ل��دى
الجميع ،أنّ تشبيه مخيّم عين الحلوة بنهر
البارد أمر خطير ،لما يتض ّمن من تزوير الحقيقة
العتبارات كثيرة أه ّمها أنّ مخيم نهر البارد لم يكن
يوجد فيه لجنة أمنيّة فلسطينيّة مثالً ،والذين
افتعلوا المشاكل مع الجيش اللبناني أكثرهم
من غير اللبنانيّين وغير سكان المخيمات ،أ ّما
الم ّتهمون باإلرهاب في مخيم عين الحلوة فهم
أبناء المخيم ،وليس من السهولة قيامهم بشيء
يؤذي أهلهم في المخيم كائنا ً ما كانت أفكارهم.
تفصيلي،
كما أنّ االتصاالت جارية على مستوى
ّ
والجهد جا ٍر لجمع كا ّفة الم ّتهمين باإلرهاب مع
كا ّفة فعاليّات المخيّم ،وعلى رأسها حركة فتح،
م ّما يُبعد شبح أيّ فتنة محتملة».

وأثنى على دور القوى األمنيّة في المخيم.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى ال��وف��د ال��ع�لام��ة ال��ش��ي��خ عفيف
النابلسي ،الذي شدّد على «دور الجيش في حفظ
األم��ن واالستقرار الداخلي ،بل وتح ّمل أخطاء
السياسيّين وصراعاتهم الجانبيّة ،بينما المنطقة
تضج بالمشاكل واألزمات».
ّ
أضاف« :في هذه المناسبة ،يجب أن ننبّه إلى
المخاطر التي تهدّد اللبنانيّين والفلسطينيّين
على ح� ٍّد س��واء ،فاألمن واح��د واألرض واح��دة
والحياة مشتركة ،ولذلك علينا التعاون ألنّ أيّ
أمني في مخيم عين الحلوة سيع ّرض أكثر
اهتزاز ّ
من خمسة وسبعين ألف الجئ فلسطيني إلى
التهجير مجدّداً» .
والحظ أنّ «هناك عمالً استخبار ّيا ً كبيرا ً يسعى
لتفجير المخيم باعتباره آخر معاقل القضيّة
الفلسطينيّة في الشتات ،ولما يم ّثله المخيم من
رمزيّة في حركة الصراع مع العدو اإلسرائيلي»،
داعيا ً «األخوة في مخيم عين الحلوة إلى التعاون
مع الجيش واألجهزة األمنيّة اللبنانيّة لتسليم
المطلوبين ،وعدم تحويله إلى وكر لإلرهابيّين
الذين ّ
يتلطون وراء عباءة اإلسالم».
وق��ال أبو ع��رب ،إنّ «الشعب الفلسطيني لن
يكون يوما ً من األي��ام شوكة أو خنجرا ً في ظهر
إخواننا ف��ي لبنان ،وكما سنحافظ على أمن
المخيّمات وخاصة عين الحلوة ،سوف نحافظ
على أم��ن واستقرار أهلنا وشعبنا في الجوار
اللبناني».
أضاف« :الوضع مستق ّر ،ونحن نطمئن ونقول
لجميع القوى الموجودة داخل المخيم جميعها

لحام :لمحاربة الإرهاب بال�صوم وال�صالة
ّ
وجه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين
ّ
الكاثوليك غريغوريوس الثالث دع��وة إلى المؤمنين
للصوم والصالة خالل شهر آب لمحاربة اإلرهاب ،جاء
فيها اآلت��ي« :اإلره��اب المتصاعد يلف العالم .إرهاب
متنقل يهدّد بلدانا ً كثيرة ،وينشر الذعر في كل مكان.
أثناء إقامتي في أوروبا ،ضرب اإلرهاب ألمانيا على مدى
ثالثة أيام متتالية ،في ميونيخ ومدينتين أخريين ،ومن
ثم في فرنسا حيث قتل إرهابي كاهنا ً أثناء إقامة القداس
اإللهي وهو األب جاك هامل ،وقطع رأسه في الكنيسة.
هذا ما خبرناه ونخبره مجددا ً في بلدنا الحبيب سورية
وخبرته بلدة القاع اللبنانية الحبيبة ،ونذكر بخاصة
ضحايا حلب وشهداءها واليوم بالذات  7/27تفجير
القامشلي ،وقبل شهر تقريبا ً محاولة إرهابية كادت
تطال أخانا صاحب الغبطة والقداسة البطريرك افرام

حمود مستقبال الوفد
أن تأخذ على عاتقها األمن والحفاظ على استقرار
المخيم».
وال��ت��ق��ى ال��وف��د أي��ض �ا ً رئ��ي��س ب��ل��د ّي��ة صيدا
المهندس محمد السعودي في مكتبه بالقصر
البلدي ،وعلى األثر ،قال غسان أيوب باسم الوفد:
«في إطار الجولة التي نقوم بها منذ يومين على
فاعليّات مدينة صيدا لمواجهة الهجمة اإلعالميّة
ال ُمغرضة التي تستهدف المخيم ،نحن نعتبر في
القوى الوطنيّة واإلسالميّة الفلسطينيّة أنّ هذا
االستهداف لمخيّم عين الحلوة يستهدف أيضا ً
مدينة صيدا».

وأ ّكدت اللجنة األمنيّة الفلسطينيّة المشتركة
المش ّكلة من كافة القوى الوطنيّة واإلسالمية في
لبنان «أنّ مخيم عين الحلوة لن يكون مم ّرا ً أليّ
عمل يستهدف االستقرار األمني في لبنان ،ولن
نسمح بأن يُستهدَف الجوار اللبناني لمخيم عين
الحلوة من داخل المخيم أو من أيّ طرف له ِ
صلة
بالمخيم» .كما أ ّكدت «أنّ المخيم في الوقت الراهن
يعيش أفضل حاالته لناحية االستقرار األمني،
وهنالك تفاهم وتنسيق ع��ا ٍل بين كافة القوى
الوطنيّة اللبنانيّة ومع أجهزة الدولة األمنيّة
اللبنانيّة لمعالجة أيّ حدث بشكل سريع».

منافقون يت�صدّ رون ( ...تتمة �ص)1
«القاعدة» معها ،مقابل الحصار الذي يواجه القوى الوطنية
اليمنية ونقاء خيارها في مواجهة اإلره��اب ،وما تعرضه
المسودة األممية في اليمن ،تسمح للرئيس السوري بالقول
إنّ أم��ام المعارضة برنامج زمني للح ّل يقوم على تسليم
مناطق سيطرتها للشرعية وتسليم األسلحة خالل خمسة
وأربعين يوماً ،وبعدها يبدأ البحث في الملف السياسي،
ماذا سيقول دي ميستورا سوى أنه منافق؟
 ول��د الشيخ أحمد العامل في ملف اليمن كمبعوثأممي منافق كزميله وأستاذه دي ميستورا ،فهو يعلم
ما يعلمه معلمه ،وال يتساءل ماذا لو قالت القوى الوطنية
اليمنية إنها ترتضي ما يعرض على المعارضة السورية
م��ن حيث نظام حاكم يشتبك م��ع معارضيه بالسالح،
ويتقاسمان الجغرافيا الوطنية كما في اليمن ،مع فار َقين
هما أنّ المعارضة السورية تشكل في مناطق سيطرتها
جغرافيا ً في الشمال والجنوب ،عبر التواصل الجغرافي
وليس عبر محاكمة الخيارات والنيات ،واجهة لتدخالت
خارجية تركية وسعودية غير مخفية ،والثانية أنّ القوى
المهيمنة على الشق العسكري من المعارضة السورية
ه��ي تنظيمات إره��اب��ي��ة مجمع على تصنيفها كامتداد
لتنظيم «القاعدة» ،ورغم ذلك الضعف في وطنية وشعبية
هذه المعارضة المطعون باستقاللها ونقائها ،ترتضي
القوى الوطنية اليمنية التماثل معها ،وتقبل ما ُيعرض
اي ح ّل أمني بالح ّل السياسي،
عليها ،من قبول بربطها ّ
أي ح�� ّل سياسي بشراكة في الحكم ،ويترك لها
ورب��ط ّ
بأي ح ّل سياسي
حق التداول في ربط مصير الرئاسة ّ

متداول ،سيجيب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه منافق
كأستاذه.
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السعودية ليست طرفا في الصراع الداخلي في اليمن
وي��ري��د م��ن ال��ن��اس أن ت��ص��دّق أنّ ح���رب اإلب����ادة التي
تخوضها السعودية في اليمن منذ سنة ،هي حرب ال
تتصل بحماية فريق يمني أثبتت المواجهات الداخلية،
وهو يمسك بمقاليد الحكم ،أنه بال تأييد شعبي ،وال يملك
سوى الغزو السعودي لفرضه على اليمنيّين ،وأنّ هذه
الحرب هي ذروة التدخل في الشأن اليمني ،وأنّ الفريق
الذي تعتمده السعودية ال يجرؤ على التن ّفس بكلمة على
ط��اول��ة التفاوض ب�لا أم��ر ملكي س��ع��ودي ،وأن��ه مجرد
أداة سعودية ،والعسيري الثاني السفير يريد للناس
أن تصدق أنّ السعودية ال تتدخل في الشأن الرئاسي
اللبناني ،بل أنها تقف على مسافة واحدة من األطراف
اللبنانيين ،وه��و نفسه ك��ان ق��د ق��ال بعد اإلع�ل�ان عن
ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب سليمان فرنجية،
أن هذا الترشيح يحظى بدعم أسياده في المملكة قبل أن
يتراجع ويتحدّث عن التوافق اللبناني ،أما عن المسافة
الواحدة من األطراف فكالمه بحق حزب الله على مائدة
العشاء األخير دليل ال يقبل الشك على الحياد السعودي
بين األطراف اللبنانية؟
 بان كي مون وفرنسوا هوالند قلبهما مفطور علىالممرات اآلمنة التي أعلنتها سورية وروسيا بعد العملية
العسكرية في حلب ،ويرفضان مبدأ الممرات أوالً ثم

يطلبان ث��ان��ي��ا ً وض��ع ال��م��م��رات تحت إش���راف مراقبين
دوليين ،ومعلوم أنّ القضية ليست إال تأمين خطوط
إمداد للمسلحين الذين فقدوها وليست قضية المدنيين،
الذين كان حديث بان كي مون وهوالند قبل شهور عن
تأمين مناطق آمنة لهم على الحدود التركية عمالً بخطة
أردوغ��ان إلقامة منطقة عازلة ،ولم يكن األمر يستدعي
ال الحديث عن عدم ضرورتها وحصر البحث في إدخال
المؤن للمحاصرين وال في مراقبة أممية على الممرات،
وليس من تفسير إال أنهما على رأس الئحة المنافقين.
 ه��ي�لاري كلينتون المرشحة للرئاسة األميركيةت��ت��ح��دّث ع��ن أن��ه��ا ستغيّر الخطة ف��ي س��وري��ة إذا تولت
الرئاسة ،وتضع إنهاء حكم الرئيس السوري كأولوية،
وتتجاهل أن��ه��ا فعلت ذل��ك ك��وزي��رة للخارجية ،فقالت
للمسلحين ال تقبلوا بإلقاء السالح ،ثم قالت إن ليس هناك
خطر لإلرهاب في سورية ،وإنّ مجيء تنظيم «القاعدة»
شأن عارض سيزول قريباً ،وقامت كوزيرة للخارجية
بتأمين السالح الكيميائي من ليبيا للجماعات المسلحة
وخصوصا ً لجبهة النصرة في سورية بواسطة السفارة
األميركية في بنغازي ،وكان تسابق جماعات «القاعدة»
وفروعها على هذا السالح وراء مقتل السفير األميركي
هناك ،كما تقول وثائق التحقيقات األميركية ،فماذا بقي
لكلينتون مما لم تملك فعله في ال���وزارة وستوفره لها
الرئاسة غير أزرار الحرب النووية ،فهل هذا ما ستفعله
كرئيسة أم أنها ترغب بتصدّر سجل المنافقين؟
ناصر قنديل

الثاني .إنني أشعر باأللم الكبير أم��ام ه��ذه األعمال
اإلجرامية ،ال سيما في أوروبا حيث األعداد الكبيرة من
النازحين السوريين وسواهم .هذه األعمال التي يقوم
بها النازحون تثير مشاعر البغض والكراهية تجاه
ه��ؤالء النازحين .كما أنها تؤثر على ظ��روف حياتهم
الصعبة .وقد خبرنا ذلك في لقاءاتنا مع النازحين من
أبناء رعايانا في ألمانيا.
إننا على أب��واب شهر آب المريمي ،وإننا أم��ام هذه
األوض���اع المأسوية نوجه ن��داء إل��ى أب��ن��اء رعايانا
في أبرشيتنا البطريركية في دمشق وعلى مستوى
أبرشياتنا في سورية وخارجها ،داعين من جديد إلى
الصوم والصالة استعدادًا لعيد انتقال أمنا مريم العذراء،
إلى هذا يدعونا يسوع وكأنه يقول لنا :هذا اإلرهاب هذا
اإلجرام هذا العنف ...ال يحارب إال بالصوم والصالة».

جبهة الن�ضال احتفلت في مارون الرا�س
بذكرى انطالقتها
ّ
نظمت «جبهة النضال الشعبي الفلسطيني» احتفاالً،
في بلدة م��ارون ال���راس ،في ذك��رى انطالقتها ال��ـ 49
والذكرى السابعة لرحيل أمينها العام الدكتور سمير
غوشة.
بعد ترحيب من عضو قيادة الجبهة غالب ستيتي،
ألقى نائب مسؤول الملف الفلسطيني في ح��زب الله
الشيخ عطاالله ح ّمود كلمة حيّا فيها جبهة النضال لما
قدمته وقادتها ومناضليها على درب الحرية ،وقال:
«ستبقى ماضية في طريق المقاومة كما عهدناها دائماً».
كما أشاد بانتفاضة القدس «والذين يقاومون العدو
بالصدور العارية ليثبتوا أن اإلرادة أقوى من أي سالح»،
ودعا إلى «إنجاز المصالحة الفلسطينية والوحدة بين
الفصائل والقوى الفلسطينية».
من جهته ،أك��د عضو المكتب السياسي ومسؤول
إقليم لبنان للجبهة تامر عزيز «التزام الجبهة باألهداف
والمبادئ التي انطلقت من أجلها ،وهي أه��داف الثورة
الفلسطينية أي ال��ع��ودة وال��ح��ري��ة واق��ام��ة ال��دول��ة
الفلسطينية ،معاهدا ً «االستمرار في طريق النضال مهما

كانت الظروف والتحديات».
واعتبر أن «م��ا ي��ج��ري ف��ي بعض ال���دول العربية
هو فوضى خالقة وأن «ال��دواع��ش» هم الوجه اآلخر
إلسرائيل» ،مشيدا بـ «حزب الله والمقاومة االسالمية في
لبنان وبانتصار تموز».
وأك��د عضو المكتب السياسي ل��ـ «جبهة التحرير
الفلسطينية» عباس الجمعة أن «بلدة م��ارون الراس
شكلت قلعة المقاومة واالنتصار في العامين 2000
و ،»2006ورأى أن «انتصار تموز شكل محطة مفصلية
في تاريخ لبنان والمنطقة».
وحيّا االنتفاضة في فلسطين المحتلة ،معتبرا ً أنها
«نموذج عن وحدة الوطن والمصير في مواجهة االحتالل،
وتؤكد استعداد الشعب للتضحية ،وهذا يتطلب توافر
اإلرادة السياسية من أجل إنهاء االنقسام واستعادة
الوحدة الوطنية وحماية منظمة التحرير الفلسطينية
ومشروعها الوطني ،من خالل تنفيذ ما تم االتفاق عليه
في اتفاق ال��ق��اه��رة» .وأك��د رف��ض التطبيع مع العدو
الصهيوني.

البعريني ك ّرم اتحادات بلديات عكار:
الجميع �شركاء في �إدارة م�صالح النا�س
ك ّرم رئيس «التجمع الشعبي العكاري» النائب السابق
وجيه البعريني ،رؤساء اتحادات بلديات عكار ،بلقاء تخللته
مأدبة غداء في دارته في وادي الريحان ،بحضور مفتي عكار
الشيخ زيد ب ّكار زكريا ،راعي أبرشية ع ّكار االرثوذكسية
الميتروبوليت باسيليوس منصور ،رئيس دائرة األوقاف
االسالمية في عكار الشيخ مالك الجديدة ،رئيس المجلس
اإلسالمي العلوي الشيخ أسد عاصي ممثالً بالشيخ حسن
حامد ،المونسينيور الياس جرجس ،ورؤس��اء االتحادات
البلدية في عكار ورؤساء بلديات ورجال دين وحشد كبير
من وجهاء وفاعليات عكار.
رحب فيها بالحضور ،وقال« :في
وألقى البعريني كلمةّ ،
هذا اليوم الوطني ،يوم الجيش اللبناني الباسل وإننا نغتنم
هذه الفرصة الطيبة ،نتوجه باسمكم جميعا ً بكل التحية
والتقدير واإلجالل واإلكبار ألرواح شهداء جيشنا البواسل،
ولكل شهداء المؤسسات األمنية ،وكل الذين تصدوا لإلرهاب
الصهيوني والتكفيري في كل بقعة من بقاع الوطن الذي

نؤمن به جميعا ً كما نؤمن بوحدته وحريته وعروبته» ،آمالً
من الله «أن يفك أسر المحتجزين المخطوفين منذ ما يقارب
العامين على أيدي التكفيريين القتلة» .كما رفع «أسمى آيات
التهنئة لقائد الجيش ولقيادة الجيش وللجيش كله».
ودعا «إلى احترام اآلخر والمحافظة عليه ،ألن الجميع
سواسية في الحقوق والواجبات وشركاء في إدارة مصالح
الناس .قدرنا أن نكون معا ً ونعيش معا ً ونعمل معا ً وننتصر
معاً».
من جهة أخرى ،أبدى البعريني استياءه من واقع التقنين
القاسي بالتيار الكهربائي المفروض على عكار.
وقال في بيان صادر عن مكتبه اإلعالمي بأنه يفكر جديا ً
«بالتحرك شعبيا ً باتجاه محطة شركة كهرباء نهر البارد
على مجرى النهر البارد (محطة كهرمائية) لتحويل إنتاجها
إلى موطنها األساسي أال وهو محافظة عكار ،بدال ً من تحويل
الطاقة الكهربائية المنتجة فيها إلى بيروت والمحافظات
األخرى».

جبهات حلب و�إدلب ( ...تتمة �ص)1
عن نجاحات وهمية لهجمات
النصرة؛ بينما أك��دت مصادر
عسكرية متابعة لـ «البناء» أنه
صح التحدث عن إنجازات
إذا
ّ
ميدانية فهي في خانة الجيش
ال�����س�����وري وح���ل���ف���ائ���ه ،حيث
شهدت محاور القتال في مخيم
ح��ن��درات ال��م��زي��د م��ن التقدم،
وش��ه��دت ج��ب��ه��ات خ��ل��ص��ة في
ال��ري��ف الجنوبي وكنسبّا في
ريف الالذقية الشمالي تقدّما ً
مشابهاً ،واض��اف��ت المصادر
أنّ الجيش السوري وحلفاءه
ب���ع���د اإلن������ج������ازات ال��م��ح��ق��ق��ة
يعتمدون تكتيكات امتصاص
ال��ه��ج��م��ات ال���م���رت���دّة وتعزيز
خ����ط����وط ال������دف������اع ،وت��ث��ب��ي��ت
ال���م���واق���ع ،وت��ح��وي��ل المواقع
التي ج��رى تحريرها كأفخاخ
الستجالب المهاجمين بغرض
إبادتهم ،وصوالّ إلى استنزاف
القدرة القتالية لنخبة وحدات
ال���ن���ص���رة ،م���ا ي��س�� ّه��ل مهمات
االنتقال للهجوم الحقاً ،ولذلك
ت��ج��ري عمليات ال��ت��ق��دم ببطء
في الجبهات الرديفة للمواقع
المحررة حديثاً.
لبنانياً ،ي��ب��دأ ال��ي��وم الحوار
ال���وط���ن���ي ت���ح���ت ق���ب���ة مجلس
النواب في خلوة سعى رئيس
ال��م��ج��ل��س ن��ب��ي��ه ب����ري لتكون
محطة إيجابية فاصلة تطلق
فرص إحداث اختراق في جدار
األزمة المقيمة منذ استعصاء
إج�����راء االن��ت��خ��اب��ات النيابية
صيف العام  ،2013وما تالها
م��ن فشل مشابه ف��ي انتخاب
رئ���ي���س ج���دي���د للجمهورية،
ف��ي ظ��� ّل ت��راب��ط م��ل��ف��ي قانون
االن��ت��خ��اب��ات النيابية ورئاسة
الجمهورية ،وترابطهما معا ً
م���ع االص��ط��ف��اف��ات اإلقليمية
وال��ت��ج��اذب��ات ال��م��ت��رت��ب��ة عليها
وان���ع���ك���اس���ه���ا ع���ل���ى م���واق���ع
وم��واق��ف األط���راف اللبنانية،

وع���ش���ي���ة ال����ح����وار م����ع ت���د ّن���ي
ن��س��ب��ة ال��ت��ف��اؤل ب��ح��دوث مثل
هذا االختراق في ظ ّل مناخات
إقليمية يطغى عليها التشنّج،
س��ع��ى ال���رئ���ي���س ب����ري ل��ش��راء
ب��ول��ي��ص��ة ت��أم��ي��ن ل��ل��ح��وار عبر
لقائه مع الرئيس سعد الحريري
وتعطيل استباقي لما يمكن أن
يصدر في الجلسات الحوارية
عن رئيس كتلة المستقبل فؤاد
السنيورة ي��ؤدّي إل��ى صناعة
ت��وت��ر وت��ش��نّ��ج ي��ه��دّد ال��ح��وار
بالفشل ،وبضمان عدم الفشل
ب��ك��واب��ح ح��ري��ري��ة للسنيورة،
وف��ق��ا ً لمعادلة أنّ ان��ف��راط عقد
ال��ح��وار ف��ي ظ�� ّل غ��ي��اب رئيس
ج��م��ه��وري��ة ووج�����ود حكومة
مشلولة سيعني وض��ع البلد
ع��ل��ى ش��ف��ا ك��ارث��ة ال يحتملها
ال��وض��ع األم��ن��ي والمالي معاً،
وهما آخر رساميل اللبنانيين،
وع���ل���ى َم����ن ي��ع��ب��ث بتعريض
الحوار للفشل تح ّمل مسؤولية
هذا االنكشاف ،وتأسيسا ً على
ما بات في جعبة بري من ثقة
ب��ع��دم إع�ل�ان ف��ش��ل ال��ح��وار أو
انفراط عقده ،يسعى لتحسين
س��ق��وف��ه م���ن ال���داخ���ل ،فيبني
ع��ل��ى ث�لاث��ي��ة ،ال��س��ع��ي لتوافق
على إق��رار الموازنة تحت بند
ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ي من
ب���ن���ود ال����ح����وار ،وال��ب��ح��ث في
وض��ع إط��ار لقانون انتخابات
ن��ي��اب��ي��ة ي��ط��ب��ق ات���ف���اق الطائف
ان����ط��ل�اق����ا ً م����ن ب���ح���ث صيغة
م��ج��ل��س��ي ال���ن���واب والشيوخ،
وال��ب��ن��اء ع��ل��ى ه��ذي��ن البعدين
ف���ي ال���ح���وار م���ا ي��م��ك��ن بناؤه
بحدود عقالنية في بند رئاسة
ال��ج��م��ه��وري��ة ،خ���ص���وص���ا ً أنّ
ه��ن��اك ت��واف��ق��ا ً على رب��ط إقرار
أي مشروع لقانون االنتخاب
ّ
بانتخاب رئيس للجمهورية،
ح���ت���ى ل����و ت����� ّم ال���ت���واف���ق على
القانون وتفاصيله.

خلوة آب
في يومها األول

تنعقد خ��ل��وة آب ال��ح��واري��ة
في يومها األول في عين التينة
على وق��ع ال��ت��ط��ورات اإلقليمية
ال��م��ت��س��ارع��ة ع��ل��ى الجبهتين
السورية واليمنية وعلى الساحة
التركية ،ويعود المتحاورون الى
قواعدهم حول الطاولة والجمود
وال��ش��ل��ل ي��ل��ف��ان االس��ت��ح��ق��اق��ات
الداخلية والمؤسسات الدستورية
ال س��ي��م��ا رئ���اس���ة ال��ج��م��ه��وري��ة
باستثناء الجيش اللبناني الذي
َ
يتوان عن القيام بواجبه في
لم
حماية السلم واالستقرار الداخلي
وال ف��ي م��ك��اف��ح��ة اإلره����اب على
الحدود .وكما العامين الماضيين
م��ر ع��ي��ده ه���ذا ال��ع��ام ف��ي غياب
االحتفال التقليدي بسبب الشغور
الرئاسي.
قد يبدو الحكم على نتائج أعمال
طاولة الحوار من اآلن تس ّرعاً ،لكن
يبدو واضحا ً أيضا ً أن ال مؤشرات
حقيقية داخلية وخارجية تشي
بقرب اتفاق األط��راف على حلول
لألزمة التي تعصف بالبالد منذ
أكثر من عامين.

الحريري التقى جنبالط

وف����ي إط����ار ال���ل���ق���اءات ال��ت��ي
تسبق ان��ع��ق��اد ط��اول��ة ال��ح��وار،
استقبل الرئيس سعد الحريري
ف��ي بيت ال��وس��ط رئيس «اللقاء
الديمقراطي» النائب وليد جنبالط
ي��راف��ق��ه وزي���ر الصحة وائ���ل أبو
ف��اع��ور وج���رى ع��رض ل�لأوض��اع
العامة وآخر التطورات.

بري يح ّبذ الح ّل الكامل

وأش�����ارت م���ص���ادر ف���ي كتلة
التنمية والتحرير لــ «البناء»
إلى أنّ «الملفات التي سيطرحها
رئ��ي��س المجلس ال��ن��ي��اب��ي نبيه
بري على المتحاورين هي البنود
نفسها التي طرحت في الجلسات
السابقة أي رئاسة الجمهورية
وقانون االنتخاب وتفعيل العمل
الحكومي ،وسيسأل بري األطراف
عن أجوبتهم عما طرحه عليهم
ف��ي ال��ج��ل��س��ة ال��س��اب��ق��ة ع��ل��ى أن
ت��ن��اق��ش ه��ذه األج��وب��ة وي��وض��ع
تص ّورات معينة تكون مقدّمة أو

مدخالً للحل ،واحتمال التوصل
الى مخارج هو ملك المتحاورين
وصفاء النيات واإلرادة لحل هذه
األزمة السياسية الكبيرة».
ونقلت المصادر عن بري قوله
إنه يحبّذ الح ّل المتكامل ،وليس
ال��م��ج��زأ« ،ف��األزم��ة ليست وليدة
اليوم وقد وصلنا الى الفشل في
ح�� ّل ك�� ّل ملف م��ن الملفات على
ح��دة ،وكلها توضع تحت عنوان
كبير هو الخالف السياسي بين
اللبنانيين» ،لذلك سيطرح بري
كل المواضيع الخالفية على بساط
البحث ،خصوصا ً أنها مترابطة
في ما بينها ،فال حكومة من دون
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س وإق����رار ق��ان��ون
انتخاب بوجود رئيس للجمهورية
أفضل م��ن إق���راره بغيابه ،لذلك
الحل المتكامل أفضل».
ولفتت المصادر إلى أنّ «بري
س��ي��ت��اب��ع ات��ص��االت��ه خ�ل�ال أي��ام
الخلوة التي ستشهد اجتماعات
ثنائية وثالثية جانبية وسيطرح
ب���ري تفعيل ال��ع��م��ل الحكومي
واالن��ط�لاق ف��ي معالجة الملفات
الوطنية الخالفية ال سيما مراسيم
النفط وإق��رار الموازنة ومعالجة
ال��وض��ع ال��م��ال��ي واالق��ت��ص��ادي
واالجتماعي».

إنجاح الحوار بعدم
خروجه عن الثوابت

وترى مصادر في تيار المستقبل
في حديثها لـ «البناء» أنّ «الحوار
مطلوب وه��و الوسيلة الوحيدة
لتقريب وجهات النظر بين القوى
السياسية اللبنانية ،لكن إنجاحه
يكمن ب��أن ال يخرج عن الثوابت
الوطنية للدولة اللبنانية والنظام
اللبناني أي الطائف والدستور
وأي ت��ج��اوز لذلك ُي��ع � ّرض البلد
لالهتزاز .الجميع في غنى عنه».
وتؤكد المصادر أن «تيار المستقبل
سيرفض السلة الكاملة للحل»،
وتشدد على أن «النقطة األساس
التي يجب أن ينطلق منها الحل
والذي يجب أن تناقش هو انتخاب
رئيس للجمهورية والسبيل الى
ذل��ك وب��اق��ي األم��ور تحل بحسب
الدستور» .وتؤكد المصادر رفض
المستقبل للمقايضة والمحاصصة
«ألن المشكلة هي غياب الرئيس
واس��ت��م��رار ت��ع��ط��ي��ل ح���زب ال��ل��ه

وح��ل��ف��اؤه ال��ن��ص��اب بضغط من
إيران».
وع���ن ال��خ��ي��ارات ال��ب��دي��ل��ة في
م��ا ل��و فشل ال��ح��وار ف��ي االت��ف��اق
ع��ل��ى رئ��ي��س ،ق��ال��ت ال��م��ص��ادر:
«نحن نلبي دع��وات بري للحوار
وال��ح��ل ب��ن��زول جميع األط���راف
ال��ى المجلس النيابي ف��ي  8آب
المقبل وانتخاب رئيس» ،وتؤكد
المصادر «إيجابية اللقاء بين بري
والرئيس سعد الحريري وترى أن
تفعيل عمل الحكومة والمجلس
النيابي ضرورة في هذه الظروف،
لكن المدخل األساسي للمشكلتين
هو انتخاب رئيس ،وتشدّد على
أن «المستقبل ال ي��زال متمسكا ً
بترشيح الوزير سليمان فرنجية
ولم يتغيّر شيء حتى اآلن».

درباس لـ «البناء»:
ال نتوقع تقدما ً خارقا ً

وقال وزير الشؤون االجتماعية
رش��ي��د درب����اس ل��ـ «ال��ب��ن��اء» إنّ
«رئيس الحكومة تمام سالم وأنا
سنحضر ال��ج��ل��س��ات وسننتظر
ماذا سيعرض الرئيس بري على
المتحاورين ،ولن نستعجل بإبداء
أي حكم عليها ،لكن ف��ي الوقت
نفسه ل��ن نتوقع ت��ق��دم�ا ً خ��ارق �ا ً
منها» .وينقل درب��اس عن سالم
عدم تفاؤله حيال تعامل الحكومة
مع الملفات وال في نتائج طاولة
الحوار ،ويرى صعوبة في توصل
األفرقاء التفاق على السلة الكاملة
التي تحدث عنها الرئيس بري
والحل المجزأ ربما يكون أسهل،
مستبعدا ً أي اتفاق على الرئاسة
حاليا ً فاألمر سابق ألوان���ه ،كما
يتمنى درباس أن «يخرج الحوار
بشبه إجماع حقيقي وجدي على
تفعيل العمل الحكومي ال سيما
إقرار الموازنة ،لكن ذلك غير ممكن
في ظل هذه الحالة المشحونة».
ال ح��� ّل ف���ي ظ���ل ال���ص���راع في
ا لمنطقة
وتستبعد م��ص��ادر سياسية
وديبلوماسية لـ «البناء» إمكان
ال��ت��وص��ل ال���ى ح��� ّل ل��ل��خ�لاف في
جلسات الحوار الوطني وال ترى
أيّ تغيير أو تعديل أو تقارب
في مواقف األط��راف السياسية،
م��ع��ت��ب��رة أن ه����ذا «دل���ي���ل على
ارتباط الح ّل اللبناني بالحلول

في المنطقة وتحديدا ً بالصراع
السعودي اإليراني المستم ّر على
م��س��ت��وى المنطقة ،وط��ال��م��ا هو
قائم فال أفق أليّ حلول داخلية،
ول���ن ت��ق��دّم ط��اول��ة ال���ح���وار أي
ج��دي��د رغ��م سعي ال��رئ��ي��س بري
ال����دؤوب وال��ح��ث��ي��ث ع��ل��ى إي��ج��اد
طاقة للنفاذ منها الى الحلول ،لكن
األم��ر أكبر من الجميع واألط��راف
الداخلية متموضعة في األحالف
اإلقليمية».
وإذ اعتبر أنّ ال��ت��ط��ورات في
سورية تؤثر على الحل في لبنان
ال سيما بالملف الرئاسي ،تشدّد
المصادر على أنّ «األث��ر الحقيقي
هو الصراع السعودي  -االيراني
الذي يمنع انتخاب رئيس».

بروجردي :سنساعد
إن ُطلب منا

وعشية انعقاد طاولة الحوار
والتطورات اإلقليمية الساخنة،
ج��ال رئيس لجنة األم��ن القومي
والسياسة الخارجية في مجلس
ال���ش���ورى اإلس�ل�ام���ي اإلي���ران���ي
ع�ل�اء ال��دي��ن ب���روج���ردي ،ال��ذي
وص��ل بيروت صباح أم��س ،بين
«الخارجية» والضاحية ،وأعلن
م��ن قصر بسترس أن��ه «إذا كان
م��س��اع س��ي��اس��ي��ة من
ه��ن��اك م��ن
ٍ
شأنها أن تساعد على حلحلة هذا
الفراغ السياسي في لبنان ،وإذا
طلب هذا المسعى منا ،فلن نتردّد
في القيام به» .مضيفاً« :ال نتدخل
في شؤون أي دولة ،لكننا نعتقد
أن النخب السياسية اللبنانية
ال��واع��ي��ة وال��م��ق��ت��درة واألح���زاب
والتيارات الفاعلة والمؤثرة في
ال��ش��أن اللبناني ،بإمكانها في
ن��ه��اي��ة ال��م��ط��اف أن تتفاعل مع
بعضها البعض في االتجاه الذي
يوجد المخرج المناسب والمالئم
لهذا الفراغ الرئاسي».
كما التقى ب��روج��ردي رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رعد ال��ذي أش��ار الى «اننا عبّرنا
عن اعتزازنا بدور إيران وقيادتها
المتمثلة باإلمام خامنئي» ،وأكد
ب��روج��ردي أن «ب��ع��د  5س��ن��وات
ع��ل��ى األزم����ة ال���س���وري���ة ،ب���دأت
المجموعات االرهابية تخسر مما
يدل الى صوابية خيارات إيران
االستراتيجية ف��ي المنطقة»...

وزار المسؤول اإلي��ران��ي ضريح
الشهيد القائد عماد مغنية ،على
أن يلتقي اليوم تباعا ً الرئيسين
بري وسالم.

وضبطت ق��وى الجيش خالل
عملية الدهم ،كمية من البنادق
ال��ح��رب��ي��ة وال��رم��ان��ات ال��ي��دوي��ة
والذخائر والمخدرات ،باإلضافة
إل���ى ع���دد م���ن ال���س���ي���ارات غير
القانونية.

وأكد قائد الجيش العماد جان
قهوجي بمناسبة عيد الجيش بأنّ
«المواجهة الفاعلة لإلرهاب الذي
ب��ات خ��ط��را ً عالميا ً ش��ام�لاً ،إ ّنما
تتطلّب استراتيجية شاملة ،تأخذ
باالعتبار تنسيق الجهود األمنية
الدولية ،ونشر الوعي الثقافي بين
سائر الشعوب ،ومعالجة القضايا
االجتماعية واالقتصادية الشائكة،
إال أنّ الجهد األمني الوطني يبقى
أس��اس��ي �ا ً ف��ي ت��ل��ك ال��م��واج��ه��ة»،
متوجها ً الى العسكريين قائالً «لن
نألو جهدا ً في سبيل تأمين العتاد
والسالح الذي يليق بتضحياتكم،
وإرادت��ك��م الصلبة ف��ي مواصلة
ال��ح��رب على اإلره����اب» .وتعهّد
قهوجي بمواصلة «العمل بك ّل جهد
وإصرار لكشف مصير العسكريين
المخطوفين وتحريرهم وعودتهم
إلى كنف مؤسستهم وأحبائهم».

�إعالنات ر�سمية

قهوجي :الستراتيجية
شاملة لمواجهة
اإلرهاب

دورية للجيش
تع ّرضت إلطالق نار

أمنياً ،تعرضت مراكز الجيش
في رأس بعلبك للقصف بقذائف
ال��ه��اون مصدره مراكز «داع��ش»
في الجرود الشرقية ور ّد الجيش
بالمدفعية الثقيلة.
كما أعلنت ق��ي��ادة الجيش في
بيان أن��ه «وأث��ن��اء قيام ق��وة من
الجيش ب��ده��م م��ن��ازل مطلوبين
في محلة دار الواسعة  -بعلبك،
ت��ع��رض��ت إلط��ل�اق ن���ار م��ن قبل
مسلحين ب��األس��ل��ح��ة الخفيفة
وال��م��ت��وس��ط��ة ،ف�����ردّت ع��ن��اص��ر
ال��ق��وة على م��ص��ادر إط�لاق النار
بالمثل ،وتم ّكنت من توقيف اثنين
م��ن المسلحين ال��ل��ذي��ن أصيبا
بجروح ،حيث تم نقلهما إلى أحد
مستشفيات المنطقة للمعالجة،
فيما تابعت قوى الجيش مالحقة
ب��اق��ي المسلحين ال��ذي��ن ف��� ّروا
باتجاه ج��رود المنطقة ،وأوقفت
ثالثة منهم».

مديرية الجمارك العامة
إعالن تلزيم
شراء آالت تصوير لزوم إدارة الجمارك
بطريقة استدراج العروض
ف��ي ت��م��ام الساعة الثانية ع��ش��رة من
يوم الثالثاء الواقع فيه الثالث والعشرين
من شهر آب من العام ألفين وستة عشر،
يُجري المجلس األعلى للجمارك في مركزه
الكائن في ساحة ري��اض الصلح  -بناية
شاكر وعويني  -الطابق الثامن  -قاعة
التلزيمات ،استدراج عروض لتلزيم شراء
آالت تصوير لزوم اإلدارة.
قيمة التأمين المؤقت /2,000,000/
ل.ل (فقط مليونا ليرة لبنانية).
ُت��ق �دّم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
والحصول عليه من مديرية الجمارك العامة
 دائرة الشؤون المالية.يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى الدائرة
المذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من يوم
االثنين الواقع فيه الثاني والعشرين من
شهر آب من العام ألفين وستة عشر.
مدير الجمارك العام
شفيق مرعي
التكليف
1475
دعوة النعقاد جمعية عمومية عادية
يتش ّرف مجلس إدارة ش��رك��ة بوليو
ش.م.ل ب��دع��وة ح��ض��رات المساهمين
لحضور الجمعية العمومية العادية التي
س ُتعقد يوم الجمعة الواقع فيه 2016/9/9
الساعة الخامسة مسا ًء بمركز الشركة.
جدول األعمال:
االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة وإلى
تقرير مفوّضي المراقبة.
الموافقة وال��م��ص��ادق��ة على ميزانيّة
الشركة لغاية عام .2015
إبراء ذ ّمة مجلس اإلدارة.
انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثالث
سنوات.
تعيين مفوّضي المراقبة للسنة المالية
التي تنتهي في  2016/12/31وتحديد
مرتباتهم.
مواضيع متفرقة.
مجلس اإلدارة

