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حمليات � /إعالنات

�أ�صحاب متن ّزهات الليطاني :ال ّتخاذ �إجراءات ّ
بحق م�س ِّببي التلوث
عقد أصحاب المتن ّزهات المنتشرة على ضفاف
الليطاني لقا ًء عند الخردلي« ،احتجاجاً ،على
التعدّي على النهر ،والذي أ ّثر بشكل سلبي على
الموسم السياحي في المنطقة ،فضالً عن قطع
معيشة عدد من العائالت» ،بحسب بيان لهم.
واعتبروا أنّ «التل ّوث الالحق بالقرعون ومحيطها
ليس له عالقة بنهر الليطاني في جزئه الجنوبي،
وبالتالي فالمبالغة في توصيف الواقع أدّى إلى
تكبّد خسائر ج ّمة منذ بداية الموسم السياحي».
وشارك في اللقاء الدكتور ناجي قديح ،الذي
يتابع ملف التل ّوث في نهر الليطاني ،بتكليف
من المدّعي العام البيئي في النبطيّة وعدد من
أصحاب المتن ّزهات من كل مناطق الجنوب.
وبعدما ش��رح علي عواضة ،وه��و صاحب
متن ّزه ،الوضع الذي آلت إليه األمور والخسائر
التي يتكبّدها أص��ح��اب المتن ّزهات ف��ي ك ّل

الجنوب نتيجة ما يحصل» ،تال المحامي علي
كمال عباس بيانا ً باسم المجتمعين ،جاء فيه:
«نبدأ بالتذكير بأهميّة وحيويّة نهر الليطاني،
ودوره األس��اس��ي وال��م��رك��زي كشريان بيئي
وخدماتي واقتصادي وإنمائي يش ِّكل الغنى
األساسي لهذه المنطقة بقراها كافة ،وهو كان
من المطامع األساسيّة للعدو الصهيوني ،وال
داع��ي للتذكير بالتضحيات والثمن الغالي
الذي دفع السترداده وصونه .إلاّ أنّ ما نشهده
اليوم من جريمة بشعة وقتل مستمر وممنهج
لهذا المرفق الحيوي ،سواء من خالل األفعال
القصدية لبعض أص��ح��اب الجشع لتحقيق
منافع خاصة وضيّقة ،أم من خ�لال اإلهمال
واالستهتار وان��ع��دام المباالة لبعض متو ّلي
السلطة ،استتبعت وصول األمور إلى ح ّد الكارثة
الوطنيّة التي ُتصيب جميع القرى واألهالي

بصحتهم وممتلكاتهم وأرزاق��ه��م ،والتسبّب
ّ
بخسائر جسيمة على مختلف األصعدة ،وذلك
في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وتطبيق
القوانين واألنظمة النافذة ،ال سيّما أحكام المواد
 747و 784و 749من قانون العقوبات التي
تلحظ صراحة وج��وب معاقبة من يقدم على
تلويث المياه ورمي المواد الضا ّرة فيها بعقوبة
تصل إلى الثالث سنوات حبس ،إضافة إلى
الغرامة».
وتابع البيان« :إنّ من حق جميع المتض ّررين
من التل ّوث الحاضر التقدّم بالدعاوى للمطالبة
بالعطل والضرر الالحق بهم وبأعمالهم وأرزاقهم
بوجه متسبّبي هذا التلوث ،نظرا ً لثبوت العالقة
الجرمي والضرر الكبير
السبب ّية بين فعلهم
ّ
ّ
بحق المتض ّررين ،وس ُيصار إلى
الناتج عنه
التقدّم بهذه الدعاوى أمام المراجع القضائيّة

المختصة التي نثق بها ونحترمها ،وندعو
المراجع الرسميّة صاحبة الصالحيّة للقيام
بدورها وواجبها ،وا ّتخاذ ما يوليها القانون ّ
حق
ا ّتخاذه من إجراءات وادّعاءات ،وتنظيم محاضر
المختصة
الضبط واللجوء إلى المراجع القضائيّة
ّ
وتحريك الدعاوى العامة وفقا ً لألصول المرعيّة
ُفسر سكوتها وخنوعها تواطأ ً
اإلج��راء ،كي ال ي َّ
وتأييدا ً ومشاركة في الجرم الحاصل بحق هذا
المرفق الحيوي ،وسن ّتخذ اإلجراءات التصعيديّة
كا ّفة التي يحفظها القانون ،وسنكشف الحقائق
كافة أمام الرأي العام ،وليتح ّمل كل شخص تبعة
ومسؤولية أعماله وواجباته».
وذكر قديح ،أنّ «من ّ
حق أصحاب المتن ّزهات
المطالبة بحقوقهم والتعويض عليها في ظل
ما يحصل» ،مشيرا ً إلى أ ّنه «يتابع هذا الملف
لتحضير تقرير حول تل ّوث النهر».

بوتين لأوباما ( ...تتمة �ص)1
استمرت من الواحدة إلى السادسة بعد الظهر ،عندما بدأ
الجيش السوري وحزب الله ،بغطاء مدفعي وصاروخي،
وشراكة سالح الجو الروسي والطائرات السورية ،فارتفع
ص��راخ المهاجمين ،وطلباتهم للنجدة ،وشوهدت آلياتهم
تحترق ،وصفوفهم تتبعثر ،ويهرب الكثيرون منهم من
أرض المعركة تاركين وراءه��م أكثر من اربعمئة قتيل في
المحاور الستة التي تقدّموا عليها ،بينهم قادة كبار ،ومع
الساعة العاشرة ليالًأكدت مصادر ميدانية عسكرية لـ«البناء»
أنّ الجيش السوري والحلفاء قد استعادوا جميع النقاط التي
دخلتها الجماعات المهاجمة ،وأضافت المصادر أنّ التكتيك
المعتمد في القتال يقوم اصالً على ترك المهاجمين يتوغلون
إلى النقاط المق ّررة سلفاً ،والتي ال تشكل خطرا ً وحساسية،
ليبدأ الهجوم المعاكس ،ويكبّد المهاجمين أكبر ع��دد من
القتلى والخسائر في العتاد ،ألنّ هذا هو الطريق الوحيد
لتخفيف خسائر المدافعين ،وإجبار المهاجمين على دفع
الكلفة األعلى وصوالً للتسليم باستحالة اإلختراق.
على إيقاع الحرب في سورية ،والحوار الوطني في لبنان،
والنقاش الدائر في الحزب السوري القومي اإلجتماعي حول
قرار المحكمة الدستورية الحزبية الذي أبطل قرار المجلس
األع�ل��ى بتعديل الدستور وانتخاب النائب أسعد حردان
رئيسا ً للحزب ،وقبول الرئيس المنتخب والمجلس األعلى
بقرار المحكمة ،انتخب المجلس األعلى الوزير السابق علي
قانصو رئيسا ً للحزب ،الذي أكد بعد انتخابه مكانة العقل
المؤسساتي في النهضة التي يتطلع إليها القوميون من
موقعهم الطليعي في خوض معارك أمتهم ،وفي طليعتها
شراكتهم الفاعلة في مقاومة االحتالل واإلرهاب ،ودورهم
الريادي في مواجهة مشاريع الفتن وص��والً لقيام الدولة
المدنية الجامعة ،داعيا ً ألخذ المعاني العميقة التي يختزنها
موقف الرئيس السابق أسعد ح��ردان والمجلس األعلى
في التعامل مع ق��رار المحكمة ،كتعبير عن عالقة المنهج
المؤسسي بالفاعلية التي يتطلع إليها الحزب ،ويدعو على
ّ
أساسها الستيعاب ك� ّل تباين في ال��رأي ،ضمن ضوابط
أصلها ،ال تراجع عن حزب أقوى وأفعل في المقاومة ،وال
مساومة على المؤسسات واالنخراط عبرها واالنضباط
بها ،فهذان السقفان في ال��دور واألداء ،يمنحان الحقوق
للقوميين في حزبهم وعليه.

قانصو رئيسا ً لـ«القومي»

انتخب الوزير السابق علي قانصو رئيسا ً للحزب السوري
القومي االجتماعي خلفا ً للرئيس السابق النائب أسعد حردان في
خصصة النتخاب
جلسة عقدها المجلس األعلى في «القومي» ُم َّ
رئيس للحزب ،في موعدها المق ّرر وضمن المهل الدستورية .وبعدما
جرى التسليم والتسلّم بين حردان وقانصو عُ قد مؤتمر صحافي
استهله رئيس المجلس األعلى الوزير السابق محمود عبد الخالق
بكلمة أعلن فيها أنه بانتخاب األمين علي قانصو رئيساً ،يكون
الحزب قد أت ّم استحقاقاته الداخلية .وأكد أنّ الحزب القومي أعطى
صورة بهية وجلية عن مؤسساته وعن ممارساته الديمقراطية.
ووجه ح��ردان من جهته نداء إلى رفقائه في مختلف الفروع
الحزبية ،في الوطن والمغتربات على ح ّد سواء ،أن يكونوا سندا ً
قويا ً ملتزما ً منتظما ً بخيار المؤسسة الحزبية لنصل إلى الحزب
األقوى والدور األفعل ،مضيفاً« :سأبقى عند ثقة القوميين مؤمنا ً
بأنّ طريقنا شاقة وطويلة ،وأننا بالنضال والتضحيات والثبات
وااللتزام واإلرادة سنصنع نصر أمتنا» .وقال حردان :القوميون،
بناء على قرار المؤسسات الحزبية ،يقاتلون ويأخدون دورهم
ويضحون على المستويات كافة ،فهم يناضلون في الميدان أشداء
ّ
أقوياء يقاتلون اإلره��اب ،ويناضلون اجتماعيا ً وثقافيا ً من أجل
وحدة المجتمع».
ولفت قانصو بدوره إلى أنّ وحدة القوميين االجتماعيين ستبقى
هدفا ً دائما ً لنا ،ولن أوفر جهدا ً أو وقتا ً أو سبيالً إال وسأبذله لتحقيق
هذه الوحدة باعتبارها مطلبا ً لجميع القوميين االجتماعيين
وتوجه
وحاجة لتحقيق مشهدية أجمل وفعالية أقوى لحزبنا.
ّ
قانصو إلى األمناء والرفقاء في الوطن وعبر الحدود داعيا ً إياهم إلى
التأ ّمل مليا ً في موقف رئيسنا السابق ومجلسنا األعلى القائم على
التزام منطق المؤسسات وأحكامها ،وليأخذ الجميع من هذا الموقف
قدوة ،لسلوكهم وانتظامهم في مؤسساتهم واالحتكام إليها في

عالقاتهم وفي أعمالهم .فيصونوا حزبهم ويلفظوا من يتطاول على
مؤسساتهم ،ويسيء متع ّمدا ً إلى سمعة حزبهم وإلى تضحياته،
وإنني أعلن أنّ صدر المؤسسة المركزية مفتوح لجميع الغيارى
على مصلحة الحزب ،ومهما كانت آراؤه��م ،وإنني جاهز لحوار
الجميع واالستفادة من قدرات الجميع ،إال أنني لن أتهاون مع هواة
العبث بسمعة الحزب وصورته ودوره في وسائل اإلعالم وغيرها.
ومسؤولية المؤسسات حماية الحزب ولهذا ستتخذ ك ّل اإلجراءات
ّ
بحق المستم ّرين في هذا العبث .ولن نسمح ألحد
النظامية الرادعة
ً
أن يتطاول على الحزب ،خاصة لمن تخلى قصدا ولسنوات عن
موجبات انتمائه إلى الحزب».

الحوار ينهي عمل اللجان المشتركة

أنهى الحوار الوطني في خلوته الثالثية عمل اللجان المشتركة
المكلفة دراسة القانون االنتخابي .سحب الحوار الوطني القانون
االنتخابي من عملها على أن ينتقل هذا الملف الى اللجنة التي
ستشكل عقب الجلسة الحوارية في  5أيلول المقبل ،على ضوء
أسماء النواب األعضاء والخبراء الدستوريين الذين سترفع
اسماؤهم من قبل المتحاورين إلى الرئيس نبيه بري في الجلسة
المقبلة.
وإذ تشير مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» إلى
أنّ اللجنة ستدرس القانون االنتخابي للمجلس النيابي ،والقانون
االنتخابي لمجلس الشيوخ باإلضافة الى صالحياته ،اعتبرت انّ
النقاش حول مجلس الشيوخ ليس حادا ً ال سيما انّ الجميع ال يمانع
إجراء انتخاباته على أساس االقتراح االرثوذكسي .لكن المصادر
نفسها رأت أنّ «ك� ّل المؤشرات توحي انّ االنتخابات النيابية
المقبلة سوف تجري على أساس قانون الستين اذا كانت ستحصل
في موعدها المحدّد».
وأكدت مصادر نيابية في حزب «القوات اللبنانية» لـ«البناء» أنّ
«االولوية بالنسبة لنا انتخاب رئيس وإقرار قانون انتخابي جديد،
لكن يبدو انّ البعض «يك ّبر الحجر» في النقاشات والطروحات
لتضييع البوصلة ،وهناك من يريد إجراء االنتخابات على أساس
الستين» ،ال سيما انّ قانون االنتخاب يجب ان يق ّر قبل  6أشهر من
موعد االنتخابات .وفي الملف الرئاسي ،رأى المصدر أن ال راعي
إقليميا ًأليّ تسوية سياسية ،فالخليج مشغول بمشاكله ،واألميركي
بانتخاباته الرئاسية ،ولذلك إذا لم نتلقف الفرصة وننتخب رئيسا ً
فإنّ الفراغ الرئاس طويل».

الراعي في المختارة

يتوجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
اليوم الى الشوف وتحديدا ً الى المختارة ،حيث يدشن كنيسة
المختارة التي تعود ملكيتها آلل الخازن ،بعد إنجاز أعمال ترميمها،
فيرأس الذبيحة اإللهية فيها الحادية عشرة صباحاً ،ثم ينتقل الى
دارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط الذي يقيم على
شرفه استقباال ً سياسيا ً ورسميا ً موسعا ً في دارت��ه عند الثانية
عشرة ،دعيت إليه معظم شخصيات الصف األول ،ومنهم رئيس
الحكومة تمام سالم ،الرئيس سعد الحريري ،رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع،
وستلقى كلمات في المناسبة ،أبرزها لجنبالط والراعي على أن
تليها مأدبة غداء على شرف البطريرك والمدع ّوين .وأشارت مصادر
بكركي لـ«البناء» إلى «أنّ الزيارة تحمل معاني كثيرة لجهة التشبّث
بالمصالحة في الجبل التي بدأت في عهد البطريرك الماروني نصر
الله صفير ،وتدشين كنيسة السيدة بما يحمل ذلك من طي صفحة
الحرب الماضية ،وفتح صفحة جديدة بين المسيحيين والدروز
في الشوف ،نظرا ً إلى العالقة التاريخية بين الجانبين .ولفتت
إلى «أنّ الزيارة ترمز أيضا ً إلى أهمية التفكير باإليجابي اكثر من
التفكير بالسلبي ،والتالقي في ظ ّل ما يجري من حولنا من نزاعات
وحروب».
ولفتت المصادر إلى «أنّ كلمة الراعي ستكون قاسية تجاه
المكونات السياسية على غ��رار تصريحاته ،وسيدعو الكتل
النيابية والسياسية مجدّدا ً الى تح ّمل مسؤولياتها وانتخاب
رئيس الجمهورية وإقرار قانون انتخاب جديد ،ال سيما انّ الوقت
طال كثيراً» .ورأت انّ الحوار مفيد بمجرد حصوله ويفتح المجال
ألحاديث أخ��رى ،لكن في الوقت نفسه الخطر مداهم على لبنان
ومفروض انتخاب رئيس ،وأن يحصل الحوار في األمور االخرى في
البرلمان المكان الطبيعي وليس أيّ مكان آخر».

مداهمات للجيش في عرسال

أمنياً ،يواصل الجيش اللبناني عملياته في إط��ار مكافحة
اإلرهاب في جرود عرسال وبعد أق ّل من  24ساعة على إلقاء القبض
على القياديين الخطيرين في تنظيم «داعش» طارق فليطي وسامح
البريدي في وادي عطا ،نفذ الجيش أمس عملية واسعة النطاق

دراسات الشرق األدنى في واشنطن ،أنّ جبهة النصرة
التي تتبع تنظيم القاعدة رسميا ً هي أقرب شبها ً لحركة
طالبان من القاعدة ،بإعتبارها قوة مؤلفة من سوريين
م �ت �ش �دّدي��ن دي �ن �ي �اً ،لكنهم ال يتطلعون للعمل خ��ارج
سورية ،وال يشكلون سببا ً للقلق على األمن األميركي،
وأم��ن ال��دول الغربية ،ول��ذل��ك ينظر ال��روس لما يجري
في سورية باعتباره إدارة سعودية بواسطة كلينتون
وفريقها للحرب ف��ي س��وري��ة ،وإع�ل�ان تقاعد ألوباما
وفريقه ،حتى تسقط خطة كلينتون وتفرض معادالت
القوة العودة إلى التفاهمات.
 يعلم ال ��روس أن�ه��م سبق وم�ن�ح��وا ال�س�ع��ودي��ة ماال تستحق ،عندما قبلوا بالتساهل مع ص��دور القرار
المشؤوم  2216عن مجلس األمن الذي يع ّوم منصور
هادي كرئيس شرعي وهو المنتهية صالحيته وواليته،
والفاقد لمن يحميه بوجه ثوار بلده ،الذين ال حدود لهم
أي دول��ة أجنبية إال حلفاء منصور في السعودية
مع ّ
يحاصرون اليمن من ك� ّل ات�ج��اه ،بينما ال�ج��ارة ع ّمان
ت��راب��ط على ح��دوده��ا اليمنية وح��دات تنظيم القاعدة
من جهة حضرموت بالتنسيق مع السعودية وجماعة
منصور ه��ادي ،ويعلم ال��روس حجم اإلزدواج �ي��ة في
التعامل األممي مع الحالتين السورية واليمنية ،وكانوا
وال يزالون معنيين بفرض تصحيح هذا اإلزدواج من
مجلس األم��ن إل��ى م��واق��ف مكتب األم �ي��ن ال �ع��ام الذي
يحمل مبعوثوه إلى ك ّل بلد وصفة ،ففي اليمن معارضة

دعا رئيس «لقاء الفكر العاملي»
السيد علي عبد اللطيف فضل الله
إلى «إسقاط المحميّات السياسيّة
عن ك ّل السارقين والفاسدين ،ألنّ
ج��وع المواطن ومعاناته وكرامة
اإلن��س��ان أك��ب��ر م��ن ك�� ّل ال��زع��ام��ات
والعناوين».
رح����ب ب��ـ«ال��ح��وار
وف���ي ح��ي��ن ّ
كوسيلة للتخاطب بين اللبنانيّين
وال��ت�لاق��ي على مجموعة عناوين
ت��خ��دم مصلحة ال��وط��ن والعيش
المشترك» ،اعتبر أنّ «الحوار يجب
أن يكون بداية حالة وطنيّة تعبّر
ع��ن إرادة حقيقيّة ل��ص��ون البلد
وعيشه المشترك ،وحماية كرامة
أبنائه وثرواته من النهب والسرقات،

مؤسساته بعيدا ً من أمراض
وتنامي
ّ
الطائفيّة والمذهبيّة».
سياق آخر ،حيّا السيد فضل
في
ٍ
الله الجيش اللبناني في عيده ،داعيا ً
إلى «رفع الحظر عن دعمه وتسليحه
ب��ال��ذخ��ي��رة وال��م��وق��ف السياسي
الجامع ،ليبقى العين الساهرة مع
األجهزة األمنيّة لمواجهة المخططات
التكفيريّة».
ع��رب��ي �اً ،دع��ا ال��س��ي��د ف��ض��ل الله
إل���ى «ال��ت��ض��ام��ن م��ع ك��� ّل األب��ري��اء
الذين ُتسفك دماءهم تحت عناوين
عربيّة وإسالمية في ك ّل من سورية
الجريحة وفلسطين األسيرة واليمن
الموجوعة» ،مطالبا ً «ال��رأي العام
العربي وال��دول��ي ،وك�� ّل م��ن يملك

ضميرا ً
وحسا ً إنسان ّيا ً أن يتح ّرك
ّ
ّ
لكف يد المجرمين والتكفيريّين،
والمطالبة بوقف دعمهم ورعايتهم
وتمويلهم وتسليحهم».
وإل�����ى ف��ل��س��ط��ي��ن ال��م��ق��اوم��ة،
�وج��ه فضل ال��ل��ه بـ«التحيّة إلى
ت� ّ
المناضلين أح��م��د س��ع��دات وب�لال
كايد ،وك � ّل األس��رى الفلسطينيين
ال��ذي��ن ي��خ��وض��ون ال��ي��وم معركة
حريّة جديدة باألمعاء الخاوية ض ّد
السجون الصهيونيّة واغتصاب
ح��ري��ت��ه��م وع���ل���ى درب ال��ن��ض��ال
والمقاومة ،ف��ي حين يسلك خيار
ال���ردّة ال��ع��رب��ي ط��ري��ق االستسالم
العلني مع
وال��ت��خ��اذل والتطبيع
ّ
العدو الصهيوني».

حلب العالم ي�ستدير ( ...تتمة �ص)1
في مشاريع القاع الحدودية الشرقية شملت مداهمة وتفتيش
المخيمات وتنظيفها من السالح والمشبوهين واإلرهابيين ،وتمكن
من توقيف عدد من النازحين السوريين.
وقالت مصادر عسكرية لـ«البناء» أنّ «استعادة عرسال الى
حضن الدولة ساعدت الجيش على تنفيذ خطوات نوعية للتضييق
على اإلرهاب في جرود عرسال وهذا دليل على كفاءة األجهزة األمنية
الثالثة التي تتعاون في ما بينها وهي األمن العام وفرع المعلومات
واستخبارات الجيش التي تتقاطع المعلومات عندها ،بينما تقوم
وحدات الجيش العسكرية بتنفيذ المهمة».
وأشارت إلى أهمية «استخراج المعلومات مع الرؤوس اإلرهابية
خالل التحقيقات معهم لتسهيل إلقاء القبض على أفراد الخلية أو
على خاليا أخرى نائمة ،الفتة إلى أنّ «الخطر على لبنان قائم من
الناحية العسكرية حيث ستحاول المجموعات المسلحة الموجودة
في الجرود باآلالف تحقيق اختراق في الداخل والتي فشلت بذلك
عدة مرات لوجود الجيش والمقاومة على طول حدود  50كلم ،أما
الخطر األمني فيتمثل في الخاليا النائمة المنتشرة والتي تحاول
تنفيذ عمليات تفجير أو انتحارية».
ونقلت المصادر التي شاركت في مؤتمرات دولية عدة لمكافحة
اإلره��اب عن إجماع لدى المشاركين بأنّ «لبنان البلد الضعيف
المنقسم سياسيا ً وبال رئيس وحكومة مشلولة استطاع أن يكون
في مقدمة ال��دول التي تصدّت لإلرهاب ألسباب متعدّدة أبرزها
كفاءة األجهزة وصغر مساحة لبنان والبيئة الشعبية الحاضنة
للجيش والرافضة لإلرهاب».

ملف العسكريين الى الواجهة

وفي غضون ذلك ،عاد ملف العسكريين المخطوفين التسعة لدى
«داعش» الى الواجهة وسط معلومات عن عودة الوسيط القطري
المكلف بالملف إلطالق المفاوضات بهذا الشأن ،وقالت مصادر
إسالمية لـ«البناء» انّ «المطلوب الخطير طارق فليطي يعتبر من
قياديي تنظيم داعش المعتمد عليهم في العمليات اإلرهابية ال
سيما تلك التي استهدفت الجيش والمدنيين في البقاع والضاحية
وهو مسؤول عن شبكة إرهابية تض ّم عددا من االشخاص» ،وأكدت
المصادر أنّ «الفليطي يعتبر كنزا ً ثمينا ً لدى األجهزة األمنية ومن
خالل التحقيقات معه سيعترف بالكثير من األسرار ومن ضمنها
وضع ومكان وجود العسكريين المخطوفين لدى داعش».
وتشير المصادر الى الظروف الصعبة التي تعيشها التنظيمات
اإلرهابية في الجرود والتي باتت محاصرة من قبل الجيش وحزب
الله في مناطق جبلية وعرة بانتظار تسوية كبيرة في المنطقة
لتنسحب الى سورية ،وتتحدث المصادر عن تشديد اإلج��راءات
األمنية في الشمال وتحديدا ً في طرابلس حيث تقوم األجهزة األمنية
بإلقاء القبض على أيّ شخص يشتبه بانتمائه أو تواصله مع تنظيم
«داعش» أو «النصرة» ،وتلحظ المصادر غياب أيّ حركة لـ«داعش»
داخل طرابلس بعكس ما كان الوضع عليه قبل الخطة األمنية».

الوسيط القطري مجدّداً؟

وأكدت مصادر األهالي لـ«البناء» وجود محاوالت إلعادة ملف
التفاوض مع «داعش» ،مشيرة الى أنّ «الوسيط القطري سيعود
لتحريك الملف كما أنّ المحامي نبيل الحلبي الذي كان له دور
ها ّم في التفاوض إلطالق العسكريين مع النصرة ينتظر تكليفا ً
رسميا ً خالل أسبوعين إلطالق الملف من النقطة التي وصل اليها
خالل المرحلة األخيرة ،وتحدثت المصادر عن محاوالت عدة قام
بها األهالي للتواصل مع شخصيات وقيادات إسالمية مقربة
من داعش لمعرفة معلومات عن أبنائهم لكنها باءت بالفشل ولم
تحرز أيّ تقدم» وتنفي المصادر توصلها الى أيّ معلومة عنهم منذ
إطالق العكسريين لدى النصرة حتى اليوم ال عن مكان وجودهم
وال عن حياتهم وسالمتهم وال تلقيهم أيّ إشارة من داعش لقبول
التفاوض».

اآلمال على فليطي...

وتعلق المصادر آماال ً على الفليطي القيادي في التنظيم الذي
سقط في قبضة الجيش الذي ربما يشكل دافعا ً لداعش إلطالق
المفاوضات لكنها تعتبر أنه ليس المسؤول األول الذي يقع في
قبضة الجيش ولم يؤ ّد ذلك إلى تحريك الملف ،وترجح المصادر
وجود العسكريين في منطقة ما في جرود عرسال وليس داخل
البلدة» وال تحبّذ المصادر تنفيذ تحركات واسعة في هذه المرحلة
بل ستبقى في حالة ترقب بانتظار ايّ بقعة ضوء وتحركها األخير
في رياض الصلح هدفه تسليط الضوء على ملف العسكريين ،لكنها
سترفض أيّ مساومة أو تقصير من قبل الدولة في الملف».
وعلمت «البناء» أنّ «المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم يتابع الملف بشكل يومي ،لكن لم تتوفر لدى الدولة حتى
اآلن أيّ معطيات جديدة».

مو�سكو �إلى الردع ( ...تتمة �ص)1
شعبية مسلحة تم ّكنت من طرد الرئيس المنتهية واليته
من العاصمة األولى صنعاء إلى الثانية عدن ،ومن ثم
طرده منها ،ووقف معها الجيش وانض ّم إليها ،ولم يجد
هذا الرئيس من يقاتل معه من شعبه وجيشه ،وبينما
ينسق الرئيس المنتهي الصالحية مع تنظيم القاعدة
ويس ّميه مقاومة شعبية تقاتله المعارضة المسلحة،
ورغم حصارها تنجح المعارضة بإمساك ك ّل الجغرافيا
الوطنية لبلدها قبل التدخل السعودي بش ّن الحرب ،وفي
سورية معارضة مسلحة لم تتمكن من اإلمساك بجزء
من الجغرافيا ،إال عندما دخلت جحافل تنظيم القاعدة
بتسهيالت ال��دول المجاورة لسورية ،وبقي الرئيس
يمسك بجيشه ومعه غالبية شعبية وشرعية دستورية،
ويسيطر على المدن الرئيسية وحيث يقيم ثالثة أرباع
ال�س�ك��ان ،ورغ��م ذل��ك ت�ع��رض المساعي األم�م�ي��ة على
التنحي وحكما ً انتقاليا ً ثقله
الرئيس ال�س��وري فكرة
ّ
ل�ه��ذه ال�م�ع��ارض��ة المتعسكرة م��ع ال �ق��اع��دة ،ويعرض
على المعارضة اليمنية تسليم المدن والسالح وبعدها
«ن�ت�ح��دث ف��ي ال�س�ي��اس��ة» ،لسبب وح�ي��د ه��و المصالح
السعودية ،ألنّ تطبيق معيار واح��د رغ��م ان��ه سيظلم
المعارضة اليمنية وال��رئ�ي��س ال �س��وري بمساواتهما
بمن ال يستحق ،سيؤدّي حكما ً إلى معادلة تقوم على
حكومة موحدة والتمهيد إلنتخابات جديدة ،وه��و ما
سيتسبّب بخسارة السعودية في اليمن وسورية ،وك ّل
ما يناسب السعودية في اليمن ال يناسبها تطبيق مثله

«الفكر العاملي» :ليكن الحوار بداية حلول وطنيّة

في سورية ،وك� ّل ما يناسب السعودية في سورية ال
يناسبها تطبيق مثله في اليمن ،بينما ك� ّل ما تطرحه
ال�س�ع��ودي��ة ل�س��وري��ة ترتضيه ال�م�ع��ارض��ة ف��ي اليمن،
وك ّل ما تطرحه السعودية في اليمن تقبل به الحكومة
السورية كأساس للح ّل في بلدها ،وطالما المبعوثون
األمميون يعملون عند السعودية ،وطالما أنّ قرار البيت
األبيض صار عندها ،فالر ّد الروسي يجب أن يتوجه
إليها.
صحح ال��روس خطأهم في اليمن ،ومنعوا قرارا ً
ّ
في مجلس األم��ن الدولي يدين الحوثيين لرفض خطة
ح � ّل ت�ق��ول لهم س�ل ّ�م��وا مناطق سيطرتكم وسالحكم
ون�ت�ح��دث بعدها ف��ي السياسة ،وس��أل��وا األم�ي��ن العام
ومعاونه جيفري فيلتمان ،ومعهما ممثلو واشنطن،
ه��ل ترتضون ق ��رارا ً مثله بحق المعارضة السورية،
وه��ي ال �ت��ي فشلتم جميعا ً ب�ف��ك ال�ت�ش��اب��ك بينها وبين
اإلرهاب؟ ورسموا معادلة العودة للتفاوض اليمني تحت
عنوان ربط الح ّل السياسي بالح ّل األمني ،فكان الردع
اإلستراتيجي للسعوديين الذين عادوا إلى خطوط القتال
بال أفق سياسي ،ال ضغوط دولية أملوا بها ،وال تقدّم في
المفاوضات سعوا إليه ،تقهقر عسكري ومعه تقهقهر
سياسي ،وبالتوازي وضعت موسكو ثقلها كما وعدت
حلفاءها للخروج بنصر حاسم في شمال سورية ،وبعد
شهر كالم آخر.
ناصر قنديل

هي (حلب) أسطورة صمود سورية السيدة المستقلة
الحرة التي ترفض التبعية واإلمالءات من أحد ،أيّ احد!...
انها (حلب) لحظة تبلور إعادة إنتاج صيغة تفاهمات
دولية منعت قيام حرب عالمية ،سيكتب التاريخ يوما ً انّ
أساسها دخول حزب الله لبنان والحرس الثوري اإليراني
على خط صمود جيش سورية األسد وشعبها العظيم...
ليست النهاية للحرب الكونية على سورية تماماً ،لكنها
بداية الع ّد العكسي لسقوط مشاريع التقسيم ومشاريع
الطاقة العالمية وك ّل مشاريع الفتنة المذهبية والعرقية
بل ومشاريع إعادة إنتاج سايكس بيكو جديد...
من هنا يأتي هذا اإلص��رار االنتحاري السعودي على
الزجّ بك ّل ما تبقى لديه من مال او عالقات تجارية دولية
او بقايا ايديولوجيات ظالمية بائسة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه
من مشروع «القاعدة» وأخواتها األميركي الصهيوني
«االسالموي» وبدعم أميركي استراتيجي...
هم يعرفون تماما ً انّ ما تبقى لديهم من قتال ومقاتلين
وعتاد وآليات انما هو مجرد حطب يشعلونه إليجاد «جنح
الظالم» الذي يظ ّنون أنهم ق��ادرون من خالله ان يخفوا
بعضا ً من مالمح خيبتهم وهم يسيرون القهقرى الى مزابل
التاريخ...
والله ليس شعارا ً وال مجرد أمنيات ما أقوله لكم من
أنّ الجماعة صاروا يشبهون بقايا عمالء سايغون ،وأنهم
ّ
يحضرون للحظة الهروب الكبير ،بل هي الحقيقة التي
يراها ايّ مقاتل في الميدان ويقرأها أيّ متابع أو مراقب
موضوعي لألحداث...
هي لحظة التح ّول التاريخية التي صنعها الصبر
االستراتيجي لحلف المقاومة الممت ّد من طهران الى
الضاحية مرورا ً بعموده الفقري السوري ،ال سيما مذ ظهر
جليا ً بثالثية الرؤساء محمود أحمدي نجاد بشار حافظ
االسد السيد حسن عبد الكريم نصرالله وهم يسيرون في
قصر الشعب السوري...
نعم ستكون لدينا بضعة أش��ه��ر صعبة وقاسية
وسننزف خاللها بعض الدماء الزكية ،من اآلن الى ان
يتبدّل ساكن البيت األبيض األميركي ديمقراطيا ً بقي أم
صار جمهوريا ً ال فرق ،لكنها عالمات نصرنا االستراتيجي
المبين تظهر جليا ً الساعة في حلب...

يفاوضوننا ف��ي إي���ران ح��ول ال��ق��درات العسكرية
والمنظومة الصاروخية وملف حقوق اإلنسان ،ويرسلون
قوافل اإلرهابيين من الرقة والموصل ظنا ً منهم أنهم
ق��ادرون على وقف صعود إي��ران ،وهم يعرفون جيدا ً أنّ
إيران الثورة والمقاومة ال يمكن محاصرتها ال باتفاق نووي
وال بحروب الفتن المذهبية والعرقية المتنقلة...
ويفاوضوننا في اليمن حول مستقبل الخليج والجزيرة
العربية ظنا ً منهم انهم ق��ادرون على بث روح الفرقة أو
اليأس أو التراجع ،وهم يعرفون تماما ً من هو سيد البحار
واليابسة هناك كما يعرفون مالمح هزيمتهم التاريخية
التي تنتظرهم وكيف سيصبحون ج��زءا ً من الماضي
المدروس...
ويفاوضوننا لتأخير ساعة تحرير الموصل وإسدال
الستار على داعش في العراق في محاولة لقطف ثمار هذه
المعركة في استحقاق معركة الرئاسة لديهم ،وهم يعرفون
تماما ً ان ال فائدة من ذلك النّ المستقبل هو للحشد الشعبي
ومن وما يمثل من قوى صاعدة ال تف ّرق بين ديمقراطي او
جمهوري...
يفاوضوننا في لبنان على اسم الرئيس وفي ظ ّنهم
أنهم قادرون على اختطاف الجمهورية وإيجاد شرخ في
التحالف التاريخي الذي تشكل بوجه العدوان اإلسرائيلي
الغاشم قبل عشر سنوات على لبنان ك� ّل لبنان ،وهم
يعرفون انّ هذا التحالف قد تع ّمد بالدم وصار ج��زءا ً ال
يتجزأ من لبنان المستقبل أيا ً كان اسم الرئيس القادم
ما دام ص ّناع الجمهورية اللبنانية العتيدة قد ق ّرروا أن
يكتبوا حروفها بروح حروف المقاومة وبصناعة محلية
وطنية ،ويرفضون ايّ شكل من أشكال اإلمالءات اإلقليمية
او الدولية بعد ان صار لبنان قوة عظمى إقليمية يُشار له
بالبنان!...
من اآلن الى حصول االستدارة األكبر ،استدارة ما بعد
دخول الجليل سنألم كثيراً ،ولكن...
وال تهنوا في ابتغاء القوم ،ان تكونوا تألمون فإنهم
يألمون كما تألمون وترجون من الله ما ال يرجون!...
بعدنا طيّبين قولوا الله...

محمد صادق الحسيني

�إعالنات ر�سمية
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي تعلن عن رغبتها في إجراء
مناقصة عمومية
ألشغال :الصيانة المطلوبة لزوم
نظارات قصر عدل الجديدة.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية
 ثكنة الحلو  -ش��ارع م��ار الياسّ
لالطالع على دفتر الشروط الخاصة
ب��ال��م��ن��اق��ص��ة وت��ق��دي��م ع��روض��ه��م،
وذل��ك أثناء ال��دوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلع�لان ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة ف� ّ
�ض العروض تجري
الساعة الحادية عشرة من تاريخ
 ،2016/9/15وذلك في ثكنة الحلو
 /مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/08/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1508
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي تعلن عن رغبتها في إجراء
مناقصة عمومية
لألشغال :المطلوبة ل��زوم مطعم
ثكنة الحلو.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية
 ثكنة الحلو  -ش��ارع م��ار الياسّ
لالطالع على دفتر الشروط الخاصة
ب��ال��م��ن��اق��ص��ة وت��ق��دي��م ع��روض��ه��م،
وذل��ك أثناء ال��دوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلع�لان ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إنّ ج��ل��س��ة ف� ّ
����ض ال���ع���روض
تجري الساعة التاسعة من تاريخ
 ،2016/9/15وذلك في ثكنة الحلو
 /مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/08/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1508
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي تعلن عن رغبتها في إجراء
مناقصة عمومية
ألشغال :هدم واستحداث غرفة مع
شرفة لزوم مخفر طورزيا.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية
 ثكنة الحلو -ش��ارع م��ار الياسّ
لالطالع على دفتر الشروط الخاصة
ب��ال��م��ن��اق��ص��ة وت��ق��دي��م ع��روض��ه��م،
وذل��ك أثناء ال��دوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلع�لان ولغاية

الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إنّ ج��ل��س��ة ف� ّ
����ض ال���ع���روض
تجري الساعة التاسعة من تاريخ
 ،2016/9/20وذلك في ثكنة الحلو
 /مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/08/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1508
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي تعلن عن رغبتها في إجراء
مناقصة عمومية
ألشغال :مختلفة ونقل حمامات
مسبقة الصنع في مجمع الضبية.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية
 ثكنة الحلو -ش��ارع م��ار الياسّ
لالطالع على دفتر الشروط الخاصة
ب��ال��م��ن��اق��ص��ة وت��ق��دي��م ع��روض��ه��م،
وذل��ك أثناء ال��دوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلع�لان ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إنّ جلسة ّ
فض العروض تجري
الساعة الحادية عشرة من تاريخ
 ،2016/9/20وذلك في ثكنة الحلو
 /مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/08/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1508
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي تعلن عن رغبتها في إجراء
مناقصة عمومية
ألشغال :استجداث خيمة TOT
لزوم موقف السيارات العائد لفصيلة
بريتال.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية
 ثكنة الحلو -ش��ارع م��ار الياسّ
لالطالع على دفتر الشروط الخاصة
ب��ال��م��ن��اق��ص��ة وت��ق��دي��م ع��روض��ه��م،
وذل��ك أثناء ال��دوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلع�لان ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إنّ ج��ل��س��ة ف� ّ
����ض ال���ع���روض
تجري الحادية عشرة م��ن تاريخ
 ،2016/9/8وذلك في ثكنة الحلو /
مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/08/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1508

المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إعالن عن مناقصة عمومية
إنّ المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي تعلن عن رغبتها في إجراء
مناقصة عمومية
ألشغال :صيانة عامة لزوم مخفر
معربون ومبنى فصيلة طليا.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبنية
 ثكنة الحلو -ش��ارع م��ار الياسّ
لالطالع على دفتر الشروط الخاصة
ب��ال��م��ن��اق��ص��ة وت��ق��دي��م ع��روض��ه��م،
وذل��ك أثناء ال��دوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلع�لان ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
إنّ ج��ل��س��ة ف� ّ
����ض ال���ع���روض
تجري الساعة التاسعة من تاريخ
 ،2016/9/8وذلك في ثكنة الحلو /
مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/08/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1508
بلدية الرابية
إعالن
ي��ع��ل��ن رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ال��راب��ي��ة
بالتكليف ،نائب الرئيس ،عن وضع
ج���داول التكليف األس��اس��ي��ة لكافة
الرسوم البلدية عن عام  2016قيد
التحصيل عمالً بنص المادة  104من
قانون الرسوم البلدية رقم ،88/60
ويلفت إلى ما يلي:
أوالً :عمالً بنص المادة  106من
قانون الرسوم البلدية رقم ،88/60
على المكلّفين ال��م��ب��ادرة ف���ورا ً إلى
المتوجبة
تسديد الرسوم البلديّة
ّ
عليهم خالل مهلة شهرين من تاريخ
اإلعالن في الجريدة الرسميّة.
ويُعتبر هذا اإلع�لان بمثابة إنذار
عام إلى المكلّفين ضمن نطاق بلدية
ال��راب��ي��ة ال��ذي��ن تخلّفوا ع��ن تأدية
الرسوم المستحقة عليهم.
ثانياً :عمالً
بنص المادة  109من
ّ
قانون الرسوم البلدية رقم ،88/60
تفرض غ��رام��ة تأخير وق��دره��ا %2
(اثنان بالمائة) عن كل شهر تأخير
ع��ن المبالغ ال��ت��ي ال ت��س �دّد خالل
المهلة المبيّنة في البند األول أعاله،
ويعتبر كسر الشهر شهرا ً كامالً.
كما ننذر المكلّفين ضمن نطاق
بلدية الرابية وجوب تسديد الرسوم
�وج��ب��ة عليهم ع��ن ال��س��ن��وات
ال��م��ت� ّ
السابقة ،ويُعتبر هذا اإلعالن بمثابة
إن���ذار وتبليغ شخصي لكل مكلّف
وقاطعا ً لمرور الزمن.
الرابية في  30تموز 2016
رئيس بلدية الرابية بالتكليف
نائب الرئيس
نبيل انطون كرم
التكليف
1500

