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تتمات � /إعالنات

هزيمة المخلوق ...
(تتمة �ص)1

ترامب :التعاون ( ...تتمة �ص)1

الخليج لتسويق الصيغة التي تسحب مفاعيل تجميد األرصدة السعودية الذي
بدأ في أميركا قبل شهور ليصير نافذا ً في الرياض.
لبنانياً ،وعلى إيقاع خالفات حكومية متعدّدة الوجوه من التعيينات إلى
التلزيمات وآليات ك ّل منهما ،بقي خطاب األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله وم��ا تض ّمنه م��ن إش���ارة لنهاية مهل االنتظار لحسم وض��ع جرود
عرسال هو الحدث ،فتخطت التداعيات التي تركها الخطاب في ميدان استهدافه
محاوالت إثارة سجاالت اعتراضية من جانب بعض الداخل السياسي ،فبعدما
قال «اإلسرائيليون» إنّ دخول حزب الله مجدّدا ً على خط الحسم مع مسلحي
النصرة وداع���ش ف��ي ش��رق لبنان يشكل إخ�ل�االً ب��ال��ت��وازن��ات العسكرية بين
الطوائف ،وردّد وراءها لبنانيون ذلك ،كانت الجماعات المسلحة في الجرود
تعيش تأثير الخطاب وما تحدّث عنه من فرصة أخيرة فتح ّرك بعض القادة
الميدانيين بحثا ً عن حلول جزئية ،وقام وجهاء محليون بدور الوسطاء ،سواء
لتأمين حلول لبعض العشرات من المسلحين أو لتأمين عودة مئات النازحين،
وتوقعت مصادر أمنية متابعة أن تكبر كرة الثلج خالل األيام القليلة المقبلة قبل
أن تدقّ ساعة الصفر للحسم في الجرود ،معتبرة أنّ اختيار السيد نصرالله
لعشية يوم الثاني عشر من تموز وما له من تأثير في ذاكرة جمهور المقاومة
وأعدائها لإلعالن عن ق��رار الحسم في عرسال وجرودها ،هو تذكير بالوعد
الصادق ومعادلة «كما وعدتكم بالنصر دائما ً أعدكم بالنصر مجدّداً».

مؤشرات على اقتراب المعركة

رغم ازدحام الملفات الحياتية والمالية واالقتصادية في مجلس الوزراء والمجلس
النيابي ،بقيت األنظار منصبّة نحو الحدود اللبنانية السورية في ظل حالة من الحذر
والتر ّقب تسود جرود عرسال مع اقتراب الساعة الصفر لبدء المعركة لتنظيفها من
المسلحين ،بعد أن منح األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس ،التنظيمات
اإلرهابية الفرصة األخيرة ومطالبته الدولة بالقيام بدورها في استعادة األرض المحتلة
وحماية القرى والبلدات اللبنانية ،وإال ستتكفل المقاومة باألمر.
وفي مؤش ٍر الى اقتراب اندالع المعركة ،بدأ أهالي عرسال بسحب آلياتهم الزراعية
ومعدّاتهم من ج ّرافات وشاحنات تنقل الصخور من الجرود والمناطق ال ُمحيطة بها إلى
داخل بلدة عرسال ،كي ال تتع ّرض لنيران القذائف والمدفعية أثناء المعركة.
وأوضح رئيس البلدية باسل الحجيري لـ«البناء» أن «الوضع داخل البلدة هادئ ،لكن
القلق من تداعيات معركة الجرود يُخيّم عليهم» .ولم يستبعد «البدء بمفاوضات لترحيل
المجموعات المسلّحة المتمركزة في الجرود إلى مناطق في الداخل السوري كبديل عن
المعركة».

رسالة أمنية إلى الحجيري

وتداولت بعض المواقع االلكترونية معلومات عن تلقي رئيس بلدية عرسال مؤخراً،
تهديدات بالقتل من مجموعات إرهابية في الجرود بعد مواقفه المؤيدة للجيش اللبناني
الذي ن ّفذ مداهمات في مخيمات النازحين السوريين في البلدة األسبوع الماضي.
وأك��دت مصادر خاصة بـ«البناء» هذه المعلومات ،مشيرة الى أن «جهة مجهولة
رمت أحد عناصر شرطة البلدية بمحفظة فيها مجموعة من الرصاصات المختلفة النوع
والحجم» ،وإذ لم يتم تحديد الجهة الفاعلة حتى اآلن ،لفتت المعلومات الى أن «فرع
المعلومات في قوى األمن الداخلي أخذ إفادة رئيس البلدية ويتابع التحقيقات في هذا
الملف» .واعتبر الحجيري في هذا الصدد لـ«البناء» أن هذا العمل األمني يشكل رسالة
لنا إلجبارنا على تغيير مواقفنا ووضعنا في مواجهة مع الجيش الذي يواجه االرهاب»،
وجزم بأن هذه المحاوالت الفاشلة« ،لن تغيّر من قناعاتنا وثوابتنا الداعمة للجيش
وحماية أهلنا والتصرف من موقع المسؤولية الوطنية للحفاظ على أمن المدينة والوطن
ولن ننج ّر الى مكان يؤدي الى تدمير البلدة» .وح ّذر الحجيري من حساسية المرحلة التي
تتطلّب الوعي والحكمة ،وتوجه بالشكر الى النازحين السوريين الذين أبدوا تعاونا ً في
منع االنزالق الى الفتنة وتهدئة االمور».

مناورة للجيش

وفيما يواصل الجيش عملياته االستباقية لصد االرهاب بالتوازي مع استهداف مواقع
المسلحين في جرود عرسال بالقذائف المدفعية ،أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون
خالل حضوره ومدير عام األمن العام اللواء عباس إبراهيم وأعضاء المجلس العسكري
وممثلين عن قادة األجهزة األمنية ،مناورة هجومية ن ّفذها تالمذة الضباط للسنتين
الثانية والثالثة في الكلية الحربية ،بالذخيرة الحيّة في منطقة جرد العاقورة« ،أنّ
ورشة التدريب القائمة في الجيش على مختلف الصعد ،انعكست بشكل واضح على
فاعلية المه ّمات الدفاعية واألمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية ،خصوصا ً في
مواجهة التنظيمات اإلرهابية والقضاء على خالياها في الداخل ،سواء بالنسبة الى د ّقة
التنفيذ وسرعة الحسم وتحقيق أفضل إنتاجية ،أو بالنسبة إلى تقليل الخسائر الجسدية
والمادية إلى الحد األقصى».

نازح إلى عسال الورد
عودة 100
ٍ

على صعيد أزمة النازحين ،تمكن الجيش وحزب الله أمس ،من تسهيل إنجاز الدفعة
نازح سوري راغبين بالعودة
الثانية من عودة النازحين الى سورية ،حيث عاد نحو 100
ٍ
الى سورية ،وذلك من مخيمات النازحين في عرسال إلى بلدة عسال الورد في الداخل
السوري.
وأكدت قيادة الجيش في بيان أن «وحدات من الجيش قامت بمواكبة دفعة جديدة،
تض ّم نحو  100شخص من أف��راد العائالت السورية النازحة والراغبة بالعودة الى
سورية ،وذلك خالل انتقالهم من المخيمات على متن  23سيارة مدنية وحتى آخر مركز
تابع للجيش على الحدود اللبنانية – السورية في جرود المنطقة ،حيث تابعوا انتقالهم
من هناك إلى بلدة عسال الورد في الداخل السوري».
وفي سياق ذلك ،عقدت اللجنة الوزارية المخصصة درس ملف النازحين اجتماعا ً
أمس ،في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة ،ت ّم خالله البحث في كيفية التعامل
مع مسألة النزوح من جوانبها كافة واالتفاق على تحضير ورقة عمل في هذا اإلطار.

هل دقت ساعة الحسم في جرود عرسال؟
كما ت ّم التط ّرق إلى المساعدات التي تقدمها األمم المتحدة الى لبنان وسبل تطبيق
القانون لناحية المنافسة والعمالة غير الشرعية للنازحين السوريين .وأكد وزير الدولة
لشؤون النازحين معين المرعبي أنّ عودة المؤيدين للنظام الى سورية متاحة واالجتماع
سيستكمل الجمعة بحضور سفراء.
وكان المرعبي قد رفض بشدة قبيل جلسة مجلس الوزراء االتصال بالدولة السورية،
معتبرا ً أنه «موضوع خالفي وال مصلحة أن نتحدّث مع النظام السوري بالمباشر» ،وأكد
أن «الحل بالتواصل مع األمم المتحدة» .بينما أكدت مصادر اللجنة لـ«البناء» أن «ال قرار
قريب في مجلس الوزراء بهذا الخصوص وبالتالي لن يتخذ موقفا ً رسميا ً بالتواصل مع
السلطات السورية ،بل الحل المتوفر حاليا ً هو التواصل مع األمم المتحدة إلعادة النازحين
الموالين للمعارضة السورية» ،ولفتت الى أن «أطرافا ً حكومية عدة رفضت أي شكل من
خص النازحين» ،وأشارت الى أن
أشكال التواصل الرسمي مع الحكومة السورية في ما
ّ
«األمر ليس بهذه السهولة التي يتصورها البعض ،بل يتطلب جهودا ً كبيرة لفرز النازحين
بين موا ٍل ومعارض ،والتأكد من أوراقهم الثبوتية ثم تحديد المناطق اآلمنة لهم في سورية
وأماكن سكنهم والمساعدات وتوفير الحماية األمنية لهم خالل عبورهم الى داخل االراضي
السورية».

مجلس الوزراء

ولم يقارب مجلس ال��وزراء في جلسته أمس في السراي الحكومي ،برئاسة الرئيس
سعد الحريري ،التطورات األمنية في عرسال ،باستثناء نقاش سياسي مط ّول في مستهل
الجلسة ،تطرق خالله الحريري الى موضوع دعم الجيش ومسألة النازحين والشأن
االقتصادي ،حيث كرر دعم الحكومة الكامل للجيش في التصدي لالرهاب والمهمات
التي يقوم بها ،وقال« :هناك تحقيق شفاف يُجريه الجيش لجالء مالبسات وفاة بعض
الموقوفين لديه».
وقالت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» إن ملف الوضع األمني على الحدود لم يطرح على
طاولة مجلس ال��وزراء ،ألنه لم يدرج على جدول األعمال ،كما أن الجيش لديه تغطية
سياسية للتحرك وفق التطورات الميدانية ،ولن ينتظر الغطاء من أحد ،لكن مصادر وزارية
قواتية أشارت لـ«البناء» الى أن القوات اللبنانية ترى بأن الدولة وحدها تملك القرار األمني
والعسكري وأن ال تبقي أي سالح أو مسلحين خارج سلطتها ال سيما اإلرهابيين في الجرود
وأن تمارس سيادتها على كامل أراضيها ،لكنها أوضحت أن «القوات ال تحبذ ذهاب الجيش
الى الجرود الحدودية في الوقت الراهن لخوض معركة واسعة ضد الغرهاب في ظل
الوضع في سورية أوال ً والطبيعة الجغرافية للمنطقة الوعرة والصعبة ال سيما وأن الجيش
قد ال يملك اإلمكانات والقدرات التسليحية الالزمة لخوض هذه المعركة».
وعن مساندة المقاومة للجيش في المعركة في حال استدعت الحاجة ،رفضت المصادر
«مشاركة أي طرف آخر في حمل السالح والقتال وإن كان الى جانب الجيش الذي وحده
مَن يملك حق الدفاع عن االرض» .غير أن وزيرَيْ الحزب السوري القومي االجتماعي علي
قانصو وحزب الله محمد فنيش أكدا بعد انتهاء الجلسة أن «الجيش ال يحتاج الى تفويض
في مجلس الوزراء للقيام بواجبه في الدفاع عن الحدود ضد التنظيمات اإلرهابية ولديه
الحق باتخاذ أي قرار يراه مناسبا ً وفي أي وقت لصد اإلرهابيين وتحرير الجرود».

..وانقسام حول آلية التعيينات

وحظي موضوع آلية التعيينات على نقاش مستفيض في الجلسة التي استمرت حوالي
 5ساعات ،وقد أبدى كل وزير وجهة نظره وتم تأجيل البحث في هذا الموضوع لمزي ٍد من
التشاور .وانقسمت اآلراء كما علمت «البناء» بين أربعة احتماالت :إلغاء اآللية او تعليقها او
تعديلها أو اعطاء الوزير المختص حرية التصرف.
وبحسب ما علمت «البناء» أيضا ً فإن «رئيس الحكومة طرح على الوزراء تعليق اآللية
لتمكين مجلس الوزراء من إجراء التعيينات وجاراه في موقفه التيار الوطني الحر ،ما القى
رفضا ً من وزراء أمل وحزب الله و 8آذار والقوات اللبنانية ،الذين طالبوا باإلبقاء عليها

للحؤول دون التدخالت السياسية في التعيينات وحصرها بمجلس الخدمة المدنية،
ليختم الحريري النقاش بقوله إنه سيزور بعبدا قريبا ً ويناقش االمر مع رئيس الجمهورية
للتوصل الى اتفاق بشأنها ،بينما قال وزير الخارجية جبران باسيل إننا «لسنا ضد تعليق
اآللية» .وعبر وزير المالية علي حسن خليل عن إصرار الحركة على آلية التعيينات الحالية
مع التشدد بوضع ضوابط أكثر ،وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن إننا مع التمسك
باآللية ألنها تؤدي الى شفافية وكفاءة وعدالة أفضل ،وأكد الوزير قانصو أنه «مع أي آلية
نوع من معايير الكفاءة في اختيار الموظفين ال سيما الفئة األولى ،ويجب
تحافظ على ٍ
التوافق لتسهيل إجراء التعيينات الشاغرة في أقرب وقت».
وأكد وزير التربية مروان حمادة أن «آلية التعيينات لم تسقط ،ولكنها قد تكون بحاجة
لترشيق وأغلبية مجلس الوزراء ضد التخلي عن آلية التعيينات ،واآللية تساعد الوزراء
على مقاومة الضغوط».
ورأت أوساط وزارية لـ«البناء» أن «مجلس الوزراء لن يص ّوت على اآللية ،ألنها كانت
نوعا ً من التوجه وليست نصا ً قانونيا ً يلزم مجلس ال��وزراء كي يصوت على إلغائها او
تجميدها» ،ولفتت الى أن «اآللية عبارة عن ضوابط لتعيين الموظفين ،كما أن الوزير
المختص يجب أن يتقيد بالقوانين المرعية اإلجراء في إجراء أي تعيين ضمن وزارته وال
يحق له مخالفة القوانين» ،لكنها أشارت الى أن «الجميع يريدون أن تسير آلية التعيينات
بشك ٍل سليم وسريع ،النه في الفترات السابقة تراكمت الفراغات والشغور في مؤسسات
وادارات الدولة .وكلنا حريص على عمل هذه المؤسسات وعلى ملء الشغور وعلى
التعيينات بالطريقة األسلم واألنسب واألسرع».
ثم ناقش المجلس جدول االعمال وأقر معظم بنوده الستين ومنها تحديدا ً البند المتعلق
بالطاقة المتجددة.

«السلسلة» إلى الواجهة

تشريعياً ،استحوذت سلسلة الرتب والرواتب التي عادت الى الواجهة ،على اهتمام عين
التينة ،حيث نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ،خالل لقاء األربعاء تأكيده
«بأن السلسلة حق ألصحابها وال يمكن تجاهل هذا الحق .وهي بند أول على جدول أعمال
الجلسة التشريعية ،وسنكمل النقاش من حيث انتهى في الجلسة السابقة».
وتطرق اللقاء الى الوضع األمني ودور الجيش ،فأكد بري «هذا الدور الوطني الذي لعبه
ويلعبه لحماية االستقرار واألمن الوطنيين» ،مشددا ً على توفير كل الدعم له ألنه يبقى
ضمانة للبلد وللجميع».
من جهته ،أكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس
أن «موعد الجلسة التشريعية لم يحدد بعد ،في انتظار تشاور رئيسي الحكومة ومجلس
النواب استنادا ً الى مواعيد سفر الحريري».
وشدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان من مق ّر االتحاد العمالي العام
على «أن السلسلة حق وقد أشبعت درسا ً وحقوق المتقاعدين يجب ان تك ّرس ،ألن العكس
يشكل رسالة سلبية من الدولة».
أما الموازنة ،فاستبعد عضو هيئة المكتب النائب انطوان زهرا «إدراجها على جدول
أعمال الجلسة المقبلة ،ألنها ما زالت قيد الدرس».

لقاء مصالحة بين الحريري وجنبالط؟

في مجال آخر ،وعلى خط ترميم العالقات بين رئيس الحكومة ورئيس الحزب «التقدمي
االشتراكي» النائب وليد جنبالط ،إثر االتصال الهاتفي بينهما ،عقد لقاء أمس بين النائب
وائل أبو فاعور ومدير مكتب الرئيس الحريري ،نادر الحريري ت ّم خالله البحث في أطر
العالقة.
وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة وعليمة في الحزب االشتراكي أن «لقا ًء سيعقد بين
الحريري وجنبالط لم يُحدّد موعده بعد ،لكن ربما يحصل خالل أيام ،وأكدت أن األمور تتجه
الى ترميم العالقة وطي صفحة الشوائب التي رافقت الخالف حول قانون االنتخاب».

بريطانيا ترف�ض ن�شر تفا�صيل تقرير عن تمويل التط ّرف قد يو ّرط ال�سعودية
أكدت الحكومة البريطانية «أنها لن تنشر تقريرها عن مصادر
تمويل المتشددين في البالد بشكل تفصيلي» ،األمر الذي دفع
المعارضة التهام الحكومة بمحاولة حماية حليفتها السعودية.
وذكرت وكالة «رويترز» أنّ التقرير ،الذي أمر بإعداده رئيس
ال��وزراء السابق ديفيد كاميرون في تشرين الثاني  ،2015ت ّم
تسليمه إلى الحكومة العام الماضي وتع ّرض وزراء لضغوط
لنشر نتائجه عقب ثالث هجمات دامية في بريطانيا منذ آذار،
قالت الحكومة« :إنّ متشدّدين إسالميين مسؤولون عنها».
ونقلت الوكالة عن وزيرة الداخلية أمبر رود ،قولها في بيان
مكتوب للبرلمان «إنّ سبب رفضها نشر التقرير بأكمله هو لحجم
المعلومات الشخصية التي يحتويها وألسباب تتعلّق باألمن
القومي».
توصلت إلى أنّ أكثر المصادر دعما ً
وأضافت رود «أنّ المراجعة ّ
لهذه المنظمات هو تب ّرعات صغيرة مجهولة من أفراد مقيمين

داخل بريطانيا».
لكنّ التقرير وجد أيضا ً «أنّ التمويل الخارجي كان مصدرا ً مهما
للدخل لعدد قليل من المنظمات».
وجاء في بيان الوزيرة البريطانية« :الدعم الخارجي يسمح
ألف��راد بالدراسة في مؤسسات تدرس أشكاال ً محافظة للغاية
من اإلسالم وتقدّم أدبا ً محافظا ً للغاية من الناحية االجتماعية
ووعاظا ً للمؤسسات اإلسالمية في المملكة المتحدة ،بعض هؤالء
األفراد أصبحوا بعد ذلك مصدر قلق يتعلق بالتطرف».
ووفقا ً ل��ـ«روي��ت��رز» ،رأى معارضون أنّ «الحكومة تسعى
للتغطية على التقرير بهدف حماية السعودية الحليف الوثيق
لبريطانيا».
من جانبها ،قالت عضو البرلمان ،كارولين لوكاس ،الزعيمة
المشاركة لحزب الخضر التي تضغط على الحكومة لنشر التقرير
بالكامل «إنّ بيان رود غير مقبول» ،مضيفة أنه «ال يقدّم أي

الرئي�س الجزائري
يُع ّين ح�سان مرموري وزير ًا لل�سياحة
عيّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،وزيرا ً
جديدا ً للسياحة والصناعات التقليدية،
بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا ً ألسابيع
عقب إنهاء مهام الوزير السابق مسعود بن
عقون ،بعد  3أيام فقط من تعيينه.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية
أمس ،أنه «طبقا ً للمادة  93من الدستور
وب��ع��د اس��ت��ش��ارة رئ��ي��س الحكومة عبد
المجيد تبون ،قام فخامة رئيس الجمهورية
السيد عبد العزيز بوتفليقة بتعيين حسان
م��رم��وري ،وزي���را ً للسياحة والصناعات
التقليدية».
وشغل مرموري مناصب عدة سابقاً،
منها مدير للكتاب والمطالعة العمومية
في وزارة الثقافة ،ورئيس لجنة القراءة في
معرض الجزائر الدولي للكتاب ،كما شغل
منصب مدير الثقافة في والية الوادي.
ويح ّل مرموري ،محل مسعود بن عقون
الذي تو ّلى المنصب لمدة ثالثة أيام فقط
أواخر أيار الماضي.

دليل على اإلطالق بشأن أي الدول ينبع منها التمويل الخارجي
للتط ّرف ،وهو ما يترك الحكومة عرضة التهامات أخرى برفض
فضح دور األموال السعودية في اإلرهاب ببريطانيا».
وكان مركز هنري جاكسون سوسايتي البريطاني لألبحاث،
نشر في األسبوع الماضي ،تقريرا ً ذكر أنّ التمويل الخارجي
«للتط ّرف اإلسالمي» في بريطانيا يأتي في األساس من حكومات
ومنظمات مرتبطة بحكومات في منطقة الخليج.
وقال التقرير «في مقدّمة هؤالء تأتي السعودية التي رعت منذ
الستينيات جهودا ً بماليين الدوالرات لتصدير الفكر الوهابي إلى
العالم اإلسالمي بما في ذلك المجتمعات المسلمة في الغرب».
وق��ال زعيم الديمقراطيين األح��رار تيم ف��ارون «إ ّن��ه ينبغي
للحكومة فضح داعمي الفكر الخبيث بمن فيهم الحلفاء المزعومون
مثل السعودية وقطر» ،مضيفاً« :يبدو أنّ الحكومة ،مرة أخرى،
تقدّم صداقتنا المزعومة مع السعودية على قيمنا».

الجي�ش اليمني ّ
ينفذ �ضربة �صاروخية
على مع�سكر ما�س اال�ستراتيجي غرب م�أرب
أفاد مصدر عسكري «عن إطالق القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية
َاس
صاروخا ً متوسط المدى استهدف تج ّمعات قوات هادي وآلياتهم بمعسكر م ْ
َج ِزر غرب مأرب شمال شرق اليمن».
االستراتيجي بمديرية م ْ
وأضاف المصدر «أنّ عشرات القتلى والجرحى من قوات هادي سقطوا إثر
الضربة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية ،فيما هرعت سيارات اإلسعاف
للمكان».
و ُتع ّد هذه الضربة الصاروخية الثالثة للجيش واللجان الشعبية التي
استهدفت معسكر ماس االستراتيجي حيث استهدف خالل الفترة الماضية
المحلي الصنع م��ن قبل الجيش واللجان
بصاروخين م��ن ن��وع توشكا
ّ
الشعبية.
والجدير ذكره ،أنّ معسكر ماس االستراتيجي يُعتبر غرفة عمليات لقوات
هادي والتحالف في عملياتهما في مأرب والجوف ونِهم شمال شرق صنعاء،
وبه تتم عمليات التجنيد وإرسال الجنود والتعزيزات العسكرية باتجاه مديرية
نهم بوابة صنعاء الشرقية ،ويبعد المعسكر عن مفرق الجوف  15كم.
وش ّنت طائرات التحالف السعودي  4غارات جوية متف ّرقة استهدفت منطقتي
ِ
الض ْيق وال َز ْغن بالمديرية ،فيما أفاد مصدر محلي يمني «أنّ الغارات الجوية
تسبّبت بتض ّرر عدد من منازل المواطنين ومزارعهم».
وفي مِيدي الحدودية مع السعودية بحجة غرب اليمن ،أفاد مصدر عسكري
«عن ص ّد الجيش واللجان الشعبية زحفا ً جديدا ً لقوات هادي باتجاه صحراء
ميدي الحدودية وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين» ،وأضاف المصدر «أنّ
عملية زحف قوات هادي انطلقت من منطقة ال َقلعة شمال صحراء ميدي باتجاه
مواقع الجيش واللجان الشعبية بالصحراء ،وت ّم ص ّد هذه الهجمات بالتزامن
مع قصف صاروخي ومدفعي متبادل بين الطرفين».

أن ُت��ص��دّر القيم اإلي��ج��اب��ي��ة والفضائل
األخالقية وترفع لواء الرحمة والتسامح
في وجه قوى عالمية متغطرسة مارست
شتى صنوف القتل واإلب���ادة واالح��ت�لال
واالغ���ت���ص���اب ب��وح��ش��ي��ة ال م��ث��ي��ل ل��ه��ا.
واستعملت في تدمير هذه األمة والمنطقة
وهتك كرامتها وسلب ثرواتها هذا (الطابور
الخامس) الذي ت ّم تنظيمه وتسليحه ليقوم
بك ّل تص ّرف قبيح مشين.
بعد سنوات أربع بدأت تظهر حقيقة َمنْ
م ّول وسلّح ود ّرب هؤالء الشياطين الذين
ج��يء بهم م��ن أص��ق��اع العالم ليمارسوا
أفعالهم الشنيعة بك ّل حرية ،حتى إذا أراد
أحد ما أن يعرف اإلسالم ،فإنه سيقول ها
هو ذا!
ومن أجل نفي التزوير ومنع الجريمة
المنظمة التي ترتكب بحق المنطقة وأهلها
خ��رج رج��ال أش��راف أش���داء ،ل��ر ّد ما لحق
ب��اإلس�لام وب��ه��ذه األم���ة م��ن ُت��ه��م وعيوب
وجور وقتل وسبي وتشريد .كانت الخيانة
الحقيقية لو أنّ العلماء األتقياء والرجال
األنقياء الذوا بالصمت وال��ح��ي��اء .ولكن
يحصل ،حتى و ّف��ق الله لبناء
ه��ذا ما لم
ُ
الحشد الشعبي ال��ذي عمل بك ّد لسنوات
متواصلة بهدف ه��دم بناء الطاغوتية،
ومرتع الشياطين الذين أرادوا أن ينطلقوا
من الموصل إلى مختلف البلدان العربية
يؤسسوا دولتهم المزعومة،
واإلسالمية كي ّ
لكن حسابات الحقل لم تتفق مع حسابات
البيدر.
وكما يقال« :الدِّين الذي يفرضه السيف
ت��ذه��ب ب��ه ال���ري���اح» .ه��ك��ذا ينهار ه��ؤالء
وتتالشى دولتهم قطع ًة بعد قطعة .وأمام
ه��ذا اإلن��ج��از ال���ذي حققه أب��ط��ال الحشد
الشعبي والقوات العراقية المختلفة يمكن
أن نسجل المالحظات التالية:
ما كان باإلمكان هزيمة داعش وإحداث
ه��ذا التح ّول الميداني العسكري الكبير
لوال فتوى المرجعية الدينية التي أسهمت
ف��ي ح� ّ
�ث الشباب ال��ع��راق��ي المؤمن على
التضحية لوقف مسلسل الذبح والتدمير
والتقسيم ال��ذي تقوم به هذه العصابات
اإلجرامية.
ثانياً :ما كان باإلمكان أن ُتهزم داعش
وم��م�� ّول��وه��ا ،وأن يُ��ع��اد خ��ل��ط األوراق
والمعادالت لوال الدعم اإليراني المفتوح
للحشد ال��ش��ع��ب��ي وال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة.
وق��د تحدّث باألمس القريب اللواء قاسم
سليماني عن هذا الدعم الالمحدّد وأطنان
األسلحة التي قدّمتها الجمهورية اإلسالمية
للشعب العراقي بتوجيهات مباشرة من
اإلمام الخامنئي ،كي يستطيع أن يقف في
وجه هؤالء اإلرهابيين.
ثالثاً :ما كان باإلمكان هزيمة داعش لوال
الوقفة البطولية لمجاهدي حزب الله الذين
قدّموا خبراتهم وأغلى ما يملكون في سبيل
ال��دف��اع ع��ن وح��دة ال��ع��راق وس�لام��ة أهله
ومقدساته.
رابعاً :ما كان باإلمكان هزيمة داعش
ل��وال ك� ّل المخلصين في محور المقاومة.
فقد وجدوا أمامهم هذا المخلوق الشيطاني
الذي ُزرع بأي ٍد أميركية وسعودية وتركية
وإم��ارات��ي��ة وق��ط��ري��ة لتهشيم المنطقة
وتخريبها ...ولكن إرادة الله كانت هي
ال��ع��ل��ي��ا بفضل ه���ذا ال��م��ح��ور ال���ذي منع
المشروع الجديد الذي يقوم على دعامتين:
الصهيونية والوهابية.
إنّ محور المقاومة أك��د أ ّن��ه ق��ادر على
االن��ت��ص��ار وع��ل��ى قطع ي��د األش����رار و َم��ن
يدعمهم وإعادة روح األمل والسالم والضوء
والتفاؤل .فالمحبون ألوطانهم والمؤمنون
بأديانهم المنفتحة ال يستسلمون ،بل
يقدّمون أغلى ما عندهم لسحق آلهة الفتنة
والضالل والدم!
االنتصار في الموصل هدية من السماء
لك ّل الشهداء والجرحى والمجاهدين الذين
ما برحوا يردّدون :هيهات م ّنا الذلة!

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري المعاون في
زحلة
طلب حبيب منصور ال��دب��س بصفته
وريثا ً لورثة سالم يونس الدبس سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة المورث سالم يونس
الدبس بالعقار رقم  748رعيت.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون في زحلة
لينا جنبالط
إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -ال��ق��ادي��ش��ا ع��ن ت��م��دي��د مهلة
اس��ت��دراج ال��ع��روض ال��ع��ائ��د ل��ش��راء 15
فاصل ثالثي األق��ط��اب ن��وع خ��ارج��ي 36
ك.ف 400 - .أمبير ،وذلك وفق المواصفات
الف ّنية والشروط اإلدارية المحدّدة في دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء مبلغ مئتين وخمسون ألف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من ك ّل يوم عمل.
ُت��ق��دّم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا  -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  3آب  2017الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1343
بلدية عجلتون
إع��ل�ان ع���ن وض���ع ج����داول التكليف
األساسية قيد التحصيل للعام 2017
يعلن رئيس بلدية عجلتون عن وضع
ج��داول التكليف األساسية لكا ّفة الرسوم
البلدية عن عام  2017قيد التحصيل عمالً
بنص المادة  104من قانون الرسوم البلدية
ّ
رقم  88/60ويلفت النظر إلى ما يلي:
أوالً :عمالً
بنص المادة  106من قانون
ّ
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على المكلّفين
المبادرة فورا ً إلى تسديد الرسوم البلدية
المتوجبة عليهم خ�لال مهلة شهرين من
ّ

تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
بنص المادة  109من قانون
ثانياً :عمالً ّ
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( 2%اثنان بالمئة) عن ك ّل
شهر تأخير عن المبالغ التي ال تسدّد خالل
المهلة المبيّنة في البند األول أعاله ،ويعتبر
كسر الشهر شهرا ً كامالً.
هذا مع اعتبار هذا اإلعالن بمثابة إنذار
شخصي قاطع ل��م��رور ال��زم��ن ع��ن جميع
ّ
والمتأخرات المتوجبة للبلدية
المستحقات
تجاه كافة المكلفين عن السنين السابقة.
عجلتون في 2017/6/24
رئيس بلدية عجلتون
كلوفيس كلوفيس الخازن
التكليف
1247
المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
إعالن تلزيم مشروع
ّ
وخطي
إن��ش��اء خ���زان سعة  500م3
تغذية وتوزيع لمياه الشرب في بلدة مجدل
ترشيش  -قضاء المتن
ال��س��اع��ة التاسعة م��ن ي��وم الخميس
الواقع فيه السابع عشر من شهر آب ،2017
ت��ج��ري إدارة المناقصات -ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون  -شارع بوردو –
الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
والمياه  -المديرية العا ّمة للموارد المائية
والكهربائية ،مناقصة تلزيم مشروع إنشاء
ّ
وخطي تغذية وتوزيع
خزان سعة  500م3
لمياه الشرب في بلدة مجدل ترشيش -
قضاء المتن.
التأمين المؤقت /7,000,000/ :ل.ل.
فقط سبعة ماليين ليرة لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ال��ع��ارض��ون المقبولون :المتعهّدون
المص ّنفون في الدرجة الثانية فقط لتنفيذ
المسجلون الذين
صفقات األشغال المائية
ّ
ال يوجد بعهدتهم أكثر من أرب��ع صفقات
مائية لم يجر استالمها مؤقتا ً بعد.
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 المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية.
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال��ع��روض إل���ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من

آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د .جان العليّة
التكليف
1348
إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء أعمدة خشبية طول  9م( .عدد ،)300
وذل��ك وف��ق المواصفات الفنية والشروط
اإلداري��ة المحدّدة في دفتر الشروط الذي
يمكن ال��ح��ص��ول ع��ل��ى نسخة ع��ن��ه لقاء
خمسماية ألف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
من قسم الشراء في المصلحة اإلداري��ة في
مركز الشركة في البحصاص ما بين الساعة
 8صباحا ً و 12ظهرا ً من ك ّل يوم عمل.
ت��ق �دّم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا  -البحصاص.
تنتهي مدّة تقديم العروض يوم االثنين
الواقع فيه  7آب  2017الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1318
إعالن
تعلن بلدية القرعون عن رغبتها بتعيين
حارس ليلي عدد  2في مالكها .والتعيين
ي��ك��ون بموجب م��ب��اراة ق��ان��ون��ي��ة ،فعلى
الراغبين االشتراك في المباراة مراجعة مركز
البلدية خالل الدوام الرسمي لإلطالع على
الشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح،
وتقديم المستندات المطلوبة ضمن مهلة 15
يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
رئيس بلدية القرعون
المهندس يحيى محمد ضاهر
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