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م�صادر المقاومة لـ«البناء» ( ...تتمة �ص)1

صواريخ بدائية تجرح مطلقها

وفيما تعيش المنطقة على فوهة بركان ،ويواصل العدو
«اإلسرائيلي» عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس على
التوالي ،أط ّل األمن اللبناني هذه المرة من بوابة الجنوب ،مع
إطالق جهة مجهولة ثالثة صواريخ من منطقة مرجعيون –
حاصبيا في اتجاه األراضي الفلسطينية المحتلة ،وأعقب ذلك
تع ّرض خراج بلدة كفرشوبا لـ 25قذيفة مدفعية مصدرها
العدو «االسرائيلي».
واعتقلت دوري���ة م��ن ف��رع استقصاء الجنوب ف��ي أحد
المستشفيات في البقاع منفذ عملية إط�لاق الصواريخ من
جنوب لبنان في اتجاه األراضي الفلسطينية المحتلة حسين
عزت عطوي الذي ينتمي إلى الجماعة اإلسالمية ،وهو مصاب
بحروق بالغة في جميع أنحاء جسمه بعدما انفجر أحد
الصواريخ في المكان الذي كان يعدّه لإلطالق .كما أوقف جهاز
أمن الدولة في الهبارية «س .أبو قيس» الذي كان قد اعتقله
سابقا ً بتهمة االتجار باألسلحة وأُف��رج عنه وعثر في داخل
سيارته على بقع دماء ،تعود إلى عطوي الذي أصيب خالل
إطالقه الصواريخ.
وفيما اتخذت وحدات الجيش اإلجراءات الدفاعية المناسبة،
وتستم ّر بالبحث عن الفاعلين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء
المختص ،أكد مصدر أمني لـ«البناء» أنّ الموقوف ْين ينتميان
إلى شبكات أصولية ،وأنّ من أطلق الصواريخ هي تنظيمات
تتراوح بين اإلخوانية والوهابية ،وال تخرج عن هذا اإلطار،
مشيرا ً إل��ى أنّ التحقيق يتمحور في الدرجة األول��ى حول
«كتائب عبد الله ع��زام» التي قامت بإطالق صواريخ على
األراضي المحتلة في آب من العام الماضي.
واعتبر المصدر أنّ األمن في الجنوب ممسوك ،وما جرى ال
يتعدى العملية البدائية ،فالصواريخ التي أطلقت هي خوالذية
ال تدميرية ،من قبل مجموعات تخريبية تحاول أن تظهر أنها
تتعاطف مع ما يجري في غزة.
وتحدث المصدر عن أنّ األجهزة العسكرية لديها فكرة عن
الجهة التي أطلقت الصواريخ من خالل المعطيات الميدانية
التي عاينتها على األرض ،لجهة نصب الصواريخ ،ونوعيتها
البدائية وإطالقها ،وتسلّل هذه المجموعات إلى حاصبيا.
وش���دّد المصدر على أن ال ق��رار بفتح جبهة الجنوب،
فـ«إسرائيل» التي تردعها صواريخ حزب الله ليست في وارد
فتح الجبهة ،فهي مشغولة بما يجري في غزة ،كما أنّ لبنان
الرسمي وحزب الله ملتزمان بالقرار  ،1701ويريدان أن يبقى
الجنوب آمناً ،ال سيما أيضا ً أنّ حزب الله منشغل بما يجري
في سورية والعراق .وق��رأ المصدر أنّ إط�لاق الصواريخ ال
يمثل انزعاجا ً لـ«إسرائيل» ،إنما خدمة لها لحجب األنظار عما
تقترفه في غزة.

«المستقبل» يدفع ثمن
رعاية المسلحين في طرابلس

وفيما الشلل يضرب الدولة بك ّل مؤسساتها مع استمرار

عملية التعطيل من قبل فريق  14آذار دخل الوضع في طرابلس
مرحلة حساسة مع اتساع دائرة التصعيد من قبل أهالي قادة
المحاور والموقوفين اآلخرين في سجن روميه على خلفية
حروب الفتنة التي كانت شهدتها المدينة على مدى ثالثة
أعوام برعاية وتمويل من تيار المستقبل ،خصوصا ً نوابه في
المنطقة محمد كبارة ومعين المرعبي وخالد الضاهر الذين
ووسعوها ض ّد الجيش
ع��اودوا حملة التحريض الطائفية
ّ
وقيادته حتى بلغ األمر بالمرعبي إلى ح ّد وصف «المؤسسة
العسكرية بأنها فاشلة وكذلك قائدها».
وإذا كانت بعض التنظيمات األصولية تحاول استغالل
تحرك أهالي المسلحين لغايات معروفة ،فإنّ هذا التحرك بات
موجها ً في شكل أساسي ض ّد «تيار المستقبل» ومسؤوليه في
ّ
المدينة الذين رعوا وم ّولوا قادة المسلحين ،ومن ث ّم وعدوهم
بأن ال تطول فترة إقامتهم في السجن بعد انطالق الخطة
األمنية في طرابلس .ولذلك يحاول نواب المستقبل تخفيف
نقمة أهالي المسلحين الموقوفين عبر التحريض الطائفي
وإطالق االتهامات ض ّد الجيش واألجهزة القضائية.

قطع طرقات في باب التبانة وجبل محسن

وتواصلت تحركات أهالي الموقوفين ،حيث قطعت الطريق
الرئيسية التي تربط طرابلس بعكار عند دوار نهر أبو علي
بحاويات النفايات والدواليب والحجارة ،فيما قطع أبناء
الجبل سكة الشمال التي تربط باب التبانة بجبل محسن
للمطالبة بإطالق سراح الموقوفين في أحداث طرابلس.
ونفذت قوى األمن الداخلي بإشراف قائد سرية طرابلس
العميد بسام األيوبي ،انتشارا ً أمنيا ً مكثفاً ،وأقامت حواجز
ثابتة ف��ي أن��ح��اء المدينة مدعمة بالمصفحات واآلل��ي��ات
العسكرية ،ودققت في هويات المارة بحثا ً عن مطلوبين
بمذكرات توقيف عدلية.
وأكد النائب عن كتلة المستقبل سمير الجسر لـ«البناء» أن
«ال خوف على الوضع األمني في طرابلس ،فتحركات أهالي
الموقوفين محصورة ومضبوطة ،وتقتصر على قطع الطرق
ولن تتعدّى ذلك».
وشدّد على أنّ هؤالء يرون «أنّ هناك خطأ في تطبيق الخطة
األمنية ،فالموقوفون الذين فبركت التهم بحقهم بناء على
وثيقة اتصال تصدر عن الجيش ،سلموا أنفسهم بناء على
وعود باإلفراج عنهم بعد شهرين ،إال أنّ ذلك لم يحصل».
في المقابل ،برز إلى الواجهة حديث للشيخ سالم الرافعي
الذي طالب الدولة بـ«عفو عام عن الشباب على أن يُستثنى
منهم الذين فجروا المسجدين» .وتمنى على رئيس الحكومة
تمام سالم ووزير العدل أشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد
المشنوق« ،أن يتابعوا االن��ح��راف ال��ذي ط��رأ على الخطة
األمنية».

قرار اتهامي يطلب اإلعدام لعيد

في سياق متصل ،كان الفتا ً طلب قاضي التحقيق العسكري
رياض أبو غيدا في قرار اتهامي اإلعدام لألمين العام للحزب

«الكابينيت» يقر اجتياح غزة ( ...تتمة �ص)1

العربي الديمقراطي رفعت عيد ولثالثة من قادة المحاور في
جبل محسن بتهمة القتل واإلره��اب وفتح معارك بين جبل
محسن والتبانة .وقالت مصادر متابعة إنه إذا كان القرار
ضد عيد يستند إلى أدلة وإثباتات ،فالقرار يجب أن ينسحب
على رؤوس كبيرة معروفة لدى الجميع كانت تدير المسلحين
وقادتهم في باب التبانة وغيرها من محاور طرابلس.
بقاعاً ،سقط صاروخان مصدرهما المسلحون في السلسلة
الشرقية بخراج بلدة بريتال ،وسقط الصاروخ األول غرب
الطريق الدولية ،في كروم للعنب عائدة آلل جعفر ،وطاولت
شظاياه المنازل القريبة من دون تسجيل إصابات ،وسقط
الصاروخ الثاني في أرض بور شرق الطريق الدولية.

سالم الممتعض
لن يدعو إلى جلسة...

حكومياً ،لن يدعو رئيس الحكومة تمام سالم إلى جلسة
المفترض أن تكون الخميس المقبل ،إذا لم يستشعر بأنّ هناك
حالً لملفي عمداء الجامعة والتف ّرغ ،ال سيما أنه خرج ممتعضا ً
من الجلسة من األداء الذي حكم النقاش بين ال��وزراء حول
هذين الملفين.
وأكد مصدر وزاري أنّ الجلسة في حال عُ قدت لن تحمل أي
جديد في الملفين ،ولفت المصدر إلى أن ال شيء يوحي بح ّل
قريب بعد الذي شهدته جلسة أول من أمس من سجاالت حول
الحصص من العمداء الـ ،18وأعادت األمور إلى المربع األول.
وتخ ّوف المصدر من أن يؤدي ذلك إلى تطيير الحكومة التي
تتولى ملف إدارة الفراغ ،مع إطالة أمد الشغور الرئاسي.
في موازاة ذلك عقد لقاء جمع العمداء والمديرين وممثلين
عن األساتذة المتف ّرغين والمتعاقدين بحضور رئيس الجامعة
عدنان السيد حسين ،أكد أن سياسة المحاصصة التي ُتعتمد
إزاء الجامعة اللبنانية من قبل السياسيين تنسف دور
الجامعة وتمعن في سلبها استقالليتها ،مح ّملين الحكومة
والمسؤولين السياسيين مسؤولية األوضاع المتردية التي
آلت إليها الجامعة.

مساع لعقد جلسة تشريعية
ٍ

من ناحية أخرى ،أكدت مصادر عين التينة لـ«البناء» أنّ
هناك سعيا ً لعقد جلسة تشريعية األسبوع المقبل للبحث في
سلسلة ال ُرتب والرواتب للعاملين في القطاع العا ّم ،والطلب
الحكومة إص��دار الـ«يوروبوند» ،فضالً عن فتح اعتماد
من ُ
ّ
موظفي القطاع العام .واعتبرت المصادر أن
لتغطية رواتب
المشاورات الجارية بين األفرقاء ليست مشجعة في ظ ّل العقد
الموجودة عند فريق  14آذار ،مشيرة إلى أنّ المفاوضات لم
تنت ِه بعد وعلينا االنتظار إلى ماذا ستفضي.
ورئاسياً ،تمنى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد
جنبالط انتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من المسلمات التي
انتهى إليها عهد الرئيس ميشال سليمان ،آمالً بإعادة االعتبار
لسياسية النأي بالنفس الكفيلة بحماية لبنان من الغرق.

�أكبر خطر ( ...تتمة �ص)1
ال أريد في هذا المجال الغوص في المفهوم
الشامل للمساواة التي طالب بها الميثاق ،ألن
وجود مجلس األمن بعضويته وصالحياته
الحالية يعني ابتعادا ً عن المساواة .فوجود
دول استعمارية في عضويته الدائمة مثل
فرنسا وبريطانيا ،وهما دولتان في االتحاد
األوروب���ي ،ودول��ة إمبريالية مثل الواليات
المتحدة يعني وجود خلل صارخ في عضوية
مجلس األمن ال بد من أن ينعكس على نحو
مباشر وغير مباشر على وضع المنظمة واألمن
والسلم في العالم.
بغض النظر ع��ن رأي��ن��ا ف��ي اإلص�لاح��ات
التي ناقشتها الجمعية العامة لألمم المتحدة
منذ مطلع التسعينات من القرن الفائت،
والمستمرة حتى اآلن لتحسين آليات عمل
أجهزة األمم المتحدة ،إال أن إح��داث إصالح
في عضوية مجلس األم��ن وأساليب عمله
وعالقته بالجمعية العامة بقيت عصية على
إحراز أي تقدم رغم اتفاق الدول األعضاء على
تحسينات شكلية .فالدول التي فقدت أي
صدقية في سياساتها وأي أثر لها ولدورها
العالمي اقتصاديا ً وحضارياً ،لم يعد هناك
أي مبرر لعضويتها الدائمة في مجلس األمن.
فالوضع الذي م ّكنها من نيل هذه العضوية
لدى مناقشة الميثاق في سان فرانسيسكو
لم يبق قائما ً منذ سنين طويلة مضت ،إذ
برزت دول عديدة في آسيا وأميركا الالتينية
تمارس فاعالً ومه ّما ً في الحياة الدولية،
والمثير لالستغراب أن قارتي أفريقيا وأميركا
الالتينية ما زالتا غير ممثلتين بعضوية
دائمة في المجلس .كما أن مخالفات دولة
ذات عضوية دائمة في مجلس األمن للميثاق
تحت أيّ ذريعة ،مثل دعم اإلرهاب وتشجيعه
كالحاصل في حالة سورية ،يرفع أي مبرر
لوجود هذه الدولة كعضو دائم في مجلس
األمن ،مثلما هي في وضع دول غربية باتت
معروفة.
تعاقدت الدول المؤسسة لألمم المتحدة،
وبينها الدول المنتصرة في الحرب العالمية
الثانية ،على احترام مقاصد األمم المتحدة
ومبادئها ،وفي مقدمها حفظ السلم واألمن
الدوليين ومنع األسباب التي تهدد السلم
وإزالتها وقمع أعمال العدوان ،وغيرها من
وجوه اإلخالل بالسلم ،فهل عالم اليوم أكثر
أمنا ً وسلماً؟ والجواب عن ذلك كال ،ألن بعض
المؤتمنين على دور مجلس األم��ن في حفظ
األمن والسلم مثل بريطانيا والواليات المتحدة
وفرنسا يؤججون الحروب واإلرهاب مثلما هي
الحال في سورية وينتهجون سياسة المعايير
المزدوجة التي تتناقض والميثاق.
كما ورد في الميثاق« :إن األم��م المتحدة
تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين
جميع الدول األعضاء» .واألهم من ذلك كلّه أن
الميثاق ينص في الفقرة السابعة منه على أن
ليس فيه ما يس ّوغ لألمم المتحدة أن تتدخل
في الشؤون التي تكون من صميم السلطات
الداخلية لدولة ما.
إن إلقاء نظرة عابرة على سياسات الدول
التي تمارس هيمنتها وتشويهها للميثاق
ول��دور األم��م المتحدة ُتظهر إل��ى أيّ درجة
ّ
توغلت ه��ذه ال���دول ف��ي ارت��ك��اب مخالفات
تتناقض مع مقاصد الميثاق ومبادئه ،وتهدد
االستقرار والتنمية في كثير من البلدان.
وي��ب��رز ف��ي ه��ذا المجال إص���رار ال���دول على
ينص عليه الميثاق
شطب وعدم احترام ما
ّ
من إصرار على سيادة الدول وعدم التدخل
في شؤونها الداخلية .وخير مثال على ذلك
اخ��ت��راع آليات لتبرير تدخلها السافر في
أنحاء كثيرة من العالم للحفاظ على مصالح
شركاتها واستثماراتها على حساب الدول
ذات ال��س��ي��ادة .ول��ه��ذا ال��غ��رض ابتدعت ما
يس ّمى بـ«التدخل اإلنساني» وغيره من صيغ
العبث بمصير الشعوب ،وحاولت فرضه على
نحو تعسفي وبما يتناقض حتى مع العناصر
األولية التي اعتمدتها الجمعية العامة في هذا
المجال .أما مبدأ المساواة في السيادة بين
ال��دول ف��إن ال��دول الغربية تحاول تجاهله
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بالنسبة إلى الدول النامية وتطبيقه بقدر ما
يحقق لها من مصالح ضيقة .واألده��ى من
ذلك أن هذه ال��دول عندما تفشل في العثور
على ما يبرر انتهاكاتها ،لكون الميثاق ال يقبل
ذلك ،فإنها تستخدم آلياتها من خارج األمم
المتحدة بما في ذلك العدوان على ال��دول،
مثلما حدث لدى احتالل «تحالف الراغبين»
للعراق عام  ،2003أو إساءة استعمال بعض
نصوص القرارات الصادرة عن مجلس األمن،
مثلما حدث عندما غزت الدول الغربية ليبيا
ود ّمرتها كدولة وجعلتها غابة مستباحة
للجماعات المتطرفة اإلرهابية .أما الصومال
الممزق والمتروك لرحمة الله ،فإنه ضحية
من ضحايا ه��ذه ال��دول التي ت��زرع الدمار
وال��خ��راب أينما حلّت .وأ ّم��ا ال��ع��دوان على
سورية ال��ذي تقف خلفه الواليات المتحدة
وفرنسا وبريطانيا وال��س��ع��ودي��ة وتركيا
فهو انتهاك ف��اض��ح للميثاق ،ناهيك عن
العدوان «اإلسرائيلي» المستمر على الشعب
الفلسطيني والذي تحميه الواليات المتحدة
خالفا ً للميثاق .وينطبق ذلك على العدوان
األخير على الشعب الفلسطيني وحرق الشهيد
محمد اب��ن خضير وه��و ح��ي ،ويطلع علينا
األمين العام لألمم المتحدة بدعوة الجانبين
إلى ضبط النفس بدال ً من إدان��ة «إسرائيل»
وإجبارها على إنهاء عدوانها.
إن األمم المتحدة تتك ّون من أجهزتها واألمانة
العامة والدول األعضاء والوكاالت المختصة.
وبموجب الميثاق فإن الدول األعضاء هي التي
تصنع السياسة وتحدّد توجهات المنظمة
الدولية في مختلف المجاالت .أم��ا األمانة
العامة فتشمل أمينا ً عاما ً ومن تحتاج إليهم
المنظمة من الموظفين .واألمين العام هو ،على
ما ينص الميثاق« :الموظف اإلداري األكبر في
الهيئة» ،بموجب المادة  97منه .وجاء في
المادة  100من الميثاق« :ليس لألمين العام
وال للموظفين أن يطلبوا أو ان يتلقوا في أداء
واجبهم تعليمات من أيّ حكومة أو من أي
سلطة خارجة عن الهيئة ،وعليهم أن يمتنعوا
عن القيام بأي عمل قد يسيء إلى مراكزهم
بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام
الهيئة وحدها».
السؤال المطروح هو :أين الميثاق الذي
اعتمدته الدول المؤسسة لألمم المتحدة مما
يحصل من مخالفات صارخة لنصه وروحه؟
وأين هي األمانة العامة التي يجب أال ّ تخضع
إال ألحكام الميثاق في ممارستها لوظيفتها؟ إن
خروج المنظمة الدولية على ميثاقها أمر خطير
جدا ً يهدد وجودها في حال استمرار التوغل
في مواقف ال تشكل احتراما ً للتوافقات التي
بنيت المنظمة على أساسها.
م��ا يجب النظر إل��ي��ه بعين ال��ج��د ه��و أن
عملية اإلص�ل�اح المستمرة ألج��ه��زة األم��م
المتحدة والتي أشرنا إلى أنها بدأت منذ مطلع
التسعينات من القرن الفائت ،كانت سارت
عبر آليات التفاوض الحكومية وحققت بعض
التقدم المتواضع .كما أن عملية اإلصالح لم
تنجز ما كان يشكل هدفا ً لتحالفات سياسية
وإقليمية تتفق ف��ي م��ا بينها ح��ول طبيعة
بعض اإلصالحات وتختلف بعمق حول آراء
طرحتها بشكل أساسي ال��دول الغربية ولم
يتحقق توافق حولها .هنا تكمن المشكلة،
ال��دول الغربية اعتقدت أنها انتصرت بعد
انتهاء الحرب الباردة وأرادت قطف نتائج
هذا «االنتصار» عن طريق إدارة األمم المتحدة
وال��ع��م��ل ال��دول��ي لمصلحة أه���داف الغرب
و»قيمه» وف��رض هيمنته على «األج��ن��دة»
الدولية .وال بد من القول إن وحدة عمل الدول
النامية س��واء في إط��ار حركة عدم االنحياز
أو مجموعة الـ  77والصين حالت دون إمرار
الكثير من «اإلص�لاح��ات» التي ك��ان الهدف
الوحيد من طرحها من قبل الدول الغربية ومن
يجاريها القفز على الميثاق وتجاهل مصالح
أغلبية الدول النامية.
تظهر معظم عيوب إدارة العمل الدولي في
طبيعته الالديمقراطية ،فالواليات المتحدة
ترفض ما تطرحه مجموعة من الدول النامية

حول أهمية االعتراف بضرورة وجود عالقات
ديمقراطية على الصعيد العالمي وما بين
ال����دول ،ألن س��ي��اس��ات ال��والي��ات المتحدة
اعتمدت على ف��رض آرائ��ه��ا وهيمنتها على
ال���دول النامية بمختلف أش��ك��ال االب��ت��زاز
والضغوط الالأخالقية في كثير من األحيان،
ناهيك عن الضغوط االقتصادية والتهديدات
والعقوبات! وه��ك��ذا ،ل��م يعد مستغربا ً أن
نرى اإلدارات األميركية تعلن هي وتابعاتها
في الغرب وأدواتها في المنطقة أنها ستقدم
الدعم المالي والسالح الفتاك وغير الفتاك إلى
المجموعات اإلرهابية المسلحة في سورية،
ألن سورية ال تقبل الخنوع لسياسات الغرب
وإمالءاته.
ن��ص ميثاق األم���م المتحدة ف��ي مادته
التاسعة والثالثين حول ما يجب اتخاذه من
األعمال في حاالت تهديد السلم واإلخالل به
ووق��وع ال��ع��دوان على اآلت��ي« :يقرر مجلس
األمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخالل
به  ...ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب
اتخاذه من التدابير وفقا ً للمادتين  41و42
لحفظ األمن والسلم الدوليين أو إعادته إلى
نصابه» .وهذا يعني بوضوح تام أن مجلس
األمن هو الذي يقرر وقوع حاالت تهدد األمن
والسلم ،وليس الواليات المتحدة وبريطانيا
وفرنسا وأدوات ه��ذه ال��دول ،وأن��ه ال يجوز
استخدام القوة ،مثلما حدث في ليبيا والعراق،
من دون قرار من مجلس األمن .وليس من قبيل
المجاملة العودة إلى موقف سورية ،وغيرها
كثير من الدول ،لإلشادة بالدور الب ّناء الذي
تقوم به روسيا االتحادية والصين الشعبية
ودول ال تقبل أن تكون تابعا ً أليّ ك��ان ،في
الدفاع عن نص الميثاق وروح��ه ،والقانون
الدولي ،والقانون الدولي اإلنساني ،وقرارات
الشرعية الدولية .وال أبالغ إذا قلت إنه لوال
مواقف هذه الدول لتح ّول عالم اليوم إلى عالم
الغاب الذي يأكل فيه الكبير الصغير والقويّ
الضعيف.
إن المجتمع الدولي الحقيقي ي��زداد وعيا ً
لخطورة السياسات الغربية ،بما في ذلك
فئات لم تعد قليلة داخل المجتمعات الغربية
نفسها .وتقوم تنظيمات إقليمية بدور مقاوم
للسياسات العدوانية الغربية كما هي الحال
في االتحاد األفريقي والعديد من التنظيمات
اإلقليمية في أميركا الالتينية مثل يونيسور
وألبا وسيالك .أم��ا الجامعة العربية التي
تقودها وتهيمن عليها قوى التخلف والتبعية
العربية ،فإنها فقدت صدقيتها أمام شعبنا
العربي .أليس من مهازل هذا الزمن الرديء
أن تدعو هذه الجامعة الغرب إلى قتل دولة
عربية مثل ليبيا وشعبها بناء على طلب
من الجامعة؟ أليس من السخرية أن تنتهك
الجامعة العربية ميثاقها وعروبتها وتتجاهل
ال��رأي العام العربي ويذهب أمينها العام
صاغرا ً ذليالً إل��ى مجلس األم��ن ليستجدي
تدخالً عسكريا ً ض ّد سورية ،أحد مؤسسي
الجامعة وال��م��داف��ع ع��ن ال��ش��رف والكرامة
العربية؟
ال أريد فتق جروح عميقة في ممارسات وأداء
األمانة العامة لألمم المتحدة وبعض كبار
موظفيها .إن موظفي األمانة العامة ،بما في
ذلك األمين العام ،يتطاولون علنا ً على الميثاق
ال��ذي يحدد مه ّماتهم ويش ّوهون الحقائق
وي��ن��ف��ذون السياسات المعادية لسورية
وفلسطين نيابة عن آخرين نعرفهم جيداً.
فعندما يعلن األمين العام وقوفه ضد إرادة
الشعب السوري بممارسة حقه في انتخاب
قيادته في عملية نزيهة وشفافة فإنه يتطاول
على الميثاق وعلى الثقة التي وضعتها فيه
الدول األعضاء وعلى دولة عضو في المنظمة.
أال يصبح األمين العام ودائرته معاديين لألمن
والسلم الدوليين عندما يطالبون باتخاذ
إج���راءات يعرفون أنها تقود إل��ى الحروب
والويالت ،وخاص ًة عندما يتجاهلون عمدا ً
وعن سابق إصرار وجود اإلرهاب في سورية؟
وعندما تقوم األمانة العامة بتزوير تقارير
ممثليها على األرض في سورية وتنكر العمل

اإليجابي لمكاتبها في سورية فإنها تساهم
عمليا ً في إخفاء حقيقة إنجازاتها هي تحديدا ً
في سورية وتظهر تواطؤا ً ال مثيل له في آليات
التآمر على سورية .منعت الحكومة التركية
األمم المتحدة من إمرار المساعدات اإلنسانية
عبر معبر نصيبين الشرعي ،وسمحت بمرور
جميع القتلة واإلرهابيين إلى سورية ،فهل
قالت األمانة العامة كلمة واح��دة حول هذه
الجرائم؟
كانت سورية طوال تاريخ سجلها في األمم
المتحدة مدافعة عن الميثاق وعن القيم التي
يجسدها .ورغم جميع السلبيات التي تحدثنا
عنها في عمل أجهزة األمم المتحدة وأمانتها
العامة ،إال ّ أن سورية تعي أنه في غياب األمم
المتحدة فإن عالم اليوم سيغدو أكثر وحشية
وسيكون مفتوحا ً على مختلف االحتماالت
التي تتناقض ومصالح الشعوب وال��دول.
وعمل ممثلو سورية في المنظمة الدولية وما
زال��وا حتى هذه اللحظة ،ورغ��م الصعوبات
التي يواجهها بلدهم ،إلع�لاء شأن الميثاق
وال��ق��ان��ون ال��دول��ي وترسيخ أس��س السالم
العادل والشامل في الشرق األوسط ،خاصة
أنها لم تقبل بإبعاد األمم المتحدة عن دورها
في تحقيق هذا السالم ،مثلما فعل آخرون في
تجاهل فاضح لدورها وأهميتها.
رغ��م مالحظات س��وري��ة كلّها على أداء
األم��م المتحدة ،وبخاصة على دور بعض
الدول المهيمنة فيها وكذلك على أداء األمانة
العامة ،فإننا ننظر بارتياح إلى ما تقوم به
األمم المتحدة في مواجهة عدد من التحديات
الكونية وحفظ السالم في بعض المناطق
وح��ق��وق ال��م��رأة وال��ط��ف��ل والبيئة والمياه
وال��ت��رب��ي��ة والتعليم وال��ص��ن��اع��ة والعمل
وحفظ التراث العالمي ،ونؤكد أن سورية
حققت حديثا ً إنجازا ً يجب أن تعتز به األمم
المتحدة أيضا ً في إطار تعاونها مع الحكومة
السورية ،هو تحقيق هدف المنظمة في إزالة
المواد الكيميائية من سورية كخطوة مهمة
على طريق إخالء منطقة الشرق األوسط من
أسلحة الدمار الشامل كافة وأهمية ،بل واجب
المنظمة الدولية ،إلزام «إسرائيل» بتصفية
أسلحة الدمار الشامل من نووية وكيميائية
وبيولوجية ف��ي الترسانة «اإلسرائيلية»
المدمرة.
ت��ع��اون��ت س��وري��ة بإيجابية م��ع األم��م
المتحدة ومبعوثها الخاص للتوصل إلى حل
سلمي لألوضاع التي تمر بها ،لكن األخطاء
التي وقعت فيها األم��م المتحدة ومبعوثيها
في هذا المجال هي التي حالت دون التوصل
إلى النتيجة المتوخاة بالقضاء على اإلرهاب
ووقف دعمه من دول الجوار وخارجها.
لكنني أود التأكيد على أن سورية ستتعاون
مع األم��م المتحدة في المجاالت اإلنسانية،
ش��رط أال ّ يمس ذل��ك سيادة سورية ووح��دة
شعبها وسالمتها اإلقليمية ،وضمان عدم
وصول المساعدات اإلنسانية إلى المجموعات
اإلرهابية ،والتعاون مع الحكومة السورية
إليصال هذه المساعدات إلى السوريين األبرياء
أينما كانوا ،وفي إطار احترام قرار الجمعية
الخاصة بإنشاء مكتب المساعدات اإلنسانية
في األمانة العامة «أوتشا» رقم ،182/46
ناهيك عن أهمية دور األمم المتحدة في إدانة
العقوبات االقتصادية الغربية المفروضة على
سورية في مخالفة للميثاق وهي ال تؤذي سوى
أطفال سورية ومواطنيها األبرياء .إن احترام
إرادة الشعب السوري التي عُ بّر عنها بلغة
ال تقبل التأويل خالل االنتخابات الرئاسية
وتد ّفق ماليين السوريين من الداخل والخارج
إلى صناديق االقتراع عنصر أساسي لنجاح
عمل األم��م المتحدة في سورية .إن سورية
التي تحترم الشرعية الدولية والتزاماتها
التعاقدية ،تتطلع دائما ً إلى دو ٍر فاعل ونزيه
لألمم المتحدة ينسجم مع ميثاقها ودورها،
وبخاصة مع ما ورد في مقدمة ميثاقها:
«نحن شعوب األمم المتحدة ،وقد آلينا على
أنفسنا أن ننقذ األجيال المقبلة من ويالت
الحرب»...

من ناحيته ،هدد رئيس وزراء كيان العدو «االسرائيلي»
بنيامين نتنياهو ،بتوسيع العدوان ضد قطاع غزة ،قائالً ان
«العملية العسكرية تتقدم وفق الخطة المرسومة لها ،لكن
بانتظارنا مراحل أخرى الحقاً ،وقد وجهنا ضربات شديدة
لحركة حماس و»المنظمات اإلرهابية» ،وكلما استمرت العملية
فإننا سنزيد المس بهم».
وأض���اف ف��ي خ��ت��ام اجتماع «الكابينيت» ان الجيش
«االسرائيلي» يبذل كل ما في وسعه من أجل عدم إلحاق األذى
بالمدنيين ،وفي حال حصول ذلك فإن السبب هو ان حماس
تختبئ خلف المدنيين الفلسطينيين» ،بحسب تعبيره.
من جانبه ،قال رئيس أركان جيش االحتالل بيني غانتس،
ان «الجيش يتابع كل ما يحدث على جميع الجبهات ،في
الشمال والوسط والجنوب» مشيرا ً الى انه تم االنتقال بعد
انتهاء عملية «ع��ودة األبناء إلى عملية الجرف الصلب في
الجنوب ،ونواجه هذه المرة حماس وباقي المنظمات التي
تحاول ض��رب العمق «اإلسرائيلي» ،كما نواجه التهديد
الصاروخي وغير ذلك من التهديدات».
في المقابل ،سخر المحلل العسكري في القناة «العاشرة»،
روني دانيئيل من فكرة العملية البرية ضد قطاع غزة ،قائالً
إن «هدف العملية البرية هو تدمير االنفاق على فرض أنهم
يعرفون أين مكان وجودها» ،موضحا ً انهم «لو كانوا يعرفون
مكانها ،لكانوا دمروها من الجو ،ولما كانت هناك حاجة للتوغل
البري في غزة».
وفي السياق ،أعلن السفير األميركي لدى كيان العدو دعم
بالده «إسرائيل» حتى لو قررت تنفيذ عملية برية على غزة،
في حين قال البيت األبيض إن الرئيس األميركي باراك أوباما
أبلغ رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو أن أميركا
تريد تسهيل وقف القتال ليشمل العودة إلى اتفاق وقف إطالق
النار عام .2012
أم��ا صحيفة «ه��آرت��س» العبرية فنقلت ع��ن موظفين
أميركيين رفيعي المستوى «أن الواليات المتحدة تحاول إقناع
«اسرائيل» بالتريث في هذه المرحلة وعدم القيام بعملية برية
في قطاع غزة والسماح لها بمحاولة بلورة عملية دبلوماسية
تؤدي إلى وقف إطالق الصواريخ».
وعلى رغ��م الحديث ع��ن عملية برية إال أن المخاوف
كثيرة من نتائج هذه الخطوة .إذ يرى محللون فيها عقابا ً
لـ«اإلسرائيليين» أكثر منه عقابا ً للفلسطينيين ،حيث تشير
استطالعات الرأي إلى تفضيل اليهود العدوان على قطاع غزة
من بعيد من دون التورط في مواجهة مباشرة مع المقاتلين.
يضاف إلى ذلك أن غالة المتطرفين في «الكابينيت» مثل
نفتالي بينيت وموشيه يعالون هما اللذان رفضا حربا ً برية
على قطاع غزة.
ميدانيا ،كشفت مصادر عسكرية «اسرائيلية» عن فشل
منظومة «القبة الحديدية» في التصدي ألكثر من  95في المئة
من صواريخ المقاومة الفلسطينية ،فيما قال مسؤول عسكري
«إسرائيلي» ،ان الفصائل الفلسطينية في غزة حاولت مرتين
على األق��ل إسقاط طائرات مروحية «اسرائيلية» بإطالق
صواريخ مضادة تجاهها في سماء غزة.
ونقلت القناة «السابعة» عن المسؤول قوله« ،ان الطائرات
نجحت في تفادي كارثة ك��ادت أن تلحق بها ج��راء إطالق
ال��ص��واري��خ» .واض���اف« :ان المعلومات االستخباراتية
المتوافرة لألجهزة األمنية «االسرائيلية» ،حول أماكن تواجد
الصواريخ طويلة المدى ،محدودة جداً» ،الفتا ً إلى ان «القيادة
األمنية فوجئت بمدى الصواريخ التي وصلت إلى مشارف
حيفا وديمونة».
الى ذلك ،نجحت المقاومة الفلسطينية يوم أمس باستهدفت
طائرة استطالع «إسرائيلية» بصاروخ أرض -جو ،ما أدى إلى
اشتعالها وسط ترجيحات بأن تكون سقطت ،فيما واصلت
المقاومة إط�لاق الصواريخ باتجاه المستوطنات بمعدل
«ص��اروخ كل أربع دقائق» باعتراف الناطق باسم الجيش
االحتالل.
وذكر مصدر أمني «اسرائيلي» رفيع المستوى ،ان استهداف

الصواريخ الفلسطينية «تل ابيب» ،خرج عن اطار التوقعات
والتقديرات ،وبات حقيقة مؤكدة ،كاشفا ً ان صواريخ المقاومة
الفلسطينية «استهدف ألول مرة مدينة ديمونة النووية في
الجنوب من فلسطين المحتلة بأربعة صواريخ ،أطلقت من
قطاع غزة» .وقال المصدر ،ان مجموعات فلسطينية مسلحة
قصفت مدينة ديمونة النووية بـ 4صواريخ تمكنت منظومة
القبة الحديدية من اسقاط بعضها ،بينما سقط البعض اآلخر
في أماكن مفتوحة ،من دون أن يسفر عن إصابات أو ضحايا.
ودعا المصدر ،المستوطنين التخاذ تدابير الحيطة والحذر،
والتواجد بالقرب من المالجئ وال��غ��رف المحصنة داخل
المنازل ،مشيرا ً الى «وجود مخاوف من وصول الصواريخ الى
منطقة الكرمل».
وبحسب موقع «واال» العبري ،فإن قيادة الجبهة الداخلية،
دعت «الى االسراع في تأهيل المالجئ واألماكن اآلمنة والمحمية
في البيوت الخاصة» ،الفتا ً إلى ان «السلطات المحلية في «تل
أبيب» أنشأت غرف عمليات خاصة معنية بأمور الطوارئ».
في حين أش��ار الموقع العبري نفسه نقالً عن مصادر
عسكرية «اسرائيلية» الى أن الصاروخ الذي انفجر الليلة
الماضية في مدينة الخضيرة« ،هو من نوع أم  ،302الذي تم
انتاجه في سورية».
وبحسب الموقع ،فإن حزب الله استخدم هذا الصاروخ على
نطاق واسع في عدوان تموز عام  2006على لبنان ،مشيرا ً
الى «أن مدى هذا الصاروخ يصل الى  200كيلومتر ،وهو احد
الصواريخ االكثر تطورا ً التي تهدد «اسرائيل»».
الى ذلك ،أسفر العدوان اليهودي المتواصل لليوم الرابع
على غزة عن استشهاد  15فلسطينيا ً بينهم  5أطفال على
األقل ،في حين أصيب العشرات منهم حالتهم خطيرة وذلك في
استهداف متعمد لمنازل المواطنين اآلمنين المأهولة وقصف
مركبات مدنية تسير في الشوارع.
وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية لألنباء أن الطفل ساهر أبو
ناموس استشهد وأصيب  3آخرون أحدهم جروحه بالغة في
قصف منزل في مشروع بيت الهيا شمال قطاع غزة وتسبب
القصف بإصابة مستشفى كمال عدوان بأضرار مادية حيث
تطاير الزجاج من قوة االنفجار.
إلى ذلك عثرت طواقم اإلنقاذ اليوم على جثمان الشهيد
عبدالحليم عبدالمعطي تحت انقاض منزل استهدفه القصف
«اإلسرائيلي» الليلة الماضية في مدينة دير البلح وسط قطاع
غزة .وفي الساعات األولى من صباح يوم أمس استشهد 6
مواطنين على األقل وأصيب العشرات جميعهم من المدنيين
العزل في قصف مدفعي وص��اروخ��ي «إسرائيلي» طاول
مخيم يبنا وحي النهضة على الشريط الحدودي مع مصر في
األطراف الشرقية لمحافظة رفح.
كما استشهد سبعة فلسطينيين في مناطق متفرقة من
قطاع غزة جراء غارات االحتالل المتواصلة ضد الفلسطينيين،
فيما ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان «اإلسرائيلي»
المفتوح ضد الفلسطينيين في قطاع غزة إلى  105شهداء
ونحو  700جريح معظمهم من األطفال والنساء والرجال
وكبار السن وبينهم جرحى في حال الخطر الشديد.
الى ذلك ،طالبت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح
العسكري لحركة حماس شركات الطيران األجنبية بوقف
رحالتها إلى كيان االحتالل «االسرائيلي» ،حيث أفاد موقع
«المركز الفلسطيني ل�لاع�لام» أن الكتائب قالت في بيان
صحافي «إن سبب دعوتها لوقف ال��رح�لات هو المخاطر
المحدقة بكل المطارات نتيجة الحرب الدائرة».
وسبق بيان الكتائب إعالنها أمس استهداف مطار «بن
غوريون» في تل الربيع المحتلة بـ  4صواريخ من طراز «ام
 ،»75ما أجبر الكيان على وقف حركة الطيران في المطار لمدة
 9دقائق.
وفي السياق ذاته ،أكدت الكتائب أنها استطاعت السيطرة
على بث القناة «الثانية» من تلفزيون الكيان المحتل لنصف
ساعة فجر ي��وم أم��س وبثت رسالة تهديد ووعيد لكيان
االحتالل.

�إعالنات ر�سمية
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء خطي توتر
متوسط ومحطتي تحويل هوائية في بلدتي
الشبريحا والبازورية ـ قضاء صور.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع في
.2014/8/19
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الثالثة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
الكهربائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 7 :تموز 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1221
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء خط توتر
متوسط ومحطة تحويل هوائية في بلدة
شمسطار ـ قضاء بعلبك.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم األرب��ع��اء ال��واق��ع في
.2014/8/13
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الثالثة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
الكهربائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 7 :تموز 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1219
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء خط توتر
متوسط ومحطة تحويل هوائية في بلدة
كفركال ـ قضاء مرجعيون.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم الخميس ال��واق��ع في
.2014/8/14
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الثالثة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
الكهربائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص

دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 7 :تموز 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1217
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء خط توتر
متوسط ومحطة تحويل هوائية في بلدة
طاريا ـ المسيل ـ قضاء بعلبك.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم الخميس ال��واق��ع في
.2014/8/21
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الثالثة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
الكهربائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشر
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 7 :تموز 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1223
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء خط توتر
متوسط ومحطتي تحويل هوائية في بلدة
القاع (حي العب وحي الصباغ) ـ قضاء
الهرمل.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
ال��ع��اش��رة م��ن ي��وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع في
.2014/8/12
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الثالثة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
الكهربائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشر
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 7 :تموز 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1225
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/6/19على المتهم داني ميشال

الفحل سجله 37 :ـ الجديدة عكار جنسيته
لبناني محل إقامته المنصورية ـ نزلة
الدفاع المدني ـ ملك أسعد ط 5/والدته
سمر عمره  1985أوق��ف بتاريخ ف��ار من
وجه العدالة بالعقوبة التالية :األشغال
الشاقة المؤبدة وغرامة خمس وعشرين
مليون ليرة لبنانية.
وفقا ً للمواد  126مخدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/6/19
التكليف 1231
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2014/6/19على المتهم علي زيد اسماعيل
سجله 185/75 :بريتال جنسيته لبناني
محل إقامته بريتال بملكه والدته زينب عمره
 1987أوقف بتاريخ  2012/4/4بالعقوبة
التالية :أشغال شاقة مؤبدة وغرامة مئة
مليون ليرة لبنانية.
وفقا ً للمواد  125مخدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/6/19
التكليف 1231
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/6/19على المتهم علي محمد أمهز
سجله 31 :حي الوقف الهرمل جنسيته
لبناني محل إقامته الهرمل حي الوقف
والدته فضيلة عمره  1980أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2012/4/4بالعقوبة التالية:
أشغال شاقة مؤبدة وغرامة مئة مليون
ليرة لبنانية.
وفقا ً للمواد  125مخدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/6/19
التكليف 1231
إعالن
صادر عن أمانة السجل العقاري
في كسروان
طلب المحامي ماريو دياب كرم بصفته
وكيل المحامي جان بيار بيار نصر بصفته
أح��د ورث��ة المرحوم بيار ج��ان نصر سند
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 582
القسم  74البلوك  Cمن منطقة وطى سالم
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوماً.
أمين السجل العقاري في كسروان
ليليان داغر

