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تتمات

الغمو�ض ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
 في الطائرة التي أعلنت «إسرائيل» إسقاطها فوق الجوالن،كان أسهل شيء أن تقوم سورية بالرد والتصعيد وأخذ الجبهة
كلها نحو التوتر ،فينعقد مجلس األمن للنظر في تهديد إضافي
لألمن والسلم الدوليين ،وسقف الطلب «اإلسرائيلي» واألميركي
العودة لفك االشتباك الموقع عام  ،1974والذي أعلنت سورية
سقوطه بالغارات «اإلسرائيلية» على جمرايا ،واعتبر الرئيس
بشار األسد يومها أن الجبهة صارت مفتوحة ،وصار مطلب
«إسرائيل» العودة التفاق فك االشتباك من يومها ،بعد الفشل في
وظيفة الغارات بمنع سورية والمقاومة تباعا ً من تنفيذ عمليتي
القصير ويبرود ،وجاء رد سورية والمقاومة على الغارات عبر
العمليات النوعية من الجوالن ومزارع شبعا معاً ،والتي قرأها
«اإلسرائيليون» قرارا ً مشتركا ً بين سورية والمقاومة لتوسيع
جبهة القلق «اإلسرائيلي» لتطاول حدود فلسطين مع سورية
ولبنان.
 كل مشروع الحزام األمني «اإلسرائيلي» بواسطة جبهةالنصرة ورق��ة تفاوضية للعودة التفاق فك االشتباك ،فكان
ال��رد ال��س��وري خ��رق إح��دى الطائرات السورية للمناطق التي
ينص االتفاق على عدم تحليق الطيران السوري فيها ،فردت
«إسرائيل» بإسقاط الطائرة ،وكان الجواب السوري غموضاً،
واألرج��ح أن سورية ستقوم بتكرار الخرق ،ولو كلف طائرة
ثانية وثالثة ،ألن الهدف هو بقاء المعادلة مفتوحة على كل
االحتماالت ،وأن يبقى بيد سورية القرار والمبادرة.
 ليس ك��ل م��ا ي��ب��دو أش��د ج��ذري��ة ه��و ف��ع�لاً األش���د جذرية،الغموض هو ذكاء استراتيجي ال ينتبه له المستعجلون.

�أوباما يتع ّهد ( ...تتمة �ص)1
فالغارات الجوية ال تنفذها سوى الواليات المتحدة وفرنسا وعدد من
الدول العربية ،فيما تكتفي الدول األخرى ،التي أعلنت عن مشاركتها في
العملية ،بحمالت إنسانية.
هذا وأشارت الوزارة إلى أن ثمة شكوكا ً في مدى فعالية الغارات ،وما
يدل عليه مواصلة اإلرهابيين في محاصرة بلدة عين العرب شمال شرقي
سورية ،أو تفجيرهم كنيسة أرمنية أثرية في مدينة دير الزور.
وشدد البيان على أن روسيا تبقى مع مكافحة اإلرهاب باعتباره شرا ً
مطلقاً ،وتدعو جميع الدول المسؤولة إلى «بلورة استراتيجية مشتركة
لمحاربة اإلرهاب وتطبيقها على الصعيد العملي».
ه��ذا وأع��رب��ت موسكو عن ثقتها ب��أن ه��ذا األس��ل��وب الشامل ،وليس
«التحالف» الضيق الموجه ضد تنظيم «داعش» وحده سيسمح بالقضاء
على ظاهرة اإلرهاب.
جاء ذلك في وقت تعهد الرئيس األميركي باراك اوباما في كلمة له في
األمم المتحدة يوم أمس بمواصلة الضغط العسكري على «داعش» وحض
من انضموا للجماعة االرهابية في سورية والعراق على «ان يتركوا ميدان
المعركة» قبل أن تفوتهم الفرصة ،مؤكدا ً أن الحل النهائي لألزمة السورية
هو سياسي.
وأشار أوباما الى أن بالده ستدعم العراقيين والسوريين الستعادة
أرضهم من يد التنظيم االرهابي الذي استولى على بعضها خالل األشهر
الماضية .وتوعد التنظيم الذي «اغتصب النساء وقطع ال��رؤوس وقتل
األب��ري��اء» ،بالعمل على قطع التمويل عنه ووق��ف تدفق المقاتلين إلى
صفوفه.
وشدد الرئيس األميركي على أن السياسة الخارجية لبالده «لن تقوم
على رد الفعل ضد اإلره��اب» ،رافضا ً أي حديث عن صراع الحضارات،
وقال« :لسنا في حرب دينية» ،مؤكدا ً ضرورة إضعاف «داعش» والقضاء
عليه ،والفتا ً في الوقت عينه إلى أن دول العالم اليوم أمام «خيار لتجديد
النظام الدولي أو التراجع أمام المشاكل».
وس��اوى أوباما بين ملفات عدة في مستوى الخطر ،وق��ال« :نعاني
من تهديد إيبوال وتدخل روسيا في أوروب��ا وخطر داع��ش في سورية
والعراق» ،وتوجه إلى روسيا بالقول« :سنجعل روسيا تدفع ثمن أفعالها
في أوكرانيا».
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري أمس على منطقة الغبيط والمزارع
المحيطة وبلدة الغبيب ومزارعها بالمخرم التحتاني في ريف حمص
الشرقي ،كما استهدفت وحدات الجيش مسلحين في كفرالها بالحولة
ووادي السمرمر ج��ن��وب غ��رب��ي حسياء وف��ي ال��ف��اوش��اوي��ش بريف
المحافظة.
وفي حلب استهدف الجيش مسلحين في عين البيضا والجندول ودير
حافر وقبتان الجبل وعويجة وحلب القديمة وجمعية الزهراء والشقيف
وبالس وعلى طريق حلب الزربة والباب والقباسين.

جاك �سترو :ال بد للغرب
من �أن يتفق مع �إيران
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مو�سكو تح�ضر ( ...تتمة �ص)1
وأكدت مصادر أمنية لـ«البناء» أن قطع هذه
الطرقات هي بروفات قبل التفجير ،لمعرفة ما
هي الطرقات البديلة ،مشيرة إلى أن «هيئة علماء
المسلمين» هي من يحرض أهالي المخطوفين
على قطع الطرقات ،وفقا ً لخريطة الحدث التي
تحددها جهات خارجية لتكون بمثابة البروفا
الختبار ردود الفعل والمعالجات البديلة.
وتوقعت مصادر متابعة لـ«البناء» أن يتحرك
ح��زب الله والنائب وليد جنبالط لوضع حد
لهذه االعتصامات مرجحة أن يكون االعتصام
اليوم على طريق ضهر البيدر وطريق ترشيش
– زحلة ،األخير ،في مقابل القيام بتحركات أمام
الوزارات المختصة.
وإزاء ه��ذا التصعيد ناشد وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق «اللبنانيين جميعا ً
وأهل البقاع خصوصاً ،أن يكونوا صفا ً واحدا ً
ورزمة متماسكة لتفشيل مخططات اإلرهابيين
ومنعهم من تحقيق أهدافهم التي لم تعد تنطلي
على أحد».
وأشار إلى أن «االجتماع األمني الذي عقد في
وزارة الدفاع بحث في كل الخيارات لإلفراج عن
العسكريين المحتجزين في ج��رود عرسال»،
موضحا ً أن «المقايضة واردة ،استنادا ً إلى
القوانين المرعية اإلجراء ،وكل ما يقال غير ذلك
غير صحيح على اإلط�لاق» .وأك��د أنه «يتفهم
تماما ً مشاعر أهالي العسكريين المحتجزين،
لكن عليهم أن يعلموا أوال ً أنهم يقطعون الطرق
عن أهلهم من دون أن يؤثر ذل��ك على القتلة
والمجرمين الذين يحتجزون أوالدهم».
وأج��رى المشنوق اتصاال ً برئيس الحكومة
تمام سالم في نيويورك إلطالعه على نتائج
االجتماع األمني ،وغادر إلى فرنسا للقاء رئيس
تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري للتشاور
معه في المستجدات.
وق��ال مصدر سياسي مطلع لـ«البناء» إن
الوضع في عرسال هو أشبه بقنبلة جاهزة
للتفجير في أي وقت ،مؤكدا ً أن المشكلة الحقيقية
تبقى في القرار السياسي على مستوى الحكومة
ومع بعض األطراف السياسية .وأوضح أن ال
إجماع على طبيعة المعالجة سواء ما يتعلق
بموضوع العسكريين المخطوفين أو التعاطي
مع المجموعات اإلرهابية .وأكد أن التفاوض
بالطريقة التي اعتمدها البعض في الحكومة
تفتح الباب أمام مزيد من التشجيع للمجموعات
المتطرفة لتكرار عمليات الخطف .كما أن الجيش
لم يعط القرار السياسي الستخدام ما يملك من
أوراق وهو األمر الذي أكده األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله في كلمته أول من

أمس بما يحول دون تكرار أعمال الخطف وفي
الوقت ذاته الحؤول دون تلبية الشروط المذلة
للمسلحين وإجراء مقايضة مع مئات اإلرهابيين
الخطرين.

نصرالله
استشعر المخاطر

وأكدت مصادر متابعة لـ«البناء» أن السيد
نصر الله استشعر المخاطر التي تتهدد لبنان،
خصوصا ً من خالل الخطة الموضوعة لتفجير
الوضع وزج لبنان في محاور تنقلب عليه،
ولذلك دعا إلى تعطيل األلغام التي ستستعمل
صواعق للتفجير ،ودعا إلى االستعداد والنفير
العام في األيام واألسابيع المقبلة.
وأش��ارت المصادر إلى أن السيد نصرالله
يرفض التحالف ال��دول��ي ضد «داع��ش» ألنه
ي��رى أن ه��ذا التحالف موجه ض��د المقاومة
ومحورها ألنه «ال يعقل أن يعمل من يحتضن
«إس��رائ��ي��ل» ،من أج��ل فلسطين ،وم��ن اخترع
اإلرهاب أن يعمل على إطفائه في سورية ،ومن
فتفت العراق أن يعمل من أجل استقرار العراق
ووحدته».
م��ن جهته أك��د رئيس تيار ال��م��ردة النائب
سليمان فرنجية أن «لبنان يمر بمرحلة خطرة
ج��دا ً ألنه غير معزول عن سياسة المحاور».
وأوضح أن «لدى الجيش اللبناني قرارا ً واضحا ً
من الحكومة بأن يفعل ما ي��راه مناسباً ،وأن
يفعل أي شيء السترداد العسكريين» ،مشيرا ً
إلى أن «الدعم الذي يحصل عليه الجيش حتى
اآلن ،هدفه أال يخسر من دون أن ينتصر على
داعش في القلمون أو في عرسال».
وم��ن جهة أخ��رى أك��د فرنجية «أن الظرف
اإلقليمي والدولي اليوم هو الذي يحدد ويقرر
الرئيس من أي موقع سياسي سيأتي».
ومساء أمس تكررت االعتداءات على مراكز
الجيش ف��ي طرابلس حيث استهدفت ثالثة
منها ف��ي التبانة وش���ارع س��وري��ة والبيسار
إلطالق نار من قبل مسلحين ما أدى إلى إصابة
أحد العسكريين بجرح طفيف .وقد رد عناصر
المراكز على النار بالمثل.

تحفظات الكتل
على السلسلة

وبالتوازي مع االهتمام بالوضع األمني،
اس��ت��م��رت ال��م��ت��اب��ع��ات ل��م��وض��وع الجلسة
التشريعية ،فيما تباينت مواقف الكتل النيابية
ح��ول ال��زي��ادة المقترحة على ضريبة القيمة

المضافة .ففي حين أكد رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري بحسب م��ا ن��ق��ل ع��ن��ه ن���واب لقاء
األربعاء ،أن األجواء حول عقد الجلسة وسلسلة
الرتب والرواتب ،ايجابية حتى اللحظة ،وأنه
ينتظر التفاهم على ك��ل تفاصيل السلسلة
لكي يدعو هيئة مكتب المجلس إلى االجتماع،
أكدت مصادر نيابية في كتلة الوفاء للمقاومة
لـ«البناء» أن حزب الله على موقفه الرافض
لـزيادة الـ  ،TVAوهو خ��ارج أي اتفاق بهذا
الخصوص .وردا ً على س��ؤال حول التصويت
بضد على الزيادة في الجلسة ،أكدت المصادر
أن موقف ال��ح��زب ال ي��زال غير واض��ح لجهة
التعاطي داخل الجلسة.
ب��دوره��ا أش��ارت مصادر نيابية في التيار
الوطني ال��ح��ر ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن تكتل التغيير
واإلصالح لن يصوت لصالح زيادة الواحد في
المئة على الضريبة على القيمة المضافة ،الفتة
إلى أن هذه الضريبة كمن يعطي بيد ويأخذ
باليد األخرى.
وأكد النائب هنري حلو لـ«البناء» أن اللقاء
الديمقراطي سيشارك في الجلسة التشريعية
«فنحن ضد تعطيل المؤسسات» ،لكنه أوضح
«أن ال��م��وق��ف م��ن التصويت على السلسلة
سيحدد بعد أن نطلع كـ «جبهة نضال» ،ولقاء
ديمقراطي على الصيغة النهائية للسلسلة وال
سيما أن شكوكا ً كانت تحيط بالواردات أثناء
النقاشات السابقة» ،مشيرا ً إل��ى أن النائب
جورج عدوان أبلغه أن الصيغة الحالية تحقق
التوازن بين اإليرادات والنفقات.
في المقابل ،لم تحسم هيئة التنسيق النقابية
موقفها النهائي م��ن االت��ف��اق الحاصل حول
السلسلة ،وأك��د عضو الهيئة نعمة محفوض
لـ«البناء» أن أيا ً من الكتل السياسية لم يضع
الهيئة بالمفاوضات الحاصلة حول السلسلة،
وأن أح��دا ً لم يشاركنا ب��األرق��ام التي تبحث.
واعتبر «أن ما تقوم به الكتل السياسية ليس إال
تعبئة لوقت الفراغ ،فهم عاجزون عن انتخاب
رئيس للجمهورية وليس بإمكانهم إطالق سراح
العسكريين المخطوفين ،ولو كانوا يريدون فعالً
السلسلة لكانوا اتفقوا على إقرارها ولم يجمعوا
على إعطاء الطالب اإلفادات».
وإذ تحدث عن  6درجات التي وافقت الكتل
السياسية على إعطائها لألساتذة ،أش��ار إلى
أننا ال نعلم قيمة ال��درج��ة التي وفقها ق��رروا
إع��ط��اء ال��س��ت درج���ات وال سيما أن ال��درج��ة
مرتبطة بالراتب ،مشددا ً على أن الهيئة تتحفظ
على تحركاتها بانتظار أن ينتهي عمل الطبقة
السياسية.

ّ
ونعزز ( ...تتمة �ص)1
كيف ن�ستعيد
ّ
وحث الكتاب
 إيالء السيناريو أهمية خاصةعلى كتابة نصوص تطرح فكرا ً جديدا ً يناسب
المرحلة التي تمر بها سورية اآلن ،بحثا ً عن
حلول وص��ي��اغ��ات درام��ي��ة ج��دي��دة بعيدة من
االستسهال وال َنفس التجاري ،والتركيز على
قوة القصة التي تعالج بدراية وعمق المشاكل
الجديدة للمجتمع بأشكال وصياغات فنية
مبتكرة ،وهذه المسؤولية ال تقع على عاتق كاتب
السيناريو وح��ده ،بل يتحمل مسؤوليتها على
قدم المساواة كل من المنتج والمخرج أيضاً.
لتحقيق هذا الهدف نرى أنه ال بد من إعادة
هيكلة «المعهد العالي للفنون المسرحية»
بحيث يصبح «أكاديمية عليا للفنون الدرامية»
تتضمن إلى جانب قسمي التمثيل والنقد ،أقساما ً
جديدة يأتي على رأسها قسم كتابة السيناريو،
فهذا من شأنه أن يرفد الحياة الفنية بدماء
جديدة ،ولكي يتحقق الهدف من هذه األكاديمية
ال بد من أن تكرس لها اإلمكانات المادية الالئقة،
لتشجيع خيرة العقول على التدريس فيها ،إذ
من المعيب وغير المعقول أن يصرف لألستاذ
ال��ذي يصنع نجوم مستقبل الدراما السورية
حوالى ثالثمئة ليرة لقاء المحاضرة!
 إنشاء لجنة قراءة وطنية مستقلة وفاعلة،خارج التلفزيون العربي السوري ،تشارك فيها
نخبة من المفكرين والك ّتاب والفنانين إلى جانب
ممثلي الجهات الرسمية التقليدية ،مهمتها قراءة
النصوص المرشحة لإلنتاج بحيث تحرص على
إعطاء التصريح للعمل الجيد وتعمل على عدم
تكرار األفكار والمواضيع ،كما تتابع األعمال قبل
عرضها للتحقق من سويتها ،وهذا األمر يجب أن
ينسحب على مواقع التصوير والممثلين أيضاً.
 رف��ع سقف الرقابة وتشجيع المنتجينوال��م��خ��رج��ي��ن ع��ل��ى ت��ق��دي��م ال��م��واض��ي��ع كافة
التي يمكن أن ُتساهم في رفع سويّة الدراما

السورية.
االستعانة بالوجوه الشابة الموهوبة،بخاصة المؤهلة أكاديمياً ،وإعطاؤها الفرص
التي تستحق ،والتنسيق مع نقابة الفنانين
لدعم الفنانين الذين صمدوا في األزم��ة بغية
تشغيل أك��ب��ر ع��دد م��ن الفنانين الملتزمين
بالوطن.
 العمل على تحضير ودراسة ورقة إنتاجيةتوافق عليها وتوقع على مضمونها كل الجهات
اإلنتاجية ف��ي القطر ،بحيث تكون بنودها
ُملزمة للجميع.
 -العمل على رف��ع م��وازن��ة ال��ش��راء (سعر

ال���ش���راء) للحلقة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة (ال��س��اع��ة
التلفزيونية) من قِبل القنوات السورية ،وصرف
سعر خاص لألعمال المتميزة بحيث يكون هناك
تقديران مختلفان كحد أدن��ى ،بهدف تشجيع
المنتجين على تقديم أعمال أفضل.
 فتح باب الرعاية اإلعالنية للمسلسالتمن خالل المؤسسة العربية لإلعالن والقطاع
الخاص بحيث تشمل أفضل ثالثة أعمال تنتج
في كل موسم ،فهذا من شأنه أن يساعد المنتج
في مواجهة ضغوط وحصار التوزيع العربي
للمسلسل السوري.

المخرج نجدة إسماعيل أنزور

يسعى إل��ى الشراكة الوطنية ويرفض االقصاء
وال يقبل فكرة التكفير ،ويدين أساليب اإلج��رام
والقتل كلها ويعمل على حفظ الدولة ومؤسساتها
لتأهيلها الحقا ً في سياق العملية اإلصالحية التي
يبتغيها ،خالفا ً لسلوك التكفيريين القائم على الهدم
واالجتثاث الكلي لكل شيء ،وفي هذا صفعة مؤلمة
للصورة الوهابية التي تعتمدها السعودية.
أما في البعد الخارجي وهو برأينا األه��م ،فإن
هناك نوعا ً من عمل زلزالي استراتيجي يضرب
المنطقة انطالقا ً من الركن اليماني فيها ،إذ إن
اليمن ،وطيلة عقود طويلة كان الحديقة الخلفية
للمملكة العربية السعودية التي تمارس عليها
سيطرة وتحكما ً شبه كامل ،ثم إنها كانت تتخذه
ق��اع��دة إلط�لاق فضائها االستراتيجي بطبقاته
الثالث الخليجية والعربية واإلسالمية .أما اليوم
ومع سقوط حكومة السعودية في اليمن والبدء
في العمل لتشكيل حكومة وطنية تشاركية تملك
قرارها وخياراتها التي لن تكون ق��رارا ً سعوديا ً
بعد اليوم في ظل وج��ود الثقل الحوثي في هذه
الحكومة ،فإن أم��ورا ً كثيرة ستتغير وسيتجاوز
التغيير الشأن السعودي المباشر ،ليتوسع فيشمل
المنطقة برمتها حيث للسعودية مطامع في امتالك
النفوذ والسيطرة عليها ،واألده��ى من ذلك هو ما
تخشاه السعودية من تنسيق وتعاون مستقبليين
بين حكومة اليمن الجديدة وحكومة طهران.
على هذا األساس ،فإن خروج اليمن من القبضة
السعودية سيفعل فعله سياسيا ً واستراتيجيا ً في
أكثر من اتجاه ،أولها االتجاه الداخلي السعودي،
إذ ستشعر السعودية بالقلق والمرارة لخسارة
منطقة نفوذ تشكل ن��واة فضائها االستراتيجي
الحيوي ،ولقيام دولة على حدودها الجنوبية ال
تنسجم معها في الخيارات السياسية ،وتتناقض
مع بعض مكوناتها في المسألة الدينية ،وهي في
كل األحوال ال تملك القوة العسكرية الكافية لردعها
أو إخضاعها ،وسيكون لهذا الشعور بالقلق أثره في
الخيارات السعودية في السياسة اإلقليمية بشكل
عام.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
يعلن اتحاد بلديات بعلبك عن إجراء
مناقصة عمومية بطريقة تقديم األسعار
وذل��ك ف��ي تمام الساعة الحادية عشرة
م��ن قبل ظهر ي��وم األرب��ع��اء ال��واق��ع في
 ،2014/10/01لتلزيم تأهيل طرق ضمن
نطاق االتحاد.
المتعهدون المقبولون :الفئة األول��ى
حسب تصنيف وزارة األش��غ��ال العامة
وأن تكون قد قامت بأعمال مشابهة خالل
الخمس س��ن��وات الماضية ال تقل ع��ن 5
مليارات ليرة وأن يكون مشروع منهم بقيمة
مليار ليرة لبنانية.
قيمة التأمين المؤقت17.300.000 :
ل.ل فقط سبعة عشر مليون وثالثماية ألف
ليرة لبنانية
تقدم العروض بواسطة البريد المضمون
أو باليد في مركز اتحاد بلديات بعلبك
الكائن في بعلبك ـ قرب مصرف لبنان ،على
أن تصل قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق الموعد المحدد لفض
العروض ويرفض كل عرض ال يقدم بهذه
الطريقة.
علما ً ب��أن ك��ل ع��رض ي��رد إل��ى االتحاد
يجب أن يتضمن قيمة الضريبة على القيمة
المضافة ،وكل عرض خالفا ً لذلك يعتبر
متضمن ضمنا ً هذه الضريبة.
يمكن االط�لاع واالستحصال على دفتر
ال��ش��روط وملحقاته الموضوعين لهذه
الغاية والمصدقين وفقا ً لألصول لقاء مبلغ
وقدره /300.000/ل.ل وذلك خالل أوقات
الدوام الرسمي من مركز االتحاد المذكور.
رئيس اتحاد بلديات بعلبك
حسين محمد عواضة
إعالن تلزيم
مشروع أشغال إنشاء بركة للري في منطقة
المقسم خراج نبحا ـ قضاء بعلبك
الساعة العاشرة من يوم األربعاء الواقع
فيه الثامن من شهر تشرين األول ،2014
ت��ج��ري إدارة المناقصات ـ ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ شارع ب��وردو ـ
الصنايع ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ـ مناقصة تلزيم مشروع أشغال
إنشاء بركة للري في منطقة المقسم خراج
نبحا ـ قضاء بعلبك.
ـ التأمين المؤقت :إثنا عشر مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ العارضون المقبولون :المتعهدون
المصنفون وفقا ً ألحكام المرسوم رقم 3688

تاريخ  1966/1/25في الدرجة الثانية
على األقل لتنفيذ صفقات األشغال المائية
ال��ذي��ن ال يوجد بعهدتهم أكثر م��ن أرب��ع
صفقات مائية لم يج ِر استالمها موقتا ً بعد.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من مصلحة ديوان المديرية
العامة للموارد المائية والكهربائية.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1643
إعالن
من أمانة السجل العقاري بالبقاع
طلب شربل منعم النحاس لمورثه منعم
خليل نحاس سند تمليك بدل عن ضائع
بكامل العقار رقم  1418صغبين.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون
نور أبو سعد
إعالن
تعلن بلدية تعلبايا عن إجراء مناقصة
عمومية لتلزيم شراء آلية بيك آب ـ شاسيه
ـ لجمع النفايات وذل��ك في تمام الساعة
العاشرة صباحا ً من نهار الجمعة الواقع
في .2014/10/10
فعلى من يرغب االشتراك بهذه المناقصة
الحضور إل��ى دار البلدية خ�لال ال��دوام
الرسمي للحصول على دفتر الشروط.
تقبل ال��ع��روض م��ن ت��اري��خ نشر هذا
اإلع�ل�ان ولغاية الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
للمناقصة.
رئيس بلدية تعلبايا
جورج صوان
إعالن
من أمانة السجل العقاري في المتن
طلب مسعود سليم حنا أبو زيد لموكله
المحامي جورج عبود شرفان بصفته وكيل
أنطون نقوال شديد الرحباني بصفته أحد
ورثة والدته المالكة لطيفه وديع مزهر هي
نفسها لطيفي وديع وديع مزهر سند تمليك
بدل ضائع بحصة المورثة البالغة /300/
سهم بالعقار  /557/قنابة برمانا.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف
جورج صايغ

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة الضريبة على الرواتب
والمكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ
كورنيش النهر ـ مبنى وزارة المالية ـ الطابق األرضي
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
إسم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

سليم عبد اللطيف درنيقه

340068

RR140762238LB

14/07/01

14/07/08

وليد جورج النجار

368543

RR140761895LB

14/07/02

14/07/08

نمر عبدو جبر

370442

RR140763437LB

14/06/27

14/07/08

انطوان البدوي حبشي

400956

RR140763692LB

14/06/25

14/07/08

ادي عطا الله لبان

402742

RR140763560LB

14/06/25

14/07/09

وليد جوزف قازان

426812

RR140761921LB

14/06/30

14/07/08

فرنسوا نذير سليم عون

433935

RR140761952LB

14/06/30

14/07/10

فادي جاك الخوري

443103

RR140761949LB

14/07/02

14/07/09

نمر انطوان الصياح

976955

RR140761966LB

14/07/02

14/07/09

جنبير عيد عجاقة

1041427

RR140763729LB

14/07/01

14/07/22

فريد نصري البستاني

1152029

RR140761983LB

14/06/30

14/07/08

فوزت معروف واكيم

368267

RR140761918LB

14/07/07

14/07/18

بادي كميل داغر

399711

RR140762153LB

14/07/07

14/07/18

بولس يوسف مطر

434692

RR140751371LB

14/07/09

14/07/17

رويدا مخائيل أبو لوح

449544

RR140762184LB

14/07/08

14/07/17

ديانا صافي صافي

466333

RR140761855LB

14/07/04

14/07/17

زياد نسيب أبي حبيب

491745

RR140761935LB

14/07/01

14/07/18

ميرنا سمير غريب

526493

RR140751399LB

14/07/09

14/07/17

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1611

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية ال��واردات ـ دائرة ضريبة الدخل ـ
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ
شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق األول لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

بعد اليمن :المنطقة ( ...تتمة �ص)1

أكد وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو في مقال نشرته صحيفة
الـ «ديلي تلغراف» بعنوان «يجب على الغرب المجازفة وإبرام اتفاق مع إيران»
ضرورة السماح إليران باإلبقاء على بعض من قدراتها النووية.
ورح��ب سترو في مقاله بلقاء رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون
والرئيس االيراني حسن روحاني الذي يعتبر أول لقاء رفيع المستوى بين
الجانبين منذ انتصار الثورة االسالمية في ايران عام  ،1979مشيرا ً إلى أنه في
حال تطرق اللقاء الى االهتمام المشترك بين البلدين بالنسبة الى األمن االقليمي
والعالقات الثنائية والموضوع االيراني ،فإنه بذلك سيتم تجاوز المشاكل
التاريخية وتبعاتها.
كما حذر سترو في مقاله من مغبة الفشل في التوصل الى اتفاق حول
البرنامج النووي االيراني الذي استغرق النظر فيه وقتا ً طويالً ،مضيفا ً أنه من
المقرر التوصل الى قرار نهائي في شأنه خالل االسابيع الثمانية المقبلة ،الفتا ً
إلى ان مخاطر هذا الفشل سيكون من أكبر األخطاء الدبلوماسية لهذا القرن.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني السابق أن «استطالعات الرأي األخيرة
في اي��ران ،أش��ارت إل��ى ان الشعب االي��ران��ي يريد التوصل ال��ى اتفاق حول
برنامجهم النووي ،لكن ليس بأي ثمن كان» .وأردف «برأيي السماح إليران
بامتالك نسبة عالية من أجهزة الطرد المركزي التي تمتلكها ،وتحت الرقابة
الدولية ،أمر ضروري».

أيلول  / 2014العــدد 1594

ومن جهة أخ��رى ،إن خ��روج الحديقة الخلفية
السعودية من يد الرياض ،سيشجع دوال ً أخرى
في الخليج على السعي إلى حذو حذوها والسعي
إلى التخفيف من وطأة القبضة السعودية عليها،
ويأتي في طليعتها دولة اإلمارات العربية التي قد
تجد فرصا ً مناسبة للتملص من القرار السعودي
ورس��م سياسة إماراتية شبه مستقلة تعيد إلى
األذه���ان ال��ص��راع التنافسي بين آل نهيان وآل
سعود ،ما سيضيف عوامل تفكك جديدة لمجلس
التعاون الخليجي الذي قد تجد السعودية يوما ً أنه
لن يستوعب أكثر من دولتين أو ثالث على األكثر.
أما على الصعيد اإلقليمي والعربي ،نجد ابتعاد
السعودية من مضيق باب المندب ،ووهن ارتباطها
بمضيق هرمز ،وغموض عالقتها بقناة السويس،
عبر العالقة الغامضة حتى اآلن مع مصر التي
تبحث ع��ن مقعد إقليمي استراتيجي يناسب
جغرافيتها السياسية ،مقعد لن يكون في أية حال
خلفيا ً وراء السعودية ،فالرئيس السيسي لن
يتقبل فكرة التبعية للسعودية والقبول بما ير ّوجه
السعوديون بأن المرتكز العقائدي لإلسالم عندهم
وليس لآلخرين إال وظيفة الدعوة فقط ،ويختصرون
األم��ر بالقول «لنا العقيدة ولمصر ال��دع��وة عبر
األزهر» ،كل هذا لن يكون مقبوال ً من قبل الحكومة
المصرية بقيادة السياسي الذي يطمح لعالقة ندية
مع دول المنطقة إن لم تكن قيادة بعضها ،لكنه لن
يكون تابعا ً ألحد بما في ذلك السعودية على رغم ما
تعده به من أموال لدعم االقتصاد المصري.
لقد استماتت السعودية في العبث بالشأن
العراقي لمنع قيام حكومة عراقية ال تكون أزمتها
بيد الرياض بذريعة أن أية حكومة ال تنقاد لها
ستكون حتما ً تحت السيطرة اإليرانية ،وذهبت إلى
البحرين عسكريا ً لمنع اإلصالح السياسي بذريعة
أن اإلصالح سيجعل الشيعة وتاليا ً إيران شريكا ً
لها في قرار الدولة ،كما أنها ألقت بكل ثقلها من
أجل اإلطاحة بالحكومة السورية بقيادة الرئيس
بشار األسد ال لشيء إال ألنه يعتمد المقاومة منهجا ً
يسير بمقتضاه للمحافظة على سورية والحقوق

إسم المكلف

الوطنية والقومية ويتحالف استراتيجيا ً مع إيران
من أجل ذلك ،وأخيرا ً عطلت الحياة السياسية في
لبنان ألن الحكم في لبنان أفلت أوال ً من يدها ،ثم
ألنها تأمل أن تنهار محاور المقاومة ،ما يم ّكنها
من االستئثار بالقرار اللبناني منفردة مع إقصاء
اآلخرين جميعاً.
في ظل ه��ذه المساعي ،يأتي الحدث اليمني
وينزل على السعودية كالصاعقة ،التي تفسد
عليها كل األح�لام وتعرض آمالها بالمحافظة
على فضائها االستراتيجي المثلث األبعاد للخطر
ال��ش��دي��د ،م��ن أج��ل ذل��ك ن��رى السعودية تغدق
األم��وال بسخاء كلي على ميادين القتال القائمة
أو المرشحة لالنفجار في المنطقة كما هي الحال
في لبنان ،ومن أجل منع تحول هذه الدولة أو
تلك إل��ى ما يشبه التحول اليمني .وهنا يكمن
الخطر الشديد الذي نراه في األفق نتيجة تقاطع
المصالح السعودية مع المصالح األميركية في
المنطقة ،وألج��ل منع هذا التحول قام التحالف
اإلقليمي الغربي بقيادة أميركية لتحشيد القوى
تحت عنوان محاربة «داع��ش» ،مع هدف خفي
مستتر هو األساس كما نراه في كل هذا التحالف،
هو منع انتظام العالقة وتناسقها بين ال��دول
العربية الثالث (العراق وسورية ولبنان) مع
إي���ران ومنع تشكيل المحور ال��ق��وي المناهض
لالستعمار األميركي والهيمنة السعودية.
عجل
على ضوء ذل��ك ،نرى أن الزلزال اليمني ّ
في االنفجار اإلقليمي الذي سيبقى إلى حين تحت
السيطرة التي تمنع وصوله إل��ى ح��رب شاملة،
كما تحول دون إخماد ناره لالستعادة االستقرار،
وهذا هو بالضبط ما كنا أشرنا إليه سابقا ً بوصفنا
للمرحلة المقبلة من الحرب بأنها حرب استنزاف
مؤلمة ،سيكون جديدها دخول مشاركين جدد وزج
مناطق ودولة جديدة أخرى فيها ،وبهذا يجب أن
يفهم ما ألمح إليه وحذر منه السيد حسن نصر الله
في كلمته األخيرة ،مبديا ً االستعداد لمواجهة الخطر
على لبنان وواثقا ً من االنتصار.

العميد د .أمين محمد حطيط

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

شركة بستنيم ش.م.ل

3865

RR134761233LB

14/06/23

14/07/02

شركة فترا المحدودة ش.م.م

7135

RR134761030LB

14/06/24

14/07/02

الفرد نعيم شامي

66136

RR134761335LB

14/06/23

14/07/02

شركة المغاسل الحديثة للسيارات

79680

RR134761012LB

14/06/24

14/07/01

حاتم نعيم الحلبي

80252

RR134761255LB

14/06/24

14/07/02

شركة ترانسميد العقارية ش.م.م

132661

RR134760856LB

14/06/23

14/07/01

سعود محمد علي عيتاني

155833

RR134761410LB

14/06/23

14/07/03

KOCAHE SIJAD S.A.R.L

310122

RR134761220LB

14/06/25

14/07/01

عصام سعيد فخر الدين

391478

RR134761370LB

14/06/24

14/07/03

محمد أمين زكريا األسطة

542795

RR134761264LB

14/06/25

14/07/01

شركة اس اند اس ش.م.م 821803 S AND
S SARL

RR134761278LB

14/06/23

14/07/01

882219

RR134761397LB

14/06/23

14/07/01

ماهر رفيق مروش

69544

RR134761180LB

14/06/19

14/06/30

سامية توفيق المحب ـ منقارة

153564

RR134761366LB

14/06/20

14/07/01

شركة ليبرو التجارية

نجوى عبد القادر منقارة السعدي

153739

RR134761383LB

14/06/20

14/07/01

نجلى محسن بيضون

153031

RR134760445LB

14/06/19

14/07/01

هال محسن بيضون

511351

RR134760459LB

14/06/19

14/07/01

ليلى محسن بيضون

549285

RR134760462LB

14/06/19

14/07/01

يحي حسين مكتبي

88114

RR134761661LB

14/06/24

14/07/01

سمير توفيق الصغير

311772

RR134760944LB

14/06/23

14/07/02

RR134761658LB

14/06/24

14/07/01

شركة انترناشونال بيليغ غروب اي 1938123
بي جي ش م ل
المؤسسة العامة لإلسكان

236155

RR134761437LB

14/06/20

14/06/30

شركة ايه رابو هولدنغ ش.م.ل

7097

RR134761508LB

14/06/24

14/07/01

RR134761613LB

14/06/24

14/07/02

شركة ليبانيز كيرتينغ كومباني 93558
ش.م.ل
 INFISERVهولدنغ ش.م.ل

1179020

RR134761281LB

14/06/25

14/07/01

اإلمارة للتطوير ش.م.ل أوف شور

2151829

RR134760564LB

14/06/25

14/07/01

الشركة التعاونية العقارية ش.م.م

620

RR134761675LB

14/06/23

14/07/01

شركة الشرق لالنشاءات والتجارة 785
ش.م.م

RR134761176LB

14/06/23

14/07/01

RR134761445LB

14/06/23

14/07/01

شركة اكسبو للقطن والحرير

2797

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1617

