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ال�سب�سي على خطى ال�سي�سي ( ...تتمة �ص)1

خطر اإلم��ارة لم يعد راهناً ،وأمل «داع��ش» و«النصرة» ،بالمنفذ البحري
وج��س��ر ال��رب��ط بالقلمون ال��س��وري��ة وج����رود ع��رس��ال تبخر ،وب���ات على
مجموعات االختباء في جرود عرسال أن تواجه مصيرها كلما اقترب الوقت
نحو موسم الثلوج ،والجيش وحزب الله سيكونان على رغم ك ّل المزايدات
أي من المناطق الواقعة على تماس مع السلسلة
في خندق واحد ،إذا تع ّرضت ّ
الشرقية لهجوم يشبه ما جرى في جرود بريتال قبل أسبوعين.
خطر التكفير في المنطقة ومنها لبنان ،كان محور كلمة األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ،وكان الالفت تركيزه على البعد الثقافي
والديني في ضرب المشروع التكفيري وإزال��ة الغطاء عنه ونفي صلته
ب��اإلس�لام ،مؤكدا ً أنّ العالج العسكري ال يحقق النتيجة المرجوة ،وأنّ
طائرات التحالف ليست من سيقضي على هذا المشروع ،الذي تبدأ نهايته
بإغالق مدارس التكفير التي ،قال للمرة األولى إنّ الوهابية تشكل جذرها
الفكري ،وإنّ السعودية تتح ّمل المسؤولية الرئيسية في مواجهتها.

مدعوما ً بالتفاف رسمي وسياسي وشعبي ،بسط الجيش سيطرته على المناطق
التي كانت مسرحا ً لمعارك ضارية بينه وبين الجماعات اإلرهابية ،خالل األيام
الثالثة الماضية في طرابلس وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى فضالً عن
خسائر مادية جسيمة ونزوح عشرات العائالت من األماكن الساخنة.
وبعد جالء غبار المعركة وفرار المسلحين إلى أماكن مجهولة ،طرحت تساؤالت
عن حجم األسلحة والذخائر التي كانت بحوزة المسلحين ومصدرها وتحت أي
غطاء وصلتهم .كذلك الوجهة التي قصدها اإلرهابيون وما إذ كانوا ال يزالون في
طرابلس أو توجهوا إلى مناطق أخرى لتشكيل خاليا نائمة تستيقظ غب الطلب ،كما
حصل في عاصمة الشمال .لذا تصاعدت الدعوات إلى مواصلة المعركة مع اإلرهاب
حتى استئصاله من دون تهاون .وهذا ما أكده رئيس الحكومة تمام سالم الذي شدد
خالل ترؤسه اجتماعا ً أمنيا ً في السراي الحكومية أمس ،على «ضرورة متابعة
المواجهة التي يقوم بها الجيش والقوى األمنية ضد الخارجين على القانون إلى
أي جهة انتموا ومهما كانت الشعارات التي يتلطون خلفها» ،رافضا ً عودة طرابلس
إلى حال التفلت األمني.
كذلك ،أكدت قيادة الجيش في بيان «استمرار تنفيذ تدابيرها األمنية لتعقب بقايا
المجموعات ومداهمة المناطق المشبوهة كافة» ،ودعت فلول «الجماعات الفارة إلى
تسليم أنفسهم للجيش الذي لن يتهاون في كشف مخابئهم أو يتراجع عن مطاردتهم
حتى توقيفهم» .ونبهت «العناصر المعروفين لديها إلى وجوب أخذ العبرة مما
حصل ،حيث ال بيئة حاضنة لهم وال غطاء للجميع سوى الدولة والقانون» ،نافية
أيضا ً حصول أي تسوية مع اإلرهابيين.
وأك��دت مصادر سياسية شمالية لـ« البناء» «أن الجيش حسم في طرابلس
عسكريا ً بسيطرته على المربع األمني للمطلوبين أسامة منصور وشادي مولوي،
وهو مستمر في خطته في مالحقة المطلوبين اإلرهابيين في المنية والتبانة
ومحيطهما وال يزال يستقدم تعزيزات إلى المنطقة» .ولفتت إلى «أن الجيش حقق
انتصارا ً سياسيا ً دفع تيار المستقبل إلى التراجع عن عملية التحريض والبحث عن
طريقة للملمة الخسائر ،وعسكريا ً منع اإلرهابيين ألسابيع قد تمتد ألشهر ،من تنظيم
أنفسهم وتنفيذ عمل أمني جديد» .فيما أكدت مصادر مطلعة في  14آذار لـ«البناء»
«أن لقاء عقد في واشنطن األسبوع الفائت بين الرئيس سعد الحريري وقائد الجيش
العماد جان قهوجي بحث في تسليح الجيش للتصدي لإلرهاب».
وكان الجيش بدأ صباحا ً بتنفيذ سلسلة مداهمات في المربع األمني لمنصور
والمولوي وعدد من أماكن وجود المسلحين في أحياء التبانة ووصل إلى محيط
مسجد عبد الله بن مسعود ،بعدما فجر قنابل غير منفجرة في المحلة وعثر على
مخازن أسلحة ومعمل لصنع المتفجرات ،كما سير دوريات في شوارع المدينة ونفذ
مداهمات بحثا ً عن مطلوبين بمشاركة طائرة استطالع.
ودخل الجيش أيضا ً بلدة بحنين في الضنية وطارد المسلحين الذين فروا عبر
البساتين.
وأعلنت قيادة الجيش أنه بنتيجة العمليات العسكرية التي نفذها الجيش
اعتبارا ً من يوم الجمعة الماضي ولغاية مساء أمس ،بلغ عدد الموقوفين اإلرهابيين
 162موقوفاً ،يجري التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.
وفي إطار متابعة المستجدات األمنية ،عقد في منزل النائب سمير الجسر اجتماع
ضم نواب طرابلس ،وصدر عن المجتمعين بيان رأوا فيه أن ما جرى «كان بداية
استكمال تنفيذ الخطة األمنية التي أصبحت تغطي أحياء المدينة كافة ومن دون
استثناء».
ودانوا «كل تعرض مادي أو معنوي للجيش وللقوى األمنية وبخاصة في هذا
الظرف الذي يواجه فيه الجيش المتطرفين» ،ورأوا أن «أي عالج ألي خطأ من خالل
الممارسة يكون في رفع األمر إلى القيادات السياسية وعبرها للقيادات األمنية بعيدا ً
عن أي مزايدات أو مهاترات إعالمية أو تجن».

مخطط اإلمارة شماال ً

وفي هذا السياق قالت جهات عليمة لـ «البناء» إن ما كشف عن بعض عناوينه
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته خالل اليوم األول من ذكرى
عاشوراء عن وج��ود مخطط خطير ضد طرابلس اعترف به اإلرهابي الموقوف
احمد سليم ميقاتي .وأوضحت أن ما جرى تداوله أمس من معلومات اعترف بها
ميقاتي حول التحضير الحتالل بعض قرى الضنية يؤكد أن هذا المخطط كان جرى

العبرة والعبير ( ...تتمة �ص)1
الدولة الوطنية ف��وق الهوية السياسية للفريق الحاكم ،وبرنامجه
السياسي أو االقتصادي ،فالناس تريد أوالً دولتها وبعد ذلك تعلمت
الناس أن الفوضى طريق خراب ،وأن الدولة أثمن من التفريط بها لقاء
وه��م حلم ،وأن اإلص�لاح التدريجي ألحوالها وبالطرق السلمية بعد
اإلنجاز الذي تحقق من ثورة الغضب ،بردع الحكام عن اللجوء لسيرة
األسالف ،صارت الحصانة للتغير الهادئ أكبر وأثبت وأضمن وأبقى.
على المقلب اآلخ��ر لم تنتج تجربة اإلخ��وان إال الحضور الدموي
للتطرف ال��وه��اب��ي ،ال��ذي ترعى فرعيه «داع���ش» و«ال��ن��ص��رة» ك��ل من
تركيا وقطر ،رعاة اإلخوان ،خالفا ً للمفترض أنهما على خصام مع دار
الوهابية األم في السعودية ،ما يؤكد أن اإلرهاب المستند إلى التكفير
الديني ليس أكثر من سوق مفتوحة ألجهزة االستخبارات ،قابل للبيع
والشراء ،قابل للتأجير ،خريطته تتحرك غب الطلب ،فيصير مشروع
كانتونات حدودية ،من ح��دود ليبيا مع تونس وليبيا مع مصر ،إلى
حدود مصر مع فلسطين في جنوب سيناء ،وح��دود مصر واألردن
في شمالها ،وح��دود األردن مع العراق وسورية ،إلى حدود األردن
وفلسطين وس��وري��ة ،ح��دود سورية ولبنان مع فلسطين ،والحدود
السورية اللبنانية ،إلى الحدود السورية التركية ،والحدود التركية
العراقية ،والحدود السورية العراقية.
العبرة أن المشروع الغربي الذي تقوده واشنطن في المنطقة والذي
كان الراعي للحقبة األخوانية ،يهمه اليوم أن يدير حروب الكانتونات
ال��ح��دودي��ة ل�لإره��اب المستأجر ،م��ع مشاريع قيامة ال��دول��ة الوطنية
ووقوفها على قدميها من جديد ،أمالً بإعاقة قيامتها ،واستنزاف قدراتها،
وتحويلها إلى دولة فاشلة ،كما بدأ التبشير بحالتي ليبيا واليمن.
نموذج الدولة الوطنية في سورية يقول إن قدرة المقاومة والصمود
ل��دى ش��ع��وب المنطقة ونخبها ،ال ت���زال تملك مقومات الحياة التي
يحتاجها مشروع الدولة الوطنية ،إذا كان الرابط بين هذا المشروع
واالس��ت��ق�لال الوطني ناصعا ً ال تشوبه شائبة ،وأن معيار الكرامة
الوطنية الذي انتفض رفضا ً للوصاية التركية القطرية ،ال يسلس القياد
لنموذج السعودية األشد تخلفا ً وتبعية.

�إعالنات ر�سمية

التحضير له وكان يبقى تحديد الساعة الصفر لتنفيذه.
وكان الميقاتي اعترف بأنه كان يسعى إلى احتالل قرى بخعون ،عاصون ،سير
الضنية ،بقاعصفرين ،كونها غير ممسوكة أمنيا ً بما فيه الكفاية ،تمهيدا ً إلعالنها
منطقة آمنة ورفع رايات «داعش» فوقها ،ومبايعة أبو بكر البغدادي ،ما سيجعلها
مالذا ً آمنا ً لإلرهابيين.
وكانت ستترافق هذه الخطوة مع أعمال أمنية في مدينة طرابلس ومحيطها ما
سيسهل تنفيذها .وعليه ستكون المرحلة األولى من المخطط األكبر القاضي بربط
القلمون السورية بالساحل اللبناني .ويعلم كل من شادي المولوي وأسامة منصور
بذلك المخطط الذي كان من المفترض البدء بتنفيذه بعد حوالى الشهر من تاريخه.
كما كشفت التحقيقات أن الميقاتي تربطه عالقة بكل من الشيخ كمال البستاني،
الشيخ خالد حبلص ،الشيخ طارق خياط ،والموقوفين في سجن رومية فايز عثمان
وغسان الصليبي.
واعترف الميقاتي بخبرته الواسعة في مجال تصنيع المتفجرات ،وأنه كان
سيعمد إلى تصنيع عبوات ناسفة الستخدامها في مخططاته ،وقد قام بتجربة
إحدى عبواته منذ حوالى السنة في منطقة زغرتا.
من جهة أخرى دهم الجيش منزلي فلسطينيين في صيدا القديمة كانا يعدان
العتداءات على الجيش ،وعثر داخل المنزلين على أسلحة وذخائر.

تهديد بقتل  3عسكريين مخطوفين

على صعيد العسكريين المخطوفين لم يطرأ جديد على هذا الملف ،سوى تراجع
«جبهة النصرة» عن قتلها الجندي علي البزال ،فيما خرج وفد أهالي المخطوفين
من اجتماعهم مع رئيس الهيئة العليا لإلغاثة اللواء محمد خير في السراي بأجواء
سلبية .وقال هؤالء إنهم لم يسمعوا جديدا ً باستثناء وعد بتسلم الموفد القطري
الئحة خطية بمطالب الخاطفين وأسماء الموقوفين الذين يريدون إطالق سراحهم
ليسلمها إلى الحكومة.
وقال والد أحد العسكريين المخطوفين إن أحد الخاطفين اتصل بزوجة الجندي
المخطوف خالد مقبل حسن ،وقال لها إن الخاطفين اتصلوا بوزير الصحة العامة
وائل أبو فاعور وطلبوا القيام بأمر غير صعب التحقيق لم يفصحوا عنه ،وأبلغوها
أنه في حال عدم تنفيذ طلبهم سيقدمون اليوم على قتل خالد وزميله سيف ذبيان،
وسيعلنون عن اسم جندي ثالث قرروا قتله أيضا ً إذا لم ينفذ طلبهم.
ومساء نفذ ذوو ذبيان ،اعتصاما ً عند مستديرة بيت الدين بعقلين ،مطالبين
بإنهاء ملف العسكريين األسرى ،وقطعوا الطريق باإلطارات المشتعلة.

السعودية تتح ّمل مسؤولية وقف أفعال التكفيريين

سياسياً ،رأى األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «أن معالجة قضية
التكفيريين الذين يقدّمون مئات االنتحاريين في معركة واحدة ،ال تكون فقط أمنيا ً
وعسكرياً» .وأكد خالل إحياء الليلة الثالثة من مراسم عاشوراء «أن السعودية
تتح ّمل مسؤولية وقف أفعال التكفيريين وإسالمهم الزائف وأن طائرات التحالف
الدولي ال يمكنها وقفه» ،داعيا ً إلى «ضرورة التعاون بين الدول والحكومات في
العالم إلغالق الحدود بوجههم».
وأشار إلى «أن ما يجري اليوم هو أكبر تشوي ٍه لإلسالم في التاريخ» ،الفتا ً في هذا
اإلطار إلى «أن الذبح يبث مباشرة والمجازر تبث مباشر والنتيجة هي إبعاد غير
المسلمين عن اإلسالم».
وتابع السيد نصر الله« :يجري تقديم المسلمين كجماعة متوحشة ومتعطشة
للدماء» ،معتبرا ً «أن هذا التيار الفكري الجديد نشأ جراء خطأ فكري ـ عقائدي قدّمت
له تسهيالت ومدارس خالل  100عام في كل أنحاء العالم وأنفقت من أجل نشره
مئات مليارات الدوالرات».
وأضاف« :هذه هي األسباب الحقيقية لنشوء اإلرهاب ال الظروف السياسية»،
مشددا ً على «أن قادة وأتباع التيارات التكفيرية ال تعنيهم فلسطين وهم لم يخوضوا
أي معركة مع هذا الكيان سابقاً».

أحداث طرابلس تسرع التمديد

ولم تحجب التطورات األمنية االهتمام بموضوع التمديد للمجلس النيابي .بل
على العكس ،ذكرت مصادر نيابية أن ما حصل في طرابلس يقوي مواقف الكتل
النيابية المؤيدة للتمديد ما سيؤدي إلى جلسة سريعة وهادئة إلقرار التمديد عندما
يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري لهذه الجلسة .ورجحت المصادر انعقاد
الجلسة بعد منتصف األسبوع المقبل بعد ذكرى عاشوراء .إال أن المصادر تحدثت
عن اجتماع يرجح أن يعقد قبل الجلسة بين بري ورئيس كتلة «المستقبل» النائب
فؤاد السنيورة لبت بعض النقاط المتصلة بالصيغة القانونية التي ستعتمد في
قانون التمديد باإلضافة إلى مرحلة ما بعد التمديد خصوصا ً ما يتعلق بالعمل
التشريعي في المجلس.

...وواشنطن على الخط الرئاسي

وأش��ارت مصادر « 14آذار» لـ«البناء» إلى «أن واشنطن التي تتفهم التمديد
للمجلس النيابي لتعذر إجراء االنتخابات النيابية» ،أكدت أمام زوارها اللبنانيين
«ض��رورة إج��راء االنتخابات الرئاسية بعد التمديد» .ولفتت المصادر إلى «أن
االتصاالت المتعلقة باالنتخابات الرئاسية ستكون في األسابيع المقبلة على نار
حامية ،فالغرب يعتبر أن ملء الفراغ في الرئاسة األولى مطلب أساسي لثبات
لبنان أمام العاصفة التي تضرب المنطقة ،ألن الوضع األمني لن ينتهي بشهر أو
شهرين ،ومناعة الكيان اللبناني ستكون معرضة لمزيد من األخطار في غياب رئيس
الجمهورية».

ملف النازحين في ألمانيا

في غضون ذلك ،وصل الرئيس سالم والوفد الوزاري المرافق إلى برلين للمشاركة
في المؤتمر المخصص لتنظيم أوضاع النازحين السوريين الذي يبدأ أعماله اليوم.
وأعلن سالم بعد لقائه المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،أنه ناقش معها «ملف
الالجئين السوريين بكل تفاصيله» ،الفتا ً إلى أن «ألمانيا تتبوأ اليوم مركزا ً كبيرا ً
في االتحاد األوروبي ،وتسعى بكل الفرص المتاحة لدعم الشعوب ودعم اإلنسانية
واالستقرار».
بدورها أكدت ميركل بعد اللقاء ،أن «ملف الالجئين السوريين هو أخطر قضية
يواجهها لبنان اليوم» ،مؤكدة اننا «نتضامن مع لبنان وألمانيا مشتركة في دعم
مخيمات الالجئين عبر المساعدات الثنائية والمساعدات عبر اإلتحاد األوروبي
والمفوضية العليا لالجئين».

إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إع���ادة إج���راء تلزيم
بطريقة اس��ت��دراج ع��روض على أساس
تقديم أسعار مع تخفيض م��دة اإلع�لان
إلى خمسة أيام بناء لموافقة وزير الطاقة
والمياه بتاريخ  2014/10/21لتنفيذ
مشروع إنشاء محاقن للري في منطقة
بشعلة ـ قضاء البترون (للمرة الثانية).
ت��ج��ري عملية التلزيم ف��ي الساعة
ال��ع��اش��رة م��ن ي��وم األرب��ع��اء ال��واق��ع في
.2014/11/19
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
من آخ��ر ي��وم عمل يسبق اليوم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي المديرية العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 22 :تشرين األول 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
باإلنابة
م .غسان نور الدين
التكليف 1855
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،عن إج��راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
مع تخفيض مدة اإلعالن إلى خمسة أيام
بناء لموافقة وزير الطاقة والمياه بتاريخ
 2014/10/21لتنفيذ مشروع تأهيل
أقنية ري ف��ي منطقة كفرحتى ـ قضاء
صيدا.
ت��ج��ري عملية التلزيم ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم الجمعة ال��واق��ع في
.2014/11/21
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
من آخ��ر ي��وم عمل يسبق اليوم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي المديرية العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 22 :تشرين األول 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
باإلنابة
م .غسان نور الدين
التكليف 1858

ولع ّل الوثيقة التي تداولتها وسائل اإلعالم عن ميثاق جرى بين الجماعات
المتطرفة في القلمون السورية حول كيفية التعامل مع أتباع الملل والطوائف
اإلسالمية والمسيحية تؤشر إلى حجم األخطار المقبلة من جهة هؤالء .فالوثيقة
ليست مج ّرد تج ّمع تلتقي فيه الجماعات على مبادئ معينة ،ولكنها تشكل حالة
رهان على تغيير كبير على مستوى البنية الديمغرافية اللبنانية .وهي أيضا ً
تثير الرعب والمخاوف لدى مختلف المكونات فيما لو استطاعت هذه الجماعات
الدخول إلى لبنان واجتياح مناطقه .وعليه فإنه يستحيل إفشال مخططات
هذه الجماعات بالمواقف الكالمية ،بل هناك ضرورة ملحة للتعامل معها بقو ٍة
حماي ًة لكل المكونات االجتماعية في لبنان.
وإذا قلنا إنّ جحيما ً ينتظر اللبنانيين فيما لو ت ّم ّ
غض النظر عن هؤالء فإننا ال
نكون نغالي .وما قام به الجيش وما زال وما يجب على كل لبناني أن يقوم به
هو عدم إتاحة الفرصة لهؤالء اإلرهابيين بالتمدد ،أو أن يعثروا لهم على مكان
آمن وبيئة حاضنة ليشكلوا إمارتهم.
إننا نستطيع بال ريب أن ننال من اإلرهاب الذي يهدد وطننا إن أقبلنا على
إصالح المؤسسات ودعمها ،وهذه المرة لن يكون هناك إمكانية للعبور إلى
الدولة من دون دحر اإلرهاب ولذلك نقول لمن رفع هذا الشعار سابقاً :القضاء
على اإلرهاب هو السبيل للعبور إلى الدولة المأمولة .فاالستحقاق األكبر أمام
كل السياسيين يتمحور في حماية الجيش ودعمه بكل السبل الممكنة للقضاء
على اإلرهاب واستئصاله من جذوره .نعم هو أولوية حتى على انتخاب رئيس
جديد أو أي استحقاق دستوري آخر.

إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،عن إج��راء تلزيم بطريقة
اس��ت��دراج ع���روض على أس���اس تقديم
أس��ع��ار م��ع تخفيض م��دة اإلع�ل�ان إلى
خمسة أي��ام بناء لموافقة وزي��ر الطاقة
والمياه بتاريخ  2014/10/21لتنفيذ
مشروع إنشاء خزان وتمديد قساطل للري
في منطقة القفاص ـ عيناتا ـ قضاء بعلبك
وإنشاء خ��زان للري في منطقة تنورين
الفوقا ـ محلة حزريتا ـ قضاء البترون.
ت��ج��ري عملية التلزيم ف��ي الساعة
ال��ع��اش��رة م��ن ي��وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع في
.2014/11/18
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
من آخ��ر ي��وم عمل يسبق اليوم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي المديرية العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 22 :تشرين األول 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
باإلنابة
م .غسان نور الدين
التكليف 1853

يكون هناك سحب لها في منجز سياسي يسجل لها،
وال السيطرة على الجغرافيا أيضا ً أفادت في تظهير أو
تسويق مشروع إيجابي لما كان يقدّم على أ ّنه رافعة
«ثورة»!!..
إنّ استراتيجية «إخ�لاء الجغرافيا» ساهمت في
الكشف الحقيقي عن ماهية «الثورة» ،وعن رافعتها
التي قدمت على أ ّنها «دفقة تاريخية معرفية سياسية
ثقافية تقودها نخب سورية» ،كما ساهمت أيضا ً في
الكشف عن العالقة الرئيسية التي تربط هذه األدوات
مع قوى إقليمية وعربية ،وبخاصة عالقتها مع كيان
االحتالل الصهيوني ،وساهمت في إظهار حقيقة هذه
األدوات التي أضحت تمثل «ل َم َماً» كونيا ً للعدوان على
السوريين!!..

إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،عن إج��راء تلزيم بطريقة
اس��ت��دراج ع���روض على أس���اس تقديم
أس��ع��ار م��ع تخفيض م��دة اإلع�ل�ان إلى
خمسة أي��ام بناء لموافقة وزي��ر الطاقة
والمياه بتاريخ  2014/10/21لتنفيذ
مشروع تمديد قسطل للري في بلدة العين
ـ قضاء بعلبك.
ت��ج��ري عملية التلزيم ف��ي الساعة
العاشرة م��ن ي��وم الخميس ال��واق��ع في
.2014/11/20
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
ال��خ��ام��س��ة ع��ل��ى األق���ل لتنفيذ صفقات
األش��غ��ال المائية الراغبين باالشتراك
بهذا التلزيم تقديم عروضهم قبل الساعة
الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق

ن�ستطيع �أن ننال ( ...تتمة �ص)1

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

في ا�ستراتيجية ( ...تتمة �ص)1
كيف تخلي المكان ،وكم ستتركه خارج سيطرتها،
وت��درك جيدا ً أ ّنها بانتظار أم��ر عمليات بإعادة
السيطرة عليه ،بالتالي ف��إن مفهوم «الحسم
العسكري» ال��ذي تغنى به كثيرون ،أو طالب به
الكثيرون ،لم يكن معنى حقيقيا ً أو عنوانا ً حقيقيا ً
بالنسبة للقوات المسلحة ولقياداتها ،بمقدار ما
كانت العملية برمتها هي استراتيجية مناورة
إليقاع أدوات ال��ع��دوان ،كي تكون مكشوفة أمام
أهدافها أكثر فأكثر.
ال نعتقد أنّ «الحسم العسكري» أمر مهم بالنسبة
للقيادة السورية ،كما أننا ال نعتقد أ ّنه ملحاح حتى
اللحظة ،غير أن هناك رؤوسا ً ومفاصل كانت تتحول
بفضل استراتيجية «إخ�لاء الجغرافيا» في بعض
األح��ي��ان إل��ى رؤوس ض��ارة بخريطة ت��وزع القوات

إعالن تلزيم
أعمال تنظيف مبنى وزارة الزراعة
ال��ك��ائ��ن ف��ي منطقة ب��ئ��ر ح��س��ن ومبنى
مصلحة زراعة جبل لبنان ـ
فرن الشباك ومبنى مختبر كفرشيما
خالل العام 2015
ال��س��اع��ة التاسعة م��ن ي��وم االثنين
الواقع فيه األول من شهر كانون األول
 ،2014تجري إدارة المناقصات في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ شارع
بوردو ـ الصنايع ـ بيروت ،لحساب وزارة
ال��زراع��ة مناقصة تلزيم أعمال تنظيف
مبنى وزارة الزراعة الكائن في منطقة بئر
حسن ومبنى مصلحة زراعة جبل لبنان ـ
فرن الشباك ومبنى مختبر كفرشيما خالل
العام .2015
ـ التأمين المؤقت :لكل مبنى تأمين
مؤقت محدد في (المادة الخامسة) من
دفتر الشروط الخاص.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل مبنى
على حدة.
تقدم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال��ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من مصلحة الديوان في
وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للزراعة
ـ الكائنة في منطقة بئر حسن مقابل ثكنة
هنري شهاب ،الطابق الثالث.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
من آخ��ر ي��وم عمل يسبق تاريخ جلسة
التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1828

المسلحة السورية ،أو كانت تبني عليها أدوات العدوان
مدخل تأثير أو نافذة قوة من أجل التأثير على طاقة النار
للقوات المسلحة السورية ،كما كانت تتح ّول بعض هذه
المناطق «المخالة» بفضل استغالل أطراف العدوان لها
إلى مفاتيح تأثير على وحدة جغرافيا الوطن السوري،
فكان ال بد من التعامل معها مباشرة بعيدا ً عن حسابات
لها عالقة بالعناوين الذي ذكرناه آنفا!!..
لقد كانت أهداف العدوان من خالل أدواته واضحة
ف��ي ع��دّة مستويات ،عسكرية وسياسية وأمنية
واجتماعية ،وجميعها سقطت بفضل استراتيجية
مواجهة العدوان التي وضعتها القيادة السورية ،فال
السيطرة على الجغرافيا كانت قد صرفت سياسيا ً
أو أمنياً ،وال القدرة على السيطرة تحولت إلى طاقة
ق��درة على التحكم بميدان المعركة العسكرية ،كي

خالد الع ّبود

اليوم المحدد لجلسة فض ال��ع��روض ـ
وفق نصوص دفتر الشروط الخاص الذي
يمكن االطالع والحصول عليه في المديرية
العامة للموارد المائية والكهربائية ـ
مصلحة الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 22 :تشرين األول 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
باإلنابة
م .غسان نور الدين
التكليف 1857
تبليغ فقرة حكمية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية األولى
في البقاع المستدعى ضدهما علي محي
الدين فاضل ومحي الدين عوض فاضل
بصفتهما مالكين لحصص في العقارين
 /7965/و  /7966/القرعون المقيمان
سابقا ً في القرعون والمجهولي محل اإلقامة
للحضور شخصيا ً أو من يم ّثلهما قانونا ً
إلى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ الحكم
ال��ص��ادر عنها بتاريخ 2014/10/09
باالستدعاء المقدم من علي زي��دان يزده
بوكالة المحامي ي��ع��رب حيمور برقم
أس��اس  2014/495ق��رار 2014/223
والذي تقرر من خالله إعالن عدم قابلية
العقارين /7965/و /7966/القرعون
للقسمة العينية وإزالة الشيوع فيهما عن
طريق بيعهما بالمزاد العلني بين العموم
على أن يعتمد الثمن المعيّن في تقرير
الخبير والبالغ /30037/دوالر أميركي
بالنسبة للعقار /7965 /و/16506/
دوالر أميركي بالنسبة للعقار/7966/
أساسا ً للطرح في المزايدة األولى.
وللمستدعى ضدهما المذكورين مهلة
ثالثين يوما ً من تاريخ النشر لالستئناف.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2014/9/29على المتهم خضر علي
زعيتر سجله /43ريحا جنسيته لبناني
محل إقامته ريحا والدته فاطمة عمره
 1977أوقف غيابيا ً بتاريخ 2013/3/26
بالعقوبة التالية األشغال الشاقة المؤبدة
وخ��م��س��ي��ن م��ل��ي��ون ل��ي��رة غ��رام��ة وف��ق �ا ً
للمواد  / 126/125مخدرات من قانون
العقوبات الرتكابه جناية مخدرات وقررت
إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت له
قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2014/9/29
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي بركان سعد
التكليف 1824
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2014/9/29على المتهم فادي جميل
ال��س� ّي��د جنسيته س���وري محل إقامته
الكسليك ق��رب مطعم ال��ط��اووق والدته
حميدة عمره  1977أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2012/11/30فار بالعقوبة التالية
سبع سنوات أش��غ��اال ً شاقة وبتغريمه
ثالثماية ضعف الحد األدن���ى الرسمي
لألجور وفقا ً للمواد  )1( 586ب المضافة
بالقانون رق��م  2011/164من قانون
العقوبات الرتكابه جناية االتجار بزوجته
من خالل استغاللها في الدعارة عن طريق
العنف وأعمال الشدة وقررت إسقاطه من
الحقوق المدنية وعينت له قيما ً إلدارة
أمواله طيلة مدة فراره.
في 2014/9/29
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي بركان سعد
التكليف 1824
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2014/9/29على المتهم محمد كامل
ع��ل��ي جنسيته س����وري م��ح��ل إق��ام��ت��ه
البسطة التحتا بناية األن����وار مقابل
صيدلية أيوب والدته حمدية عمره 1980
أوق���ف بتاريخ  2012/3/20وأخلي
سبيله ف��ي  2012/7/30ث��م أوق��ف
ف��ي  2013/3/27وأخ��ل��ي سبيله في
 2013/5/2فار بالعقوبة التالية خمس
سنوات أشغاال ً شاقة وفقا ً للمواد /639
عقوبات من قانون العقوبات الرتكابه
جناية سرقة وقررت إسقاطه من الحقوق
المدنية وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة
مدة فراره.
في 2014/9/29
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي بركان سعد
التكليف 1824
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2014/9/29على المتهم خليل محمود
الشحيمي سجله  /231األشرفية جنسيته
لبناني محل إقامته البسطتا الفوقا شارع
المأمون بناية رجب والدته ليلى عمره
 1977أوقف بتاريخ  2011/2/1وأخلي
سبيله في  2011/5/4ف��ار بالعقوبة
التالية خمس سنوات أشغاال ً شاقة وفقا ً
للمواد  638بند  4من قانون العقوبات
الرتكابه جناية سرقة وق��ررت إسقاطه
من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً إلدارة
أمواله طيلة مدة فراره.
في 2014/9/29
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي بركان سعد
التكليف 1824
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2014/10/14ع��ل��ى المتهم حسن
عباس طليس سجله  198/82بريتال
جنسيته لبناني محل إقامته بريتال
والدته زينب عمره  1984أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2013/2/18بالعقوبة التالية
األشغال الشاقة المؤبدة وخمسين مليون
ليرة غرامة وفقا ً للمواد  /125مخدرات من
قانون العقوبات الرتكابه جناية مخدرات
وق���ررت إسقاطه م��ن الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2014/10/14
الرئيس (ر .رزق)
التكليف 1824

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة
– مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول
أدناه للحضور إلى دائرة االلتزام الضريبي في مديرية الضريبة على القيمة المضافة,
مبنى وزارة المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،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:
رقم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

موريس نقوال صحناوي

586568

RR139383547LB

2014/01/15

2014/02/11

نبيل نقوال صحناوي

586556

RR139383604LB

2014/01/15

2014/02/11

ياسمينا نبيل صحناوي

586581

RR139384370LB

2014/01/15

2014/02/11

664665 MICRO
ش.م.م
& COMPONENTS
SYSTEMS INC

RR139384936LB

2014/01/15

2014/02/10

اوب���راي���ش���ن���ز م��ان��ج��م��ن��ت 310750
كونسالتنسي ش.م.م

RR139385619LB

2014/01/15

2014/02/10

العقار  229منطقة المرفأ 588160
العقارية

RR139385675LB

2014/01/16

2014/02/10

ش���رك���ة م��ك��ل��س ال��ع��ق��اري��ة 100919
ش.م.ل

RR139385715LB

2014/01/16

2014/02/13

4218

RR139386628LB

2014/01/16

2014/02/10

الشركة المتحدة لالستثمار 3832
العقاري ش م ل

RR139386631LB

2014/01/16

2014/02/11

ش��رك��ة ب��اري��ت��وس ب��ارك��س 72368
ش.م.ل

RR139386645LB

2014/01/16

2014/02/11

جوزف االسود

19664

RR139386778LB

2014/01/15

2014/02/11

الجو العقاري ش.م.ل

156380

RR139387155LB

2014/01/16

2014/02/10

اب��ج��د ل��ل��ع��ق��ارات وال��ت��ج��ارة 173590
ش.م.ل

RR139387172LB

2014/01/15

2014/02/10

ش���رك���ة  333االش���رف���ي���ة 189002
العقارية ش.م.ل

RR139387190LB

2014/01/16

2014/02/10

شركة رويال هومز ش.م.ل

RR139387359LB 2831851

2014/01/15

2014/02/10

عاطف نجيب الجردي

684811

RR139389160LB

2014/01/15

2014/02/17

ايلي انطوان الخوري

567256

RR139389540LB

2014/01/16

2014/02/17

جوزف فؤاد بولس

79791

RR139389765LB

2014/01/16

2014/02/10

منى كامل ابو هدير

57290

RR139390052LB

2014/01/16

2014/02/11

شركة بيروت للبناء ش.م.ل

3478

RR139384295LB

2014/01/21

2014/02/11

الياس فاخوري

46687

RR139387583LB

2014/01/17

2014/02/12

عماد محسن بيضون

52687

RR139390225LB

2014/01/21

2014/02/10

اني انترانيك اندريكيان

RR139383224LB 1289027

2014/01/24

2014/02/10

مؤسسة المهندس كبريال 21300
المر

RR139386781LB

2014/01/22

2014/02/10

ش��رك��ة ل��ي��ب��ان��ي��ز كيرتينغ 93558
كومباني ش.م.م

RR139386866LB

2014/01/23

2014/02/11

RR139388875LB

2014/01/23

2014/02/11

ايمن عبد المعطي شاهين

RR139388941LB 1090884

2014/01/23

2014/02/10

زيوارت كيفورك يراونيان

RR139384692LB 2290580

2014/01/29

2014/02/20

لقمان امين الجردي

محمد طالل مصطفى القطب

615277

نبيل وليم قمر

24543

RR139386804LB

2014/01/29

2014/02/25

ملحم ابراهيم المالح

RR139384573LB 2492909

2014/01/28

2014/03/13

RR139383241LB

2014/02/13

2014/03/04

558707

محمد احمد صفدي

التكليف 1835

مصفوف
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الواردات ـ دائرة التحصيل
بيروت ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق الثاني 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.
اسم المكلف

رقم
المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

منى حبيب صباغة

77694

RT000017667LB

2014/09/22

2014/09/15

ش���رك���ة م����اك وان ت��راف��ل 4331
ش.م.م.

RT000017942LB

2014/09/22

2014/09/15

4393

RT000017982LB

2014/09/22

2014/09/13

عوض شهدا عوض

RT000018049LB 259814

2014/09/22

2014/09/15

ابراهيم عبدالقادر قدور

RT000018184LB 260359

2014/09/22

2014/09/15

RT000018187LB 260420

2014/09/22

2014/09/15

4918

RT000018378LB

2014/09/22

2014/09/15

ش��رك��ة ان��ت��ر ن��اش��ي��ون��ال 5191
ب����روك����ري����دج ك��وم��ب��ان��ي
ش.م.ل.

RT000018441LB

2014/09/22

2014/09/15

5370

RT000018690LB

2014/09/22

2014/09/15

س����ي.ام .اي مستشارون 5401
ش.م.م.

RT000018699LB

2014/09/22

2014/09/15

ش���رك���ة ف���ت���وح ل��ل��ت��ج��ارة 5434
والتعهدات ش.م.م.

RT000018522LB

2014/09/22

2014/09/17

شركة دار البناء ش.م.ل5559 .
قابضة

RT000018528LB

2014/09/22

2014/09/15

ش��رك��ة ح��س��ام ل��ل��ت��ج��ارة 5569
والمقاوالت

RT000018529LB

2014/09/22

2014/09/15

بوند انشورنس سيرفيسز 5635
ش.م.م.

RT000018661LB

2014/09/22

2014/09/15

ش��رك��ة ال��ث��ن��اء ال��ت��ج��اري��ة 5445
ش.م.م.

RT000018705LB

2014/09/22

2014/09/16

انفابرو للمشاريع اإلعالمية 5450
واألبحاث

RT000018724LB

2014/09/22

2014/09/16

ش��رك��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الطبية 5498
والتكنولوجيا «مدلتكو»
ش.م.م.

RT000018743LB

2014/09/22

2014/09/16

الشركة األهلية المتحدة 5609
للقطنيات ش.م.م.

RT000018851LB

2014/09/22

2014/09/16

ش������رك������ة ال�����خ�����دم�����ات 5691
اإللكتروميكانيكية

RT000018871LB

2014/09/22

2014/09/15

شركة كونتيننتال لتأجير 5742
السيارات

RT000018932LB

2014/09/22

2014/09/15

ال��م��ج��م��وع��ة ال��ت��ج��اري��ة 5828
اللبنانية ش.م.م.

RT000018954LB

2014/09/22

2014/09/15

شركة ايكو ـ كير الهندسية 5850
ش.م.م.

RT000018957LB

2014/09/22

2014/09/15

موديالنيا ش.م.ل.

5920

RT000018972LB

2014/09/22

2014/09/15

وارنر براذرس اف اي انك

5975

RT000019020LB

2014/09/22

2014/09/15

شركة مدواي للسفر

5976

RT000019025LB

2014/09/22

2014/09/15

شركة اي ـ تي ـ اي مايكرو 6840
سنتر ش.م.م.

RT000018786LB

2014/09/22

2014/09/13

صالح نهاد المشنوق

RT000018707LB 291122

2014/09/22

2014/09/13

شركة حالوي غروب

RT000018744LB 292881

2014/09/22

2014/09/13

شركة ناهد وان ش.م.لRT000018805LB 297508 .
NAHED ONE SAL

2014/09/22

2014/09/17

RT000018819LB 298905

2014/09/22

2014/09/16

عالقات فنية ش.م.م.

ساي نبس
شركة التسويق التجارية

شركة أفق ش.م.م.

لينا نمر سعد

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1742

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ

تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة –
مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه
للحضور إلى دائرة االلتزام الضريبي في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ,مبنى وزارة
المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،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:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

57616

RR139382864LB

2014/07/09

2014/09/08

سليم عوض

206404

RR139382688LB

2014/07/22

2014/09/16

سليم جبرا موسان

328106

RR139382714LB

2014/07/22

2014/09/05

عيسى فهد الخوري

التكليف 1838

