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حمليات � /إعالنات

«�إيرانيوم» ( ...تتمة �ص)1
ج��دي��دة اس��م��ه��ا «إي���ران���ي���وم» ،وال��ت��ق��ري��ر ي��وص��ي بالتواضع
األم��ي��رك��ي واالع��ت��راف بالحقائق ال��ج��دي��دة وأول��ه��ا أنّ حقائق
يصح معها ما
التاريخ والجغرافيا ال تنفع القوة بتغييرها وال
ّ
قاله دون��ال��د رامسفيلد «إن ما ال تحله القوة يحله المزيد من
ال��ق��وة» وطريق بيكر ـ هاملتون مؤلم يبدأ باالعتراف بإيران
نووية وقوة إقليمية عظمى ،واالعتراف بسورية قوة حاسمة
في المشرق ،وبالمقاومة قوة صاعدة ،والنظر إلى «إسرائيل»
ك��ع��بء استراتيجي بعدما ك��ان��ت قيمة م��ض��اف��ة ،والسعودية
كعنوان لتوريد اإلرهاب.
 توقيع التفاهم ال��ن��ووي يعلن انتصار مسار «إيرانيوم»والهزيمة الكاملة لمسار «كامب ديفيد» ،ونهاية خمسة وثالثين
عاما ً من السباق بينهما ،وب��خ��روج مسار «كامب ديفيد» من
الحلبة ،يستع ّد العبون كثر للخروج ،وأول الرابحين من انتصار
«إيرانيوم» ستكون سورية التي دفعت خالل خمسة وثالثين
عاما ً فواتير خيارها مع إيران الثورة ،بينما ك ّل العرب يتآمرون
عليها وي��ه��دّدون سورية أو يقدّمون لها اإلغ���راءات ،ومعادلة
سورية أنّ إيران التي ترفع علم فلسطين في سمائها وتنزل علم
«إسرائيل» هي الحليف وليست أنظمة عربية ترتفع فيها تباعا ً
األعالم «اإلسرائيلية» ،كما دفعت سورية فواتير وقوفها وحدها
في وجه «كامب ديفيد» ،منذ والدته كمسار وتعرف أنّ اجتياح
«إسرائيل» للبنان أراد إسقاط دمشق ،وأنّ معركة إسقاط اتفاق
السابع عشر من أيار كانت معركتها بامتياز ،وأنّ دعم المقاومة
خيارها البديل للزمن العربي الذي يزداد رداءة ،وها هي سورية
تنتصر لمعادلة «إيرانيوم» وبها ،وهي تعلم أنّ توقيع التفاهم
النووي مع إيران يعني بداية النهاية للحرب التي شنّت عليها
ضمن الحرب الشاملة على معادلة «إيرانيوم» ،وهي حرب تضع
أوزارها اليوم.
 «إي��ران��ي��وم» تعني ف��ي ق��ام��وس ال��ق��رن ال��واح��د والعشرينأنّ الع ّد العكسي لوجود «إسرائيل» قد بدأ ،ألنّ حقائق التاريخ
والجغرافيا عندما تصير في قلوب الرجال والنساء ال تغيّرها
القوة ،وألنّ ما ال تغيّره القوة ال يغيّره المزيد من القوة ،بل
يزيده ثباتاً« ،إس��رائ��ي��ل» مولود لقيط خ��ارج التاريخ وخارج
الجغرافيا ،ومعادلة أنها غدة سرطانية ال ب ّد من اقتالعها التي
نطق بها اإلم��ام الخميني ُبعيْد انتصار الثورة التي قادها في
إي��ران ،لم تعد جملة رومانسية ،بل صار اسمها «إيرانيوم» أو
بلغة الدارج «إيران اليوم».
ناصر قنديل

رابطة ال ّروم الأرثوذك�س:
لإعطاء الطائفة حقوقها
أك��دت رابطة ال��روم األرث��وذك��س أنّ «ما يطالب به البعض بالنسبة إلى
صالحيات رئيس الجمهورية (ماروني) والبعض اآلخر بالنسبة إلى صالحيات
رئيس الحكومة (سني) هي مطالب محقة وشرعية ولصالح انتظام عمل
الدولة» ،الفتة إلى «أنّ طائفة الروم األرثوذكس ،وهي مكون أساسي في تركيبة
الوطن ،تتنقص حقوقها مع اإلمعان في عدم تثبيت صالحيات نائب رئيس
الحكومة كما وردت في محاضر مؤتمر الطائف».
وجاء في بيان بعد اجتماع الرابطة أمس« :نحن كرابطة لبنانية للروم
األرثوذكس لم نترك مناسبة إال وطالبنا الدولة والحكومات المتعاقبة بضرورة
إقرار هذا النظام وتثبيت صالحيات نائب رئيس الحكومة ألنه في حال حصل
لرئيس الحكومة ما يمنعه من القيام بمه ّماته الدستورية ،ليس هناك مسؤول
في الدولة اللبنانية له الحق في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء ،ألنّ
هذه الدعوة محصورة دستوريا ً بشخص رئيس الحكومة ،وهذا األمر غير عادل
وغير منطقي».
وختم البيان« :إنّ الرابطة تطالب الدولة ،وهي على ّ
حق في مطلبها ،كون
طائفة الروم األرثوذكس هي الطائفة الرابعة من حيث العدد في لبنان والطائفة
الثانية مسيحياً ،بأن يسند إلى ضابط من طائفة الروم األرثوذكس رئاسة
إحدى المديريات األربعة التالية :األمن العام ،أمن الدولة ،المخابرات والجمارك
وأن تعطى حقوقها المشروعة في جميع وزارات ومؤسسات الدولة ،وخصوصا ً
ينص الدستور اللبناني».
المناصب العليا في السلطة القضائية حسبما
ّ

�أ�شادت بخطاب ن�صراهلل وبمواقف فرنجية

«اللبنانية الديمقراطية» ت�ؤيد الحوار
بين «الم�ستقبل» و«الوطني الح ّر»
عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديمقراطية اجتماعه االستثنائي،
وتداول المجتمعون في آخر المستجدات المحلية واإلقليمية ،وحرصوا بداية
على التنويه بأهمية خطاب األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،في
مناسبة يوم القدس العالمي ،حيث أكد على التمسك بالحكومة ومنع إسقاطها
ال في الشارع وال من خالل االستقالة في موازاة تأكيده الشراكة والتحالف مع
التيار الوطني الحر والعماد ميشال عون.
واعتبر المجتمعون أنّ القدس وفلسطين ستبقى قضية األمة األولى ،مهما
حاول األعداء إيقاع الفتن في الدول العربية.
كما كانت إش��ادة بطول أناة رئيس الحكومة تمام سالم من خالل إدارته
الحكيمة في غياب عمل السلطة التشريعية وفي ظ ّل الفراغ الحاصل في
رئاسة الجمهورية ،وأكدوا أنّ الحركة اللبنانية الديمقراطية لها موقف قاطع
وحاسم ض ّد الفيدرالية واالنعزاليات ،ألنّ لبنان ال يعيش إال بوحدته الوطنية
وباالنسجام والتفاعل مع محيطه العربي.
وفي هذا السياق حيا المجتمعون رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية،
وأيدت موقفه الرافض للطروحات التقسيمية ،كما وجهوا الشكر إلى الوزيرين
محمد فنيش ونهاد المشنوق على دورهما المتميّز والجهود التي بذالها لح ّل
اإلشكالية التي حصلت في مجلس الوزراء بين الرئيس سالم ووزير الخارجية
جبران باسيل ،على أنّ الح ّل الجذري لهذه اإلشكاليات يكون بالعودة إلى الحوار
بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر ،مع العلم أنّ هناك أمورا ً كان قد اتفق
عليها بين الرئيس سعد الحريري والعماد ميشال عون ،والمطلوب وضعها
موضع التنفيذ ومواصلة الحوار لالتفاق على ما تبقى من مسائل عالقة ،على ان
ينض ّم إليهما الحقا ً ك ّل األفرقاء السياسيين في البلد كما قال السيد نصرالله.

لقاء حول تحديث معمل
فرز النفايات في عين بعال
عُ قد في مقر اتحاد بلديات قضاء صور لقاء موسع ض ّم رئيس االتحاد عبد
المحسن الحسيني ومسؤول مكتب البلديات في إقليم جبل عامل علي ديب
والمهندس عدنان حنفور عن مجلس اإلنماء واإلع��م��ار ،رئيس بلدية صور
المهندس حسن دبوق ،رئيس بلدية العباسية المهندس علي عزالدين وبيتر
خوري عن منظمة  un-habitatرئيس القسم الفني في اتحاد بلديات قضاء
صور المهندس جالل عبد علي ،ورئيس الدائرة اإلدارية مرتضى مهنا ورئيس
الدائرة المالية علي قاسم.
وعرض الحسيني المشاريع ذات األولوية التي ته ّم االتحاد ال سيما تطوير
وتحديث معمل فرز النفايات في عين بعال آمالً من مجلس اإلنماء واإلعمار
«المساهمة في ذلك إضافة إلى تأمين سيارات لجمع النفايات في القضاء ،ما
يساعد على تعزيز قدرات البلديات لتكون قادرة على تلبية حاجيات المواطنين
وتخفيف الضرر البيئي عنهم».
بعدها ،جرى عرض من قبل القسم الفني في اتحاد بلديات قضاء صور عن
معمل فرز النفايات في عين بعال وتحديد نقاط القوة والضعف فيه».
ثم كان نقاش بين المشاركين في اللقاء حول المشاريع ذات األولوية.

� ّأكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ الت�سوية في الزبداني تج ّنب المدينة الويالت

�أبو القا�سم :االتفاق النووي �سي�ضع الدول الداعمة للإرهاب �أمام م�س�ؤولياتها
حاوره سعد الله الخليل
بعد إنجازات الجيش السوري والمقاومة اللبنانية في القلمون بدا
واضحا ً أنّ المرحلة الالحقة ستكون في الزبداني ،لما تشكله المدينة
من أهمية استراتيجية تضمن السيطرة على كامل الحدود السورية ـ
اللبنانية من جهة ،وتأمين مصادر مياه الشرب لمدينة دمشق خارج
سيطرة المجموعات المسلحة ،من جهة أخرى.
ومع انطالق معركة الزبداني برزت دعوات إلى تجنيب المدينة
القتال والدخول في تسوية تعيد سيطرة الدولة إليها وتضمن
للمسلحين حسم خياراتهم بين تسوية أوضاعهم أو خروجهم نحو
الجبال.
الستيضاح الظروف التي أنضجت هذه المبادرة كان لصحيفة
«البناء» وشبكة «توب نيوز» لقاء مشترك مع األمين العام لحزب
َّ
المرخص في سورية محمد أبو القاسم الذي يلعب دور
التضامن
الوسيط في المبادرة.

ال وجود للنصرة

أكد أبو القاسم «أنّ الفصائل المقاتلة داخل الزبداني تتوزع على «أحرار
الشام» وعدة فصائل مسلحة تابعة لما يسمى «الجيش الح ّر» و»منها حمزة
بن عبد المطلب» و 75في المئة من المسلحين من أهالي الزبداني أنفسهم و25
في المئة من المناطق المحيطة بهم من مضايا وسرغايا ،باإلضافة إلى بعض
المنش ّقين ،وال يوجد أجانب غير سوريين فيما تغيب «جبهة النصرة» وتنظيم
«داعش» عن مشهد القتال داخل الزبداني».
واستبعد «أيه أهمية استراتيجية لفصائل المعارضة في الزبداني» ،الفتا ً
إلى أنّ «ما حدث في الزبداني بدأ من شرارة صغيرة وأصبح لهيبا ً كبيرا ً على
م ّر السنوات األربعة ،والمسلحين لم يجابهوا الدولة إال بالحدود الضيقة وبقيت
الزبداني أهدئ الجبهات في ريف دمشق».
وأشار إلى «أنّ األهمية االستراتيجية للجيش السوري تكمن في استكمال
ما ينجزه الجيش في سلسلة جبل القلمون وتأمين مياه نبع بردى لمدينة
دمشق».
كما استبعد «أن يكون الهدوء على جبهة الزبداني مرتبطا ً بتواجد الجيش»،
مشدّدا ً على «أنّ أهالي الزبداني الشرفاء ال يريدون لهذه المدينة أن يلحق بها
الدمار أكثر من ذلك ،ولذلك كانوا يطلقون ك ّل فترة مبادرة هدنة مع القوات
الموجودة في المدينة ،وكانت تنجح بنسب بسيطة ولفترات محدودة ثم يتجدّد
التو ُّتر ،بحكم الظروف التي تنشأ».

ح ّل جذري

وأكد أبو القاسم «أنّ المبادرة المطروحة ليست مصالحة بل هي ح ّل جذري
للمدينة يختلف ببنوده عن بنود المصالحة» .وقال« :قررنا طرحها في هذا
التوقيت ،بعد بدء العملية المفاجئة للجيش وحزب الله في المدينة وبعد
تواصل وجهاء المدينة المتواجدين في أط��راف الزبداني ،وبحكم أنني من
أبناء المدينة وأمين حزب التضامنُ ،سمح لي أن أكون على صلة مع مسؤولي
الدولة» .وأضاف« :في البداية تم تقديم طروحات وجدت أنّ مضمونها ال يناسب
الدولة ألنها جاءت على شكل مصالحات برزة والمعضمية التي فشلت جذرياً،
فما جرى في برزة والمعضمية منع دخول أي شخص ليس من أبناء المدينة
ّ
وجد دولة داخل الدولة ،ما
إليها،
بغض النظر عن ملكيته لمنزل فيها والهدنة ُت ِ
دفعني إلى إعداد مبادرة من  9نقاط عُ رضت على جهات في مركز القرار السوري
قبل عرضها على وجهاء الزبداني ونالت الرضى المبدئي».
وحول األرضية التي استند عليها في طرح مبادرته ،قال أبو القاسم« :بحكم
المبادرات السابقة التي ُطرحت في المدينة والتي جمعتها ورأيت أنّ بنودها
واحدة ينقصها تفسير تلك البنود وبعد التواصل مع الطرفين الحظت غياب
الثقة بين أهالي الزبداني والمسلحين والدولة ،مع الرغبة في إيجاد ح ّل إلنقاذ
ما تبقى من المدينة ،لكنّ بعض الجهات المسلحة تريد إنهاء األمر والعودة
إلى الحياة الطبيعية ،وبالنسبة إلى الدولة فإنّ أهم شيء هو أن تعود الدوائر
والمؤسسات بكامل رونقها وجمالها ويرفع العلم السوري فوق مق ّراتها».
تفعيل دوائر الدولة
ينص على
وشرح أبو القاسم بنود المبادرة ،مشيرا ً إلى أنّ البند األول فيها
ّ
«وقف إطالق النار من الطرفين ووقف القنص» .ور ّدا ً على سؤال عن ضمانات
وقف إطالق النار ،أجاب« :حكما ً بمجرد االتفاق على مصالحة نهائية ووقف
إطالق النار ،على األهالي المساعدة في العثور على من أطلق النار من جهة
األهالي وعلى الدولة أن تب ّرر إذا ت ّم االختراق من طرفها ،وحكما ً على الطرفين
أن يعوا أنّ هذه المبادرة ستكون النهائية لهذه المنطقة وإلغاء الشعارات

المناهضة للدولة ولألهالي ورفع العلم السوري وإعادة تفعيل دوائر الدولة
وتفعيل مع المجلس البلدي القديم ودمجه مع وجهاء البلدة».
ورأى أبو القاسم «أنّ وقف إطالق النار سينعكس على المدنيين بالراحة
واألمان».
«ينص على إلغاء كافة الشعارات المناهضة للدولة
وأوضح أنّ البند الثاني
ّ
ولألهالي ورفع العلم السوري على كافة دوائ��ر الدولة وإع��ادة عمل وتفعيل
المخفر والمشفى وكافة دوائر الدولة والمجلس البلدي ودمج بعض الوجهاء
بالمجلس البلدي للمدينة ،ما يح ّل إشكالية طالب بها األهالي بتشكيل مجلس
محلي مؤلف من عشرة أعضاء من الدولة ومثلها من وجهاء األهالي وهو أمر
مرفوض ،فكان االقتراح بتطعيم المجلس البلدي المنتخب بالوجهاء مكان من
استشهد خالل السنوات أو غادر المدينة من األعضاء السابقين».

تسليم السالح

ينص البند الثالث ،وفق أبو القاسم« ،على تسليم السالح الثقيل والمتوسط
ّ
إلى الدولة على أن يُترك السالح الخفيف».
وحول بقاء هذا السالح ،أوضح قاسم أنّ «هناك أزمة ثقة بين الطرفين وشرط
المبادرة واألهالي بقاء السالح الخفيف حتى دخول الدولة المدينة ،حينها لن
تجد أي قطعة سالح ويمكن أن تدمج تلك العناصر بعد التسويات مع القوة
المسؤولة عن حماية الدولة أو مع الشرطة ،وبعد بناء الثقة يمكن اتخاذ ما تراه
الدولة مناسباً.
أما البند الرابع ،فهو يفرض تشكيل لجان توافقية غير مسلحة من أهالي
الزبداني وبموافقة الدولة بعد تقديم األسماء المقترحة ،وتتولى هذه اللجان
المختصة».
حماية مدينة الزبداني بالتنسيق مع الجيش السوري والجهات
ّ
وأوضح «أنّ الفصائل طالبت أن تكون اللجان مسلحة ،كقوة تنفيذية ،ف ُرفض
طلبها وت ّم االتفاق على تشكل لجان توافقية غير مسلحة مه ّمتها رفد الدولة بأي
خرق وأن تكون قادرة على ح ّل المشاكل وإعادة اللحمة بين أهالي المدينة».
وأضاف« :البند هو دمج لبندين من مطالب الفصائل بتشكيل لجان مسلحة
ومجلس وجهاء يصالح األهالي ومه ّمة اللجان حماية المدينة مع الجيش،
وقد تتم تسوية أوضاع أبناء البلدة سواء من عليه طلب للخدمة العسكرية أو
االحتياطية بعد المبادرة وبناء الثقة».

إعادة اإلعمار

«ينص البند الخامس على إعادة إعمار البنية التحتية وتوفير الخدمات
ّ
ينص على
األساسية للمدينة (ماء ،كهرباء ،هاتف ،خبز) ،فيما البند السادس
ّ
السماح بدخول المواد الغذائية واإلغاثية والمساعدات ومواد البناء والمحروقات
إلى المدينة» .وتحدث أبو القاسم عن حجم الدمار الذي طال المدينة على مدى
السنوات األربعة ،الفتا ً إلى أنّ «نسبة الدمار كانت  30في المئة ثم ارتفعت على
مدى األيام الماضية إلى  70 - 60في المئة ،مع انعدام البنية التحتية نهائياً».
واعتبر أنّ «وقف العملية اليوم أفضل من الغد كونه يوفر المزيد من الدمار».
وأضاف« :هذا الكالم بحث خالل اتصال مع المجموعات الموجودة في الداخل
وقالو إنه إذا عاد األهالي ال يوجد منازل ليسكنوا فيها ،لكنّ المهم أن تعود الحياة
إلى المدينة ،وعودة األهالي على األق ّل لالطمئنان على منازلهم».

مصطلحات فضفاضة

«وينص البند الثامن على إجراء التسويات والمصالحات عن طريق الوسيط
ّ
المتفق عليه «حزب التضامن» ،وفي شكل تدريجي ،ومتابعة شؤون المعتقلين
والمخطوفين في مدينة الزبداني واإلفراج عن النساء المعتقالت فور االتفاق على
المصالحة .ونظرا ً إلى ما يشكله هذا البند من أمور فضفاضة ،قال أبو القاسم:
«بالنظر إلى اآلليات الكثيرة والكبيرة التي يتطلبها تنفيذ هذه األم��ور ،كان
المطلب األساسي للموجودين في الزبداني استبداله كليا ً بإصدار عفو رئاسي
عام عن األسماء المطلوبة وعددهم يقارب الـ  ،1500ونحن نسعى إلى البحث
عن أبواب نستطيع من خاللها ح ّل هذا الملف ،ومن هذا المنطلق وضعنا البند
التاسع بفتح الطريق أمام من يو ّد من المطلوبين الخروج من المدينة نحو الجبل
الشرقي ،ومن يريد تسوية وضعه والمصالحة الوطنية والبقاء في المدينة عن
طريق الوسيط من دون اعتقال ،وبالتالي من يرفض التسوية يخرج من المدينة
إلى الجبال الشرقية وال يع ّكر المصالحة».
واعتبر «أنّ المبادرة تعيد الدولة بكامل مؤسساتها وتضمن أن ال نجد
مسلحاً» ،مؤكدا ً «أنّ مبادرته قائمة على أرضية صلبة متوافق عليها بنسبة 90
في المئة» .وأضاف« :بهذه المبادرة نضمن عودة المدينة وأهاليها إلى حياتهم
الطبيعية فهم طيبون يشتهرون بالزراعة والتجارة والبناء وال يتعاملون
بالتهريب».

ترميم الشرخ

ور ّدا ً على منطق رافضي المصالحة والذين ي��رون فيها ع��ودة لمسلحي
الزبداني إلى التحرك في المدينة ومحيطها وتكرار ممارساتهم السابقة ،قال:

�إعالنات ر�سمية
وزارة المالية مديرية المالية العامة محافظة البقاع
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية االقليمية في محافظة
البقاع -دائرة الدائرة اإلداري��ة المكلفين ال��واردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في زحلة -البولفار -السرايا مبنى المالية -الطابق الثاني هاتف:
 801003/08لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ
هذا اإلعالم ،واال 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

الياس شكري الدهان

105879

LB140274941RR

روبير جوزيف مبارك

126032

LB140275139RR

ايلي جوزيف مهنا

213082

LB140274822RR

جان يوسف الزغت

223110

LB140275160RR

حسن محمد جراح

284242

LB140275200RR

جوزيف ميشال جرجس

346558

LB140274589RR

نبيل رزق الله العقيقي (مزرعاني)

418812

LB140274884RR

جان سمير الفرن

524466

LB140274805RR

طوني اليان البيطار

688094

LB140274748RR

سليم فؤاد زرزور

694438

LB140274725RR

عايدة يوسف الصقر

855426

LB140274955RR

جرجس جان الغصين

917369

LB140274677RR

سمير اميل فريد

1050426

LB140274734RR

الشركة المتخصصة لقطع السيارات MHTTCPS

1508862

LB140274986RR

شركة نيو فانسي فنس ش.م.م NEW FANCY FENCE

1753648

LB140275037RR

طارق عبد اللطيف الحايك

2054191

LB140275292RR

يونس أحمد زين الدين

2139302

LB140274938RR

نوال احمد عبظو

2945137

LB140275195RR

آمنة داود قزعون

3092317

LB140275315RR

تبداء مهلة االعتراض المحدد بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف
1330

دعوة

يدعو مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن
«البركة»م.م حضرات المنتسبين لحضور الجمعية العمومية العادية
التي ستعقد نهار الجمعة الواقع  2015/8/7في المديرية العامة
للتعاونيات عند الساعة الحادية عشر و النصف ظهرا ً
وفي حال اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة ثانية بمن حضر في
اليوم نفسه عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ً وعلى جدول أعمال
الجلسة ما يلي:
اإلطالع على الميزانية العمومية الموقوفة لغاية 2014/12/31
اإلطالع على تقرير لجنة المراقبة
إبراء ذمة مجلس اإلدارة
و البحث في عدة أمور خارج جدول األعمال
أمين السر جهاد بزون
رئيس مجلس اإلدارة فادي قبالن

إعالن
كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء االسعار النشاء ممر يتسع 19
كابل توتر متوسط ف��ي محطة بصاليم
الرئيسية.
يمكن للراغيبن في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق
النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة ال��واق��ع في 2015/7/24
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
صباحاً.
بيروت في 2015/7/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
1367
الحمرا بالزا سوبر ماركت ش.م.ل
دعوة الى انعقاد جمعية عمومية عادية
يتشرف رئيس واعضاء مجلس ادارة
الحمرا بالزا سوبر ماركت ش.م.ل بدعوة
ح��ض��رات المساهمين ال��ى عقد جمعية
عمومية غير عادية في مقر الشركة في
مجمع الحمرا بالزا زحلة -المعلقة الكرك
الطريق العام وذلك يوم االحد الواقع فيه
 2015/8/9الساعة الثانية عشرة ظهرا
للنظر في ج��دول اعمال يتضمن تعديل
المادة الخامسة من نظام الشركة لتصبح
على الشكل اآلتي« :مدة الشركة خمسون
عاما تبدأ من تاريخ التأسيس النهائي»
وفي حال لم يكتمل النصاب المنصوص
عنه في ال��م��ادة الثامنة والعشرون من
ال��ن��ظ��ام تعقد جمعية ث��ان��ي��ة الساعة
الثانية عشرة من ظهر االحد الواقع فيه
2015/8/17
رئيس مجلس االدارة ركان سليمان
الحمرا بالزا سوبر ماركت ش.م.ل
دعوة الى انعقاد جمعية عمومية عادية
ي��ت��ش��رف رئ���ي���س واع���ض���اء مجلس
ادارة الحمرا ب�لازا سوبر ماركت ش.م.ل
ب��دع��وة ح��ض��رات المساهمين ال���ى عقد
جمعية عمومية عادية في مقر الشركة في
مجمع الحمرا بالزا زحلة -المعلقة الكرك
الطريق العام وذلك يوم االحد الواقع فيه
 2015/8/9الساعة الحادية عشرة ظهرا
للنظر في جدول االعمال التالي:
اوال -ت��ل�اوة ت��ق��ري��ر م��ج��ل��س االدارة

ومفوضي المراقبة ثانيا -المصادقة على
حسابات ع��ام  2014ثالثا -اب���راء ذمة
رئيس واع��ض��اء مجلس االدارة ع��ن عام
 2014رابعا -تجديد عقد مفوض المراقبة
االس��اس��ي للعام  2015خامسا -توزيع
ارب��اح سنة  2014سادسا -ام��ور اخرى
يمكن لكل مساهم ان يطلع في مركز الشركة
الرئيسي اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ النشر في
الجريدة الرسمية على الميزانية العمومية
وحساب االرباح والخسائر للعام 2014
رئيس مجلس االدارة ركان سليمان
اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء محوالت توتر منخفض /متوسط
مختلف ال��ق��درات (ع��دد  )120وذل��ك وفق
المواصفات الفنية وال��ش��روط االداري���ة
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء سبعماية
ال��ف ليرة لبنانية (ت��ض��اف  )TVAمن
قسم الشراء في المصلحة االدارية في مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل .تقدم
ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة السر ف��ي قاديشا-
البحصاص .تنتهي م��دة ال��ع��روض يوم
الخميس الواقع فيه  6آب  2015الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1319
إعالن
ص��در ع��ن المديرية العامة لألمن العام
البيان اآلتي:
تعلم المديرية العامة لألمن العام الكفالء
ال���ذي يقيمون ضمن ن��ط��اق عمل مركز
مدحت الحاج االقليمي ومركز ام��ن عام
الشويفات االقليمي ،أن��ه وإع��ت��ب��ارا ً من
تاريخ  2015/07/27سيتم ايقاف العمل
بتجديد االقامات للرعايا العرب واالجانب
عبر مراكز ليبان بوست وبالتالي عليهم
تقديم طلبات التجديد حصرا ً في المركزين
المذكورين وذل��ك بهدف الحصول على
بطاقة االق��ام��ة البيومترية الذكية ،مع
التأكيد على إل��زام��ي��ة ح��ض��ور العربي
واالجنبي مع الكفيل عند تقديم طلب تجديد
االق��ام��ة (م��ن االن��م��وذج القديم) ووج��وب
تقديم ه��ذه الطلبات قبل ف��ت��رة خمسة
اي��ام على االق��ل من انتهاء م��دة صالحية
السمة بالنسبة للطلبات الجديدة وانتهاء
صالحية االقامة في حال التجديد
بيروت في 2015/07/10
رئيس دائرة المطبوعات
العقيد رمزي الراعي

أبو القاسم متحدثا ً إلى الزميل الخليل
«قبل ترميم الشرخ االجتماعي ال ب ّد للجرح أن يلتئم وهذا يحتاج إلى وقت
وهناك تساؤل يطرح نفسه :أي وضع أفضل التسوية اليوم أم بعد أشهر
بعد تحريك القوات وتعريض البنية التحتية للتدمير والخسائر باألرواح من
الجيش واألهالي والمسلحين؟ لو وضع هذا األمر في كفة والعفو عن هؤالء
المقاتلين في كفة أخرى ،لمن الغلبة؟ طبعا ً للدولة صاحبة المكسب الكبير
من المصالحة في ظ ّل وجود شرط إعادة الدولة إلى الزبداني .على من أخطأ
من الطرف اآلخر أن ينهي ممارساته السابقة ويعود إلى مدينته بأمن وكرامة
وحرية ،وإنهاء الواقع الحالي للمدينة األشبه بسجن ،بما يسمح لألهالي
بالعودة إلى أعمالهم».
وعن تطورات األمور في الزبداني في حال رفض الدولة السورية المبادرة،
قال« :في حال الضغط على المسلحين سيضطرون إلى مبايعة التنظيمات
المتطرفة كتنظيم جبهة النصرة وهو ما ال يتمناه أحد ،وخصوصا ً أنّ الضمانات
التي أخذتها أنه ال تواجد لجبهة النصرة وال أجانب ،وهذا الكالم أكده لي األهالي،
الذي أتوجه إليهم بالقول :إن شاء الله ستفرج بوجود الشرفاء سواء في المدينة
أو في الدولة ،وأناشد مقاتلي الزبداني من المسلحين باآلية القرآنية« :وكفى الله
ويفسروا هذه اآلية إلى ألنّ الجميع تعب
المؤمنين ش ّر القتال» ،واتمنى أن يعوا
ِّ
والمدينة في حاجة إلى الراحة وهذا طلب األهالي وأنا لم أتدخل في المدينة إال
بطلب من األهالي».

موسكو  3ال جنيف 3

من جهة أخرى ،وضع أبو القاسم الحراك السياسي للمبعوث األممي ستيفان
ديميستورا ولقاءاته مجدّدا ً مع المعارضة السورية واألمين العام لجامعة الدول
العربية في سياق مرحلة «موسكو  »3المرجح لالنعقاد قبل «جنيف  .»3واعتبر
«أنّ موسكو  2لم يتمِّم االتفاق سوى على جدول األعمال والبند األول» ،وبقيت
خمس بنود ،لذلك يتجه الحراك الذي تقوده موسكو لعقد «موسكو  ،»3وما ينتج
عنه يمكن أن يوضع على طاولة «جنيف .»3
وأض��اف« :التقيت المبعوث الدولي منذ  3أسابيع عندما قدم إلى دمشق
وقدمنا له رؤيتنا للح ّل وملخص عن مجريات موسكو  2وقدمنا له اقتراحات
لنجاحات موسكو  3أو جنيف  ،3وأبلغنا خالل اللقاء بمعوقات السفر التي
ستحول دون دعوة الجميع إلى جنيف  ،3مؤكدا ً أنه سيحاول دعوة أكبر عدد من
مكونات المعارضة السورية».
وأكد أبو القاسم «أنّ خطر داعش سيكون جزءا ً من ملفات جنيف  ،3بحسب
ما ُنقل عن البمعوث األممي وأنه ال يوجد جنيف  3قبل وقف إطالق نار مبدئي
يعرض على جنيف  ،»3الفتا ً إلى أنّ «الخطر األكبر يكمن في فشل جنيف ،3
بحسب ديميستورا ،حيث سيتم نسيان سورية إلى األبد وستختفي األخبار
عنها ،لذلك يجب الوصول إلى ح ّل سياسي شامل في جنيف  3ما يجعل
حظوظ انعقاد موسكو 3قبل جنيف  3أكبر كما يمكن أن ينتج شيء جيد عن
موسكو .»3
وفي ما يتعلق باالتفاق النووي اإليراني ،رأى أبو القاسم أنه «سينعكس
انفراجا ً كبيرا ً على األزمة السورية من خالل التوافقات الدولية ووضع الدول
الداعمة للتسلح ض ّد الدولة السورية أمام مسؤولياتها».
ي ّ
ُبث الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة مسا ًء ويعاد ب ُّثه عند الحادية
عشرة ليالً على قناة «توب نيوز» تردّد 12034

من �آمن بي و�إن مات ف�سيحيا
والــده :رستم يوسف عازار
والدتـه :منيرة سعيد الحلبي
زوجته :مي ّتـــا دونـالد Bahr
أبنــاؤه :رستم ،جاد ،داريوس
ابنتـــه :إليســـار
شقيقته :غادة رستم عازار
زوجة المهندس ت ّمــوز الياس قنـيزح وعائلتها
شـقيقه :غازي رستم عازار
زوجته المهندسة إلهام مكرم ح ّنوش وعائلته
أعمامه :عائلة المرحوم فريـــد يوسف عازار
عائلة المرحوم اليـاس يوسف عازار
عائلة المرحوم ريمون يوسف عازار
ع ّمتــاه :عائلة المرحومة فريدة يوسف عازار أرملة
القنصل بطرس أبو شديد
رينيــه يوسف عازار أرملة الشاعر إيـليا أبو شديد وعائلتها
أخواله :عائلة المرحوم الدكتور خليل سعيد الحلبي
عائلة المرحوم حليم سعيد الحلبي
المهندس منير سعيد الحلبي وعائلته
خالتــه :أتينا سعيد الحلبي أرملة أنيس سماحة وعائلتها
وعموم عائالت :ع��ازار ،الحلبيّ ،Bahr ،
زخ��ور ،قنيزح ،ح ّنوش،
مسعود ،النفيلي ،أبوشديد ،صليبا ،فزع ،سماحة وأنسباؤهم في الوطن
والمهجر وعموم أهالي المطيلب والجالية اللبنانية في غانا
ينعون إليكم بمزيد من اللوعة واألسى المأسوف على شبابه

ر�سـتم ر�سـتم عــازار
مهندس كيميائي

المنتقل إلى رحمته تعالى في نيس – فرنسا
يوم الجمعة الواقع فيه  2015/7/10عن عمر  49سنة
تقبل التعازي في صالون كنيسة مار يوسف  -المطيلب اليوم األربعاء
ويومي والخميس والجمعة في  17 - 16 - 15ت ّموز الجاري
من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مسا ًء
يحتفل بالصالة لراحة نفسه بعد وصول الجثمان
وذلك يوم الجمعة في  17تموز الجاري ،تمام الساعة الرابعة بعد
الظهر
في كنيسة مار يوسف  -المطيلب
ومن ث ّم يوارى الثرى في مدافن العائلة
لكم من بعده طول البقاء والبقــاء لأل ّمــة
الرجاء إبدال األكاليل بالتب ّرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعارا ً
خاصاً.

ّ
والموظفون والع ّمال في شركات
اإلداريّون
Azar Chemical Industries Ltd.
City Paint Supply Ltd.
Synrez Industries (Gh.) Ltd.
في غـانا – غرب أفريقيا
ينعون إليكم بمزيد من اللوعة واألسى المأسوف على شبابه
المــدير التنفـــيذي

ر�سـتم ر�سـتم عــازار
مهندس كيميائي

المنتقل إلى رحمته تعالى في نيس – فرنسا يوم الجمعة الواقع فيه
 10تموز  2015عن عمر  49سنة.
لكم من بعده طــول البقــاء

