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تتمات � /إعالنات

نظم لقاء تضامني مع مطران القدس عطاالله
حنا واألسرى المعتقلين في سجون االحتالل
الصهيوني ،في قاعة «ن��ادي المستقبل» في
بلدة طيردبا الجنوبية مسقط رأس الشهيد
عماد مغنية ،بدعوة من «اللجنة الوطنية
للدفاع عن األس��رى والمعتقلين» و«جمعية
ال��ت��واص��ل اللبناني الفلسطيني» و«ن��ادي
المستقبل» و«مركز الغد الثقافي التربوي».
ويندرج اللقاء ضمن إطار خميس األسرى 93
ووفاء للشهيد مغنية.
وت��ق��دم ال��ح��ض��ور منسق تجمع اللجان
والروابط الشعبية معن بشور ،وممثلون عن
فصائل وأحزاب لبنانية وفلسطينية وحشد من
الشخصيات والقوى اللبنانية والفلسطينية.
ب��دأ االحتفال بالوقوف دقيقة صمت ،ثم
افتتح اللقاء رئيس جمعية التواصل اللبناني

الفلسطيني عبد فقيه بكلمة أكد فيها «أنّ قضية
األس��رى وتحريرهم يجب أن تصبح قضيتنا
جميعا ً أحزابا ً وقوى ومنظمات مجتمع مدني،
وهؤالء األسرى األبطال مقاتلون ومقاومون من
أجل حرية فلسطين».
ثم ألقى رئيس الهيئة اإلداري���ة لـ«نادي
المستقبل» محمد فقيه كلمة أش��ار فيها إلى
أنّ «ه��ؤالء األس��رى ن��ذروا أنفسهم في سبيل
القضية ،وال يسعنا في هذا المجال إال ً أن نعبر
عن تقديرنا لجميع أسرانا ،فنحن نحصد ثمرة
جهدهم و ثباتهم في رسم حلم فلسطين وحلم
لبنان واألمة».
وألقى بشور كلمة ق��ال فيها« :أن تختار
اللجنة الوطنية للدفاع عن األسرى والمعتقلين
في سجون االحتالل الصهيوني بلدة طيردبا
ساحة العتصام «خميس األس���رى  ،»93ال

تجمّع اللجان ينوّه ببلدية كفر�شوبا
لت�سميتها �شارع ًا با�سم �شهيد مقاوم
حيا «تجمع اللجان والروابط الشعبية» ،في بيان ،رئيس بلدية كفرشوبا ومجلسها
البلدي على إطالق اسم الشهيد حسين علي قاسم صالح شبلي على أحد شوارع البلدة
في ذكرى استشهاده في  ،1969/9/3إثر مواجهة بطولية بينه وبين دورية عسكرية
صهيونية حاولت التوغل في خراج بلدته في مزرعة حلتا.
ودعا التجمع ك ّل بلديات لبنان ،وفي المقدمة منها بلدية بيروت ،إلى إطالق أسماء شهداء
الدفاع عن لبنان ومقاومة االحتالل الصهيوني على شوارع المدن والبلديات والقرى.

تفعل ذل��ك وف��اء للشهيد عماد مغنية ،قائد
االنتصارين اللذين ح ّررا األرض عام ،2000
وح�� ّررا األس��رى اللبنانيين عام  2006وفي
مقدمهم عميد األسرى العرب المناضل سمير
القنطار فقط ،بل أيضا ً لتؤكد ذلك التالقي الدائم
والمستمر والرائع بين المقاومة الفلسطينية
والمقاومة اللبنانية والذين كان الشهيد الحاج
رضوان أحد أبرز رموزه المضيئة».
ووجه تحية إكبار إلى «ك ّل أسرانا األبطال
في فلسطين( )...واألسرى الخمسة من الجبهة
الشعبية المضربين عن الطعام منذ أسبوعين
وإل��ى المطران المناضل عطا الله حنا ،أحد
أنصع رم���وز المقاومة وال��وح��دة الوطنية
في فلسطين ،ونقول له لو لم تكن مسيرتك
الكفاحية حافلة بالمعاني الوطنية والوحدوية
لما كان هذا التعرض المستمر لك من قبل قوات
االحتالل الصهيوني لوقف هذا الكفاح الذي
يحمل شعلة المقاومة بيد ومشعل الوحدة
اإلسالمية  -المسيحية بيد أخرى».
كما وجه التحية «لك ّل حراك مدني ومطلبي
ض ّد الفساد والطائفية ورموزهما» ،مؤكدا ً أنّ
«مقاومة الفساد والتعصب الطائفي والمذهبي
ال تنفصل عن مقاومة المشروع الصهيوني
االستعماري ،كما أنّ مقاومة هذا المشروع ال
تنفصل عن مقاومة الفساد والطائفية ،فهم
يشكلون ثالوث الشر في بالدنا ،وأي ابتعاد
عن هذا التالزم بينهم إساءة للمقاومتين معاً».
وألقى عضو قيادة حزب الله في الجنوب
خليل الحسين كلمة حيا فيها تضحيات الشهيد
عماد مغنية ،وقال»:نتضامن اليوم مع األسرى

الذين يتحدون جالدهم ويضربون عن الطعام،
وهذا ليس بجديد على أسرى فلسطين ،وعن
شعب عرف ك ّل معاني التضحيات وجرب ك ّل
أساليب القهر».
كما ت��ط��رق إل��ى م��وض��وع الطفل محمد
التميمي واعتبره «مشهدا ً من التضحيات
الفلسطينية ،وال يسعنا إال أن نقول إنّ حزب
الله مع قضية فلسطين ألنها القضية المركزية
بالنسبة له».
وتحدث عضو قيادة حركة فتح في لبنان أبو
أحمد زيداني باسم منظمة التحرير الفلسطينية
فقال« :نج ّل ونحترم ك ّل مواقف المبايعات
ألجل فلسطين» .أضاف« :الحديث عن األسرى
ّ
بحق
ال يختزل بأسطر قليلة ألنّ ما يُمارس
هؤالء ،وعلى مدار اللحظة ،مجازر بك ّل معايير
اإلنسانية والدولية».
وقال األب وليم نخلة في كلمته« :لألسرى
عناوين كثيرة .أوال ً يأسرونهم ألنهم يقاومون
العدو األرعن ،وألجل القضاء على اإلنسانية،
وكسر اإلنسان كاإلمام ال ُمغيَّب السيد موسى
الصدر ،المغيب قسرا ً منذ  37عاماً».
واعتبر عضو قيادة إقليم جبل عامل لحركة
أمل صدر الدين داود «أنّ أي بندقية لم تتوجه
إلى الكيان الصهيوني هي بندقية مشبوهة»،
ودع��ا إل��ى «البقاء موحدين خلف مشروع
المقاومة والممانعة ألنّ هذا العدو ال يفهم إال
لغة القوة».
وأكد عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير
الفلسطينية عباس الجمعة باسم اللجنة
الوطنية للدفاع عن األس��رى والمعتقلين في

سجون االحتالل« ،المكانة الكبيرة التي احتلها
اإلمام الصدر من خالل إطالق شرارة المقاومة
وعلى مواقفه التي قال فيها :بعمامتي ومحرابي
ومنبري سأحمي الثورة الفلسطينية».
وأكد الوقوف إلى جانب المطران حنا «في
مواجهة سياسة االحتالل التي يتعرض لها
صاحب المبادىء والقيم والمواقف الوطنية
والقومية ال��ذي يحمل فلسطين والقدس في
قلبه ووجدانه ومسيرته».
وح��ي��ا عضو اللجنة ال��م��رك��زي��ة للحزب
ال��ش��ي��وع��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي ك��اي��د ب��ن��در األس���رى
والمعتقلين في سجون االح��ت�لال ومواقف
المطران حنا ،مشدّدا ً على أهمية استنهاض ك ّل
الطاقات لدعم األسرى والتضامن معهم.
وأكد المتحدث باسم الحملة األهلية لنصرة
فلسطين وقضايا األمة نبيل حالق «أنّ قضية
فلسطين ستبقى تحتل المكانة األول��ى في
حركتنا ونضالنا ،كما احتلت ه��ذه القضية
المكانة لدى الشهيد القائد عماد مغنية» ،وحيا
وقفة المطران حنا وصموده في وجه االحتالل
ودفاعه عن القدس وعروبتها.
وبعد اللقاء ،وض��ع الحضور إكليالً من
ال��ورد على المعلم التذكاري للشهيد مغنية،
ثم توجهوا إلى منزل والده أبو عماد ،مؤكدين
اعتزازهم بـ «هذا المنزل الذي قدم الشهيد تلو
الشهيد».
وأك��د أبو عماد مغنية «أنّ فلسطين كانت
تسكن قلب الحاج عماد وفكره وروح��ه ،وأنه
اختار طريق المقاومة ليرى فلسطين حرة
والقدس مح ّررة».

الملك �سلمان ي�ست�سلم( ...تتمة �ص)1
مع إيران حوله ،فالتراجع السعودي هنا استسالم
لواشنطن ،وال قيمة إل��ى ج��ان��ب اإلع�ل�ان ع��ن دعم
ألي كالم سعودي آخر.
التفاهم النووي مع إيران ّ
بعد لقاء الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس
باراك أوباما خرج وزير الخارجية السعودي يقول
كالما ً كثيرا ً يجت ّر فيه مواقف سابقة ،لكن الجملة
الذهبية كانت ،أنّ السعودية ترى االتفاق النووي
مصدرا ً لالستقرار في المنطقة.
خسر الملك مقامرته اليمنية ومغامرته السورية
ف��أع��ل��ن االس��ت��س�لام ف��ي واش��ن��ط��ن ،وح��ص��ل على
المهلة الالزمة لترتيب أم��وره قبل أن تصبح تركيا
خارج الحروب بعد انتخاباتها المقبلة وتصير حليفا ً
ض ّد «داعش» فقط كما ترغب أميركا ضمنا ً ويعرف
ال��س��ع��ودي��ون ض��م��ن��اً ،ويصير البحث ف��ي الحلول
السياسية لسورية واليمن على نار هادئة لتمكين
السعودية من االنخراط في أطر للحلول من دون
القبول بهذه الحلول ،كمثل القبول بالشراكة في
لجان االتصال الخاصة بجنيف  3من دون القبول
باالنخراط مع الدولة السورية في تفاهمات ،وترك
األم��ور تسير نحو انتخابات ترتضيها المعارضة
وترمي السعودية بثقلها المالي واإلعالمي لدعمها
لكنها تتقبّل سلفا ً خسارتها أه���ون م��ن أن تعلن
تراجعها على المأل.
في االت��ج��اه نحو الحلول السياسية ببطء ،كان
األب��رز كالم الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن
الشراكة السياسية والعسكرية مع الرئيس السوري
بشار األس���د ،س��واء لجهة التفاهم على مبادرات
سياسية م��ن بينها انتخابات مبكرة ،كما ق��ال ،أو
بتأكيد ما قاله وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الفروف عن الجيش السوري كقوة ال يتقدّمها أحد
في الحرب على اإلرهاب.
في المسار اليمني المؤرق للسعودية ،نزف جيش
دولة اإلمارات دما ً غزيراً ،بسبب تو ّرطه في الحرب
إلى جانب السعودية فنعت وزارة الدفاع اإلماراتية
س��ق��وط خمسة وأرب��ع��ي��ن م��ن ضباطها وجنودها
قتلى بنتيجة سقوط صاروخ في قاعدة إماراتية في
مأرب ،بينما أكد الجيش اليمني أنّ الخسائر تتصاعد

ف��ي صفوف الجيشين السعودي واليمني وسط
تكتم شديد ،وأنّ أغلبها في سالح المد ّرعات التي
تستهدفها مجموعات صواريخ الكورنيت ويسقط
فيها يوميا ً جنود وض��ب��اط وتحترق آل��ي��ات ،بينما
تشير مصادر وزارة الخارجية ال ُعمانية من مسقط
إلى مناخات إيجابية للتفاوض الدائر حول شروط
الح ّل السياسي حيث التقارب بين الورقتين التي
تقدّم بهما الحوثيون والسعوديون تخطى الكثير
من التعقيدات.
لبنانيا ً كان االستفتاء البرتقالي هو الحدث ،بما
أتاح للعماد ميشال عون منح خياراته التي يحملها
معه إل��ى طاولة ال��ح��وار ي��وم األرب��ع��اء المقبل قدرا ً
عاليا ً من القوة والمصداقية التمثيلية ،فيما كانت
الجمعيات الداعية إلى الحراك في الساحات تتابع
استعداداتها لما وصفته بالتحدي الكبير بتقديم
حشد ير ّد االعتبار للحراك كقوة فاعلة في المشهد
بعدما أصاب صورتها من ضعف مع تراجع كبير
في المشاركة في األنشطة التي تلت نهاية شهر آب
الماضي واستعراض السبت األخير منه.

يوم برتقالي في ساحة الشهداء

إلى ساحة الشهداء دُر .فبعد تظاهرة الحراك المدني في
 29آب الماضي ،استرد التيار الوطني الحر الساحة في
يوم برتقالي .فقد شهدت ساحة الشهداء تظاهرة حاشدة
لجماهير «التيار» الذين تقاطروا من مختلف المناطق
اللبنانية إلى وسط العاصمة بيروت ،تحت شعار «وحدا
ّ
بتنضف» ،وذلك للمطالبة باإلصالح والشراكة
االنتخابات
وتطبيق الميثاق الوطني ،إضافة إلى محاربة الفساد
وانتخاب رئيس للجمهورية.
وت��وج��ه رئيس تكتل «التغيير واإلص��ل�اح» النائب
ميشال عون في كلمة للمتظاهرين ،معربا ً فيها عن فخره
بالمتظاهرين ،قائالً« :كما أنا فخور بكم اليوم مثلما كنت
باألمس وكما سأبقى فخورا ً غداً ،أنتم حافظتم على رسالة
الوطن السليم وعلى التيار الوطني الحر وبتضامنكم
وأخالقكم ستحافظون على الوطن».

باسيل :ال نرضى برئيس الخشب

ولفت رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في
كلمة من ساحة الشهداء أننا «لن نرضى برئيس الخشب
ألنه ال يفهم بالمعادلة الذهبية للناس ،بل نريد رئيسا ً حرا ً
ننتخبه نحن وليس الخارج ،يمتلك قراره بالقوة الشعبية

والدستورية ،ونريد مجلس نواب ال يمدد لنفسه وال ينتهك
حدود صالحيته ،ونحلم بدولة فيها مجلس وزراء يتقاسم
الجميع المسؤولية فيه وال يخالف القوانين والدساتير،
ولن نسمح بأن ينكسر المسيحيون في لبنان».

التيار رسم خريطة طريق جديدة

وأكدت مصادر قيادية في التيار الوطني الحر لـ«البناء»
أن مناصري التيار لبوا نداء العماد ميشال عون ونزلوا
إلى ساحة الشهداء بحشود كبيرة ،حيث غصت جادة شار
حلو بآالف المناصرين الذين وصلوا متأخرين وأوقفوا
سياراتهم وتابعوا المسير سيرا ً على األقدام إلى ساحة
الشهداء بسبب زحمة السير الخانقة.
ولفتت المصادر إلى أن هذا الحشد رد على كل اإلشاعات
التي تحدثت بأن التيار ال يمثل في الشارع بعد أن أخذ
الحراك المدني الساحة ورفض استقبالنا في حراكه ،لكن
نحن دعيناه ألن ينضم إلينا ،حيث ال يمكن ألي طرف أن
يلغي اآلخر.
وشددت المصادر على أن «التيار وضع خريطة طريق
جديدة بعد أن ح��اول من خ�لال الحوار والتقارب فتح
صفحة جديدة مع جميع األطراف ،لكن لم يصل إلى نتيجة،
لذلك دعا إلى انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب أو إلى
إجراء انتخابات نيابية على أساس قانون انتخابي جديد
على أساس النسبية يعطي األحجام واألوزان الحقيقية
لجميع القوى ويعطي االصطفافات الطابع الوطني ويلغي
االصطفافات الطائفية والمذهبية ومن بعدها الدخول
للشراكة وبناء دولة خالية من الفساد والفاسدين وعلى
رؤية وطنية».
وأض��اف��ت المصادر أن م��ا يحصل ف��ي الحكومة من
قرارات مخالف للدستور ،لكن وزراء التكتل لن يستقيلوا
من الحكومة ويتركوا الطرف اآلخ��ر يفعل ما يشاء في
الحكومة ،ولن يكرروا تجربة انسحاب الوزراء الشيعة من
الحكومة عام  2007عدا عن أن هذه الحكومة تمثل مقام
رئاسة الجمهورية.
وأك��دت المصادر أن المجلس النيابي الحالي مدد له
المرة األول��ى على أساس أن يقر قانون انتخاب جديداً،
لكنه فشل في ذلك ومدد له مرة ثانية وهذا مخالف التفاق
الطائف ،وأعلنت المصادر أن هناك تالزما ً وتكامالً بين
الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس بري وبين التظاهر
وال يتعارضان.

النفايات إلى البلديات

على صعيد أزم��ة النفايات ،سلم وزي��ر الزراعة أكرم
شهيب رئيس الحكومة تمام سالم في السراي الحكومي
خالصة عمل لجنة النفايات والتي على ضوئها سيدعو

سالم إلى جلسة حكومية لمناقشة المقترح.
وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج
لـ«البناء» أن المقترح الذي قدمه وزير الزراعة أكرم شهيب
للرئيس س�لام لمعالجة أزم��ة النفايات هو حل واقعي
ويعطي البلديات ال��دور األساسي في المعالجة ،لكنه
نبه إلى أن إزالة النفايات من الشوارع ال تستطيع انتظار
البلديات التي تحتاج إلى وقت لتضع مشاريع وخططا ً
للمعالجة بل نحتاج إلى حل موقت لوضع حد لتكدس
النفايات في الشوارع».
وأشار دو فريج إلى أن تيار المستقبل قدم منذ شهرين
مقترحا ً مشابها ً يستند إلى إش��راك البلديات بمعالجة
النفايات كتجربة بلدية صيدا الناجحة».
وأوض���ح أن الرئيس س�لام سيدعو إل��ى عقد جلسة
لمجلس الوزراء على ضوء مقترح لجنة البيئة لمناقشته
في الجلسة ولتوفير التمويل الالزم للبلديات».

سالم يتلقى جرعة دعم دولية وعربية

ومع تصاعد التحركات الشعبية في الشارع والدعوات
إلسقاط الحكومة في الشارع وعشية الحوار الوطني ،تلقى
الرئيس تمام سالم جرعة دعم عربية ودولية مساندة له
في جهوده للمحافظة على استقرار الحكومة وعملها.
فقد التقى سالم في السراي سفراء من اإلتحاد األوروبي،
الذين جددوا التمني بانتخاب رئيس جديد للجمهورية من
دون المزيد من التأخير وإقرار مجلس النواب التشريعات
الملحة .وأكدوا مساندة سالم في جهوده للمحافظة على
استقرار الحكومة وعملها في ض��وء استمرار الجمود
السياسي والفراغ الرئاسي.
وأكد األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي دعم
الجامعة للجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لحماية
لبنان من االن��زالق نحو عدم االستقرار والفراغ في عمل
المؤسسات الدستورية للدولة .وش��دد في ه��ذا اإلط��ار
على أهمية المبادرة الحوارية التي أطلقها الرئيس بري
الحتواء الموقف الراهن في لبنان وتفعيل دور المؤسسات
البرلمانية والحكومية واإلسراع في إجراء انتخابات رئيس
للبالد .كما نقل سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي
دعم بالده للبنان وللرئيس سالم.

مطالب الحراك تجاوزت أزمة النفايات

ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء» إلى أن «مطالب الحراك
الشعبي تجاوزت موضوع النفايات كما أن الحراك ال
يعترف بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس بري الذي
على جدول أعماله قضايا سياسية تهم كل اللبنانيين ،بل
دعا الحراك إلى تظاهرة بالتزامن مع انعقاد الجلسة األولى
للحوار ما يعني أن الشعب لم يعد يصدق الوعود بل يريد
أن يرى تطبيقها على األرض».

كرامي يبحث مع لجنة الأ�سير �سكاف
التح�ضيرات لإزاحة ال�ستار عن الن�صب

كرامي مستقبالً اللجنة
استقبل الوزير السابق فيصل كرامي في قصر آل كرامي في كرم القلة في
طرابلس ،وفدا ً من عائلة ولجنة وأصدقاء األسير في السجون «اإلسرائيلية»
يحيى سكاف ،تقدمه شقيقه جمال سكاف .وجرى البحث حول رعاية كرامي
حفل إزاح��ة الستار عن نصب األسير على األوتوستراد الدولي في مدخل
بلدته المنية بعد انتهاء بنائه.
بعد االجتماع ،قال سكاف« :تشرفنا بزيارة الوزير فيصل كرامي ،لما
لهذه الدار من مواقف وطنية مشرفة ،بدءا ً بالراحل عبد الحميد والشهيد
الرشيد والمغفور له الرئيس عمر ،وصوال ً إلى الوزير كرامي الذي عودنا على
الوقوف إلى جانب القضايا المحقة ،ومنها قضية عميد األسرى والمعتقلين
في السجون اإلسرائيلية يحيى سكاف ،ال��ذي ك��ان مؤمنا ً ب��أنّ فلسطين
والمقدسات واألسرى لن يتح ّرروا إال من خالل المقاومة ،التي أثبتت جدواها
في مواجهة العدو ،وهي الضمانة لتحرير ما تبقى لنا من أرض وأسرى وفي
مقدمهم يحيى سكاف ،وحماية الوطن من خالل معادلة الجيش والشعب
والمقاومة».
وأضاف« :وضعنا الوزير في أجواء التحضير إلزاحة الستارة عن النصب
التذكاري لألسير سكاف ،وبرعاية كريمة من معاليه» ،داعيا ً إلى دعم
ومساندة قضية األسير سكاف «لتبقى قضية وطنية ته ّم كل القوى واألطراف
المختلفة ،ألنها مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بالصراع مع العدو اإلسرائيلي».

ابحثوا عن «�إ�سرائيل»( ...تتمة �ص)1
في عقيدة «اإلسرائيلي» واألميركي السياسية واالستخبارية ،يأتي االغتيال
السياسي في رأس قائمة الفهرس العمالني للوصول إلى الهدف ،وهذا شاهدناه
منذ مقتل اليندي في تشيلي حتى مقتل الحريري في بيروت ،مرورا ً بك ّل االغتياالت
للقادة الفلسطينيين واللبنانيين ،فضالً عن اغتيال الضباط السوريين والعلماء
اإليرانيين والمصريين وقبلهم العراقيين.
من هنا يمكن قراءة عملية اغتيال الشيخ وحيد البلعوس في السويداء بعد
ظهر أمس الجمعة .فالرجل المغمور ،الذي حاول تسلق السياسة عبر اللعب
على وتر التحالف مع الجماعات التكفيرية ض ّد الدولة السورية ،تع ّرض للنبذ
من مشايخ الموحدين الدروز في سورية ،واتخذ بحقه قرار إبعاد عن الطائفة
والعمل الديني ،ما اضطر األخير إلى طلب الصفح متعهّدا ً بوقف ك ّل العمل
السياسي ،فألغي القرار ،وانتهت ظاهرة البلعوس في مهدها.
خالل الفترة الماضية حظيت السويداء باهتمام «إسرائيلي» كبير ،خصوصا ً
بعد سقوط مدينة بصرى الشام في أيدي الجماعات التكفيرية ،ويمكن تعداد
األحداث التي عصفت بالجنوب السوري بالتالية:
 – 1فشل ك ّل الهجمات التي شنتها المعارضة المسلحة على مدينة درعا
(العواصف األربع).
 2فشل هجومين كبيرين على مطار الثعلة قرب السويداء ،وقد ت ّم صدّهمابدعم كبير من المتط ّوعين الدروز.
 – 3فشل الهجمات التي شنتها «جبهة النصرة» على بلدة حضر الدرزية
في الجوالن.
 – 4بدء الصدام الفعلي بين الموحدين الدروز والمجاميع المسلحة في ريف
السويداء وصوال ً إلى مجدل شمس في الجوالن حيث اعترض األهالي سيارات
إسعاف «إسرائيلية» تنقل جرحى «النصرة» في معارك مطار الثعلة إلى
المستشفيات «اإلسرائيلية».
 – 5حراك الزبالة في لبنان والذي بدأ يتخذ طابع «الفوضى الخالقة» ،مع
تجربة ميدانية إلغالق طريق ضهر البيدر في ساعات الحراك األولى مع ما يمثله
هذا الطريق من شريان حيوي من وإلى دمشق.
كل هذه األحداث يحتاج نجاحها عملية اغتيال تشبه عملية اغتيال الحريري
وهنا يُراد منها كسر والء الدروز في سورية للدولة السورية وانقالب البندقية بفعل
عملية االغتيال ،وبالتالي خروج محافظة السويداء من سيطرة الدولة السورية
ما يعني انكشاف دمشق من جهة الجنوب ،وهذا ما تس ّميه المعارضات السورية
اإلسقاط اآلمن للسويداء ،وكي يكتمل المشهد ال ب ّد من االستعانة بلبنان حيث
الحراك انتقل من مرحلة الروداج إلى مرحلة متقدّمة.
كيف يمكن إذن قراءة تغريدة النائب وليد جنبالط التي قال فيها تعليقا ً على
عملية اغتيال الشيخ البلعوس (دقت ساعة الفرز والتحية ك ّل التحية لجميع
الشهداء والمعتقلين من الشعب السوري األبي) ...كلنا يذكر مشهد التحريض
بعد عملية  14شباط المشؤومة.

نضال حمادة

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لمزايدة لبيع م��واد غير
صالحة لالستعمال في دائرة حلبا ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 8167/تاريخ
 2015/7/22قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/10/2عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة .11,00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20000/ل.ل
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
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.
بيروت في 2015/9/1
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1665
المديرية العامة للطرق والمباني
إعالن تلزيم
مشروع تأهيل طريق البرغلية – قضاء
صور
الساعة التاسعة من يوم االثنين الواقع
فيه الخامس من شهر تشرين األول ،2015
تجري إدارة المناقصات – ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون – شارع بوردو –
الصنايع – بيروت ،لحساب وزارة األشغال
العامة والنقل ،مناقصة تلزيم مشروع
تأهيل طريق البرغلية – قضاء صور.
 التأمين المؤقت :مئة وخمسون مليونليرة لبنانية - .طريقة التلزيم  :تقديم
أسعار.
تقدم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال��ذي يمكن االط�لاع

والحصول عليه من وزارة األشغال العامة
والنقل .يجب أن تصل العروض إلى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف 1672
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد استقصاء االسعار لشراء
م��واد للتنظيفات ف��ي المبنى المركزي،
م���وض���وع ب��اس��ت��ق��ص��اء االس���ع���ار رق��م
ث4د 8355/تاريخ  2015/6/29قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/10/2
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11,00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ج��ان �ا ً م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط من
مصلحة ال��دي��وان -امانة السر -الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان-
طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال تزال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح���وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/9/3
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1695
المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،عن إج��راء تلزيم بطريقة
اس���ت���دراج ع���روض ع��ل��ى أس���اس تقديم
أسعار لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء خط
توتر متوسط ومحطة تحويل هوائية في
بلدة دير عامص – قضاء صور.

عمومية لألشغال :المطلوبة لزوم توسيع
نظارة وإضافة غرفة للعناصر اإلناث لزوم
مفرزة طوارئ زحلة.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة األبنية  -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م وذل���ك اث��ن��اء ال����دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم .ان جلسة
فض ال��ع��روض تجري الساعة التاسعة
من تاريخ  2015/10/29وذلك في ثكنة
الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/09/2
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1680

ألشغال :مختلفة لزوم الشرفة في الجناح
( )Eفي ثكنة المقر العام.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة األبنية  -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م وذل���ك اث��ن��اء ال����دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم .ان جلسة فض
العروض تجري الساعة الحادية عشرة
من تاريخ  2015/10/28وذلك في ثكنة
الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/09/2
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1680

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
 .2015/10/6ف��ع��ل��ى ال��م��ت��ع��ه��دي��ن
المصنفين في الدرجة الثالثة على األقل
لتنفيذ صفقات األش��غ��ال الكهربائية،
الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
ع��روض��ه��م قبل ال��س��اع��ة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض-وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي المديرية العامة
للموارد المائية والكهربائية  -مصلحة
الديوان  -كورنيش النهر.
بيروت في  2أيلول 2015
المدير العام للموارد المائية والكهربائية
د.فادي جورج قمير
التكليف 1685
إعالن ()5
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج���راء مناقصة
عمومية لألشغال :المطلوبة إلنارة ساحة
العلم ومحارس الباطون العائدة لفوج
التدخل السريع في مجمع الضبية.
على الراغبين بتقديم ع��روض بهذا
الشأن الحضور ال��ى مصلحة األبنية -
ثكنة الحلو -ش��ارع م��ار الياس لالطالع
على دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة
وت��ق��دي��م ع��روض��ه��م وذل���ك اث��ن��اء ال���دوام
الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا االعالن
ولغاية الساعة الثالثة عشرة من آخر
ي��وم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/10/27
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/09/2
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1680

اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال :صيانة واج��ه��ات مبنى مفرزة
استقصاء الجنوب.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة األبنية  -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م وذل���ك اث��ن��اء ال����دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم .ان جلسة فض
العروض تجري الساعة الحادية عشرة
من تاريخ  2015/10/29وذلك في ثكنة
الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/09/2
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1680

اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :تحقيق غرف مسبقة الصنع من
الحديد لتركيزها على العقار المحاذي
لمبنى إدارة السير واآلليات.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة األبنية  -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م وذل���ك اث��ن��اء ال����دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم .ان جلسة
فض ال��ع��روض تجري الساعة التاسعة
من تاريخ  2015/10/28وذلك في ثكنة
الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/09/2
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
1680

اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي إج���راء مناقصة

اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية

إعالن
الجامعة اللبنانية
كلية العلوم -الفرع الرابع

إعالن تلزيم
تجري لجنة المناقصات في الجامعة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم تقديم
ت��ج��ه��ي��زات وأدوات وم����واد م��خ��ب��ري��ة و
 Paillasse et Installationلزوم كلية
العلوم -الفرع الرابع على أس��اس سعر
يقدمه ال��ع��ارض وذل��ك في مبنى اإلدارة
المركزية للجامعة اللبنانية -المبنى
الزجاجي المتحف.
اليوم الثالثاء الواقع فيه 2015/9/29
الساعة  /14:30الرابعة عشرة والنصف
من شهر أيلول سنة .2015
لصالح الجامعة اللبنانية  -كلية
العلوم  -الفرع الرابع.
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 ل��دى أمانة السر خالل
الدوام السري.
العنوان :حوش األمراء -زحلة.
مكتب :أمين السر -برناديت سماحة.
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال���ع���روض وطلبات
االش��ت��راك في المناقصة إل��ى قلم الدائرة
اإلداري���ة المشتركة في رئاسة الجامعة
اللبنانية قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
من يوم االثنين الواقع فيه 2015/09/28
وذلك أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في  3أيلول 2015
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف 1692
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء وتركيب طابات
تحذير لزوم خطوط التوتر العالي ،موضوع
اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث4د1545/
تاريخ  ،2015/02/11قد مددت لغاية
يوم الجمعة  2015/10/09عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة من دفتر الشروط مصلحة الديوان
 أمانة السر -الطابق ( 12غرفة ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر وذلك

لقاء مبلغ قدره /100000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم
بها الموردين ال تزال سارية المفعول ومن
الممكن في مطلق األح��وال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/09/02
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1674

المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
الساعة التاسعة تاريخ 2015/10/19
ستجري المديرية العامة ل��ق��وى األم��ن
الداخلي في مكتب التلزيم -المقر العام
مناقصة عمومية لتلزيم قماش شوادر مع
متمماتها .للراغبين ،اإلط�لاع على دفتر
الشروط الخاص على الموقع www.isf.
 gov.lbوتقديم العروض لغاية الساعة
 12:00تاريخ .2015/10/17
بيروت في 2015/09/1
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1677

إعالن ()5
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ال����س����اع����ة ال����ت����اس����ع����ة ت����اري����خ
 2015/10/20ستجري المديرية العامة
لقوى األم��ن الداخلي في مكتب التلزيم-
المقر العام مناقصة عمومية لتلزيم عدة.
للراغبين ،اإلط�ل�اع على دفتر الشروط
الخاص على الموقع www.isf.gov.lb
وتقديم العروض لغاية الساعة 13:00
تاريخ .2015/10/19
بيروت في 2015/09/1
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1677

المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
الساعة التاسعة تاريخ 2015/10/08
ستجري المديرية العامة ل��ق��وى األم��ن
الداخلي في مكتب التلزيم -المقر العام
مناقصة عمومية لتلزيم زي��وت لآلليات.
للراغبين ،اإلط�ل�اع على دف��ت��ر ال��ش��روط
الخاص على الموقع www.isf.gov.lb
وتقديم العروض لغاية الساعة 13:00
تاريخ .2015/10/7
بيروت في 2015/09/1
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1677

المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ال����س����اع����ة ال����ت����اس����ع����ة ت����اري����خ
 2015/10/21ستجري المديرية العامة
لقوى األم��ن الداخلي في مكتب التلزيم-
المقر ال��ع��ام مناقصة عمومية لتلزيم
ط���اوالت وخ��زائ��ن خشبية .للراغبين،
اإلط�لاع على دفتر الشروط الخاص على
ال��م��وق��ع  www.isf.gov.lbوتقديم
العروض لغاية الساعة  13:00تاريخ
.2015/10/20
بيروت في 2015/09/1
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1677

المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
الساعة  11:00تاريخ 2015/10/7
ستجري المديرية العامة ل��ق��وى األم��ن
الداخلي في مكتب التلزيم -المقر العام
مناقصة عمومية لتلزيم مواد استهالكية
خاصة بتحليل البصمة الوراثية .للراغبين،
اإلط�لاع على دفتر الشروط الخاص على
ال��م��وق��ع  www.isf.gov.lbوتقديم
ال��ع��روض لغاية الساعة  13:00تاريخ
.2015/10/6
بيروت في 2015/09/1
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1677

