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حمليات � /إعالنات

االدعاء ي�ست�أنف الحكم على خياط
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان في بيان أمس ،أنّ «صديق
المحكمة ل�لادّع��اء ل��دى المحكمة
الخاصة بلبنان كينيث سكوت
أعلن أنه سيستأنف قرار القاضي
الناظر في قضايا التحقير بتبرئة
السيدة كرمى خياط من التهمة 1
المحدّدة في القرار الذي يح ّل مح ّل
قرار االتهام الصادر عن القاضي
دايفيد باراغوانث وبتبرئة شركة
الجديد ش.م.ل .من التهمتين 1
و.»2

وقال صديق المحكمة لالدّعاء:
«إننا إذ ننتظر صدور قرار القاضي
مكتوباً ،نتوقع أيضا ً استئناف
الحكم بالعقوبة».
أض���اف س��ك��وت« :م���ا ي��س� ّرن��ا
ويشجعنا هو أنّ القاضي الناظر
في قضايا التحقير أدان السيدة
خياط بالتهمة  2المتعلقة بسوء
السلوك الفادح ،ال��ذي نعتقد أنه
ع��رض شهودا ً سريّين مزعومين
لخطر فعلي وعرقل سير العدالة».
وتابع« :خالفا ً لبعض ما قيل

و ُك� ِت��بَ منذ ص��دور الحكم في 18
أي��ل��ول ،ليس ف��ي ذل��ك الحكم ما
يعني الموافقة على سلوك السيدة
خياط وشركة الجديد أو القبول به
أو اإلقرار بصحته».
أض���اف« :ل��ق��د ص��� ّرح القاضي
فعالً أنه ال يجوز االحتماء بمهنة
الصحافة كدرع ال يمكن اختراقه.
ورأى أنّ االستمرار في نشر المواد
التي بثها تلفزيون الجديد قد كشف
بصورة غير قانونية عن معلومات
بيّنت هويات من يزعم أنهم شهود

محميّون سريّون .و ُتعَ د السيدة
الخياط ،نظرا ً إلى دوره��ا في هذا
النشر ،مدانة بجرم خطير».
وي��أم��ل س��ك��وت ،ف��ي «ق����راره
اللجوء إلى االستئناف ،أن يبطل
ق��ض��اة غ��رف��ة االس��ت��ئ��ن��اف في
المحكمة قرار القاضي الناظر في
قضايا التحقير بتبرئة الخياط من
التهمة  1والشركة من التهمتين».
إلى ذل��ك ،اعتبر نقيب مح ّرري
الصحافة الياس عون أنّ الحكم
ال���ص���ادر ع��ل��ى خ��ي��اط «ي�لام��س

البراءة ،فيما أنا متأكد من براءة
المحطة وخياط مما نسب إليهما.
وأت��م��ن��ى ل��و ت��ن��ص��رف المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان لما هو
أجدى وتنشط اكثر فأكثر لمعرفة
م��ن ه��م وراء اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س
الشهيد رفيق الحريري  ،وجالء
ه��ذه القضية ،وك��ش��ف الحقيقة
كاملة ،وإح��ق��اق العدالة وازال��ة
ك � ّل لبس وت��أوي��ل وذل��ك ب��دال ً من
إضاعة الوقت في ملفات جانبية
وهامشية».

الذي سيشكل معضلة العالم وفي مقدّمته عواصم
ال��غ��رب وف��ي طليعتها واش��ن��ط��ن ال��ت��ي بقيت تراهن
على نظرية االحتواء المزدوج ،باستعمال اإلرهاب
القاعدي حيث تحتاج خصما ً يقاتل خصوما ً بالوكالة
عنها ،وقتال «القاعدة» حيث تقترب من غرف النوم
أي خطوط المصالح األميركية الحمراء.
األميركيةّ ،
 بعد ثالثة عقود على حرب أفغانستان ،تمكنتموسكو من استيعاب دورس التاريخ والجغرافيا،
بينما أفلتت واشنطن لتدخالتها الحبل على الغارب،
في زمن االنفراد برسم خرائط العالم فتح ّررت من ك ّل
الضوابط ،وأعادت واشنطن في أفغانستان والعراق
تجاربها الفاشلة ف��ي فييتنام وكمبوديا ،وأنهكتها
ال��ت��دخ�لات ال��خ��اس��رة وه���ي ف��ي زم���ن الشيخوخة،
بينما روس��ي��ا الفتية ال��ص��اع��دة م��ن رح��م شيخوخة
االتحاد السوفياتي أعادت ترتيب أوراقها ،وصياغة
استراتيجياتها وتعلّمت ال���دروس الثمينة ،فتركت،
واش��ن��ط��ن تستنزف خ��ي��ارات��ه��ا وق��واه��ا وت��غ��رق في
مستنقع أزماتها تتنقل من حرب خاسرة إلى حرب
أش��� ّد خ��س��ارة ،وموسكو تتر ّبص ال��زم��ان والمكان
المناسبين لنقلة استراتيجية تشبه ،في عالم الشطرنج
كمائن الالعبين المحترفين بنقلة «كش ملك».
 كان واضحا ً أنّ حرب سورية التي تقدّم لواشنطنفرصة تعويض ك ّل خسائر حروبها ،تقدّم لموسكو
فرصة صناعة النصر الحاسم ،بالضربة الناعمة،
دون ال���ت���و ّرط ع��ل��ى ط��ري��ق��ة أف��غ��ان��س��ت��ان ،فالرئيس
السوري بشار األسد محاط بشعب وجيش ،وحلفاء
ت��ص��ع��ب ه��زي��م��ت��ه��م ،واإلره������اب ال����ذي م��ث��ل��ه تنظيم

القليعة -رانيا العشي
اشتعلت النيران مجددا ً مساء أمس غربي بلدة القليعة
قرب مرجعيون حيث شبّت ثالث حرائق كبيرة جراء االرتفاع
في درجات الحرارة .وأتت النيران المستعرة على مساحات
كبيرة من اآلراضي الزراعية واألعشاب اليابسة في محلتي
الوعر والزحليطة وعلى مقربة من الملعب البلدي.
وساعدت الرياح على إرتفاع ألسنة اللهب ،وامتدادها الى
مكب النفايات في خراج البلدة وحقول الزيتون واألشجار

الحرجية والتين القريبة من المنازل التي تقع عند أطراف
البلدة التي غطتها سحب دخان الحرائق .والتهمت ألسنة
النيران ع��ددا ً كبيرا ً من أشجار الزيتون والتين وغيرها،
وعملت إطفائية تابعة لمركز الدفاع المدنــي في البلدة،
بمعاونة عناصر من الجيش اللبناني والوحدة االسبانية
وعدد من أبناء البلدة وأصحاب األراض��ي على محاصرة
النيران وإطفاء الحريق وإهماده بصعوبة حتى ساعة
متأخرة من مساء أمس ،بالوسائل المتوافرة نظرا ً لوعورة
الطريق .

لقاء حواري في البقاع الغربي يطالب بالقانون الن�سبي

بوتين لأوباما ( ...تتمة �ص)1
«ال��ق��اع��دة» ،لم يعد بنظر العالم «مجاهدي» صناعة
الحرية ،كما كان يوم حرب أفغانستان ،وواشنطن
الواقفة علنا ً وراء اإلرهاب إلسقاط الدور السوفياتي
يومها ،تب ّرر مداخلتها وتدخلها في سورية بالحرب
على هذا اإلرهاب.
 ق��يّ��ض ل��روس��ي��ا ق��ائ��د ت��اري��خ��ي م��ق��دام يتقن فنالصمود فتح ّمل ح��رب اس��ت��ن��زاف ش��نّ��ت ض���دّه في
أوكرانيا ،وحرب أسعار استنزفت اقتصاديات بلده
وحكومته ،لكنه في األولى خطف شبه جزيرة القرم
بين فكيه من اللحظة األولى وبقي يناور ،وفي الثانية
ش�� ّد األحزمة وشحذ السكاكين ،وه��و قائد يحترف
نقالت الشطرنج ،كما يحترف التر ّبص بطريدته،
ويتقن مالمسة الخصم دون إسالة دمائه كما ينازل
خصومه في مباريات لعبة مبارزة الشيش ،وتمكن
هذا القائد الروسي من تح ّمل فظاظة وغالظة الرئيس
األميركي الذي كان يكفي التق ّرب من مسرح عملياته
ل��ل��دخ��ول ف��ي ح��رب م��ب��اش��رة ،ه��ك��ذا تح ّمل الرئيس
فالديمير بوتين عهد الرئيس ج��ورج ب��وش بال ر ّد
فعل يستدرج المواجهة ،حتى قيّض لواشنطن رئيس
يتقن ف��ن ال��ت��راج��ع ،منعا ً للهزيمة الشاملة ،فكانت
مناورة بوتين األولى يوم جاءت األساطيل األميركية
إل��ى المتوسط ،للحرب على سورية ،فأعلن بوتين
إسقاط أول صاروخين أميركيين ،ووضع ترسانته
العسكرية لتقديم الدعم لسورية في مواجهة خطر
الحرب ،وكانت االستجابة األميركية للح ّل السياسي
للسالح الكيميائي ،ورحلت األساطيل كما جاءت،
تلت ذلك مناورة بوتين الثانية باختبار قدرة واشنطن

حريق كبير في القليعة
يلتهم م�ساحات من �أ�شجار الزيتون

المجيء إلى خط اإلشتباك المباشر ،يوم حسم إعالن
عودة القرم إلى الحضن الروسي ،فتيقن من حسن
حسابه للمعادالت الدقيقة ،وج��اء إع�لان واشنطن
ال��ع��ودة للمفاوضات م��ع إي���ران وص���والً إل��ى توقيع
ال��ت��ف��اه��م ال���ن���ووي م��ع��ه��ا ،ل��ي��ؤك��د ج��اه��زي��ة المسرح
لنقلة روسية نوعية ،تفرض انخراطا ً أميركيا ً في
مفاوضات على ج��دول أعمال جديد يضعه بوتين،
ع��ن��وان��ه ،ه���ذه ه��ي ش���روط ال��ح��رب ع��ل��ى اإلره����اب،
احترام سيادة الدول والقانون الدولي ،وفي سورية
على واشنطن االختيار بين ت��رك مسرح الحرب أو
قبول هذه المعادلة.
 في لحظة وقت مستقطع أميركية لالختيار بينمواصة االحتواء المزدوج مع تنظيم «القاعدة» ،أو
االنخراط في شروط تثبت درع النصر بيد الرئيس
السوري الذي تط ّوع حلفاء واشنطن ورئيسها على
وضع المواعيد لرحيله ،حسم بوتين نقلته النوعية
واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف���ي ال���م���ي���دان ،ق��ب��ي��ل ت��وج��ه��ه إلى
نيويورك لعرض ش��روط التفاوض ،مانحا ً الرئيس
األميركي ش��رف الشراكة النزيهة في الحرب على
اإلره��اب ،مستعيدا ً زم��ام المبادرة كالعب أول على
المسرح الدولي ،معلنا ً نهاية عهد الهيمنة األميركية
على ال��ق��رار العسكري والسياسي ف��ي ال��ع��ال��م ،من
أش ّد المناطق حساسية وخطورة ،الشرق األوسط،
وفي الحرب األش ّد خطورة وحساسية ،الحرب على
اإلره��اب ،قائالً بعد طول انتظار ،األم��ر لي ،مفتتحا ً
زمن النصر العظيم الذي يلي ك ّل صبر عظيم.
ناصر قنديل

البقاع الغربي – أحمد موسى
نظمت «جمعية الحوار من أجل
لبنان الواحد» لقاء طرحت خالله
مقترحها ل��ب��ن��اء دول���ة المواطنة
والمؤسسات وذلك في بلدة غزة في
البقاع الغربي ،بحضور فاعليات
ال��م��ن��ط��ق��ة وع����دد م���ن المهت ّمين
والمثقفين.
وقال رئيس اتحاد بلديات السهل
محمد المجذوب في مداخلة« :كلنا
يريد في هذه الظروف الصعبة لبنان
الال طائفي ونريد الال مركزية اإلدارية،
ونريد لبنان العيش المشترك ونريد
لبنان الوحدة الوطنية ونريد حقن
الدماء ونريد أن نقطع يد السارق،
فلقد سرقوا لبنان وأموال لبنان وك ّل
المؤسسات وسرقوا ك ّل شيء».
وأمل المجذوب للحراك الذي يدور
في لبنان أن يعطي نتيجة من أجل
لبنان ومستقبله».
ورأى الناشط السياسي فرحات
فرحات «أن بناء ال��دول��ة ال يتم إال
بتفعيل عمل المؤسسات الدستورية
وال��ق��ض��ائ��ي��ة وت��ج��دي��د وت��ش��ري��ع
القوانين واألنظمة العصرية التي
تحكم وتراقب عمل المؤسسات».
وق��ال« :لقد دق��ت ساعة التغيير
في مواجهة الفاسدين والمفسدين
م��ن خ�لال إن��ت��اج سلطة تشريعية

واألرم��اق والولد والعيال فضال عن
اإلقتصاد وهجرة البالد» ،واكد غانم
أنه آن األوان لنستفيق ونعي ما أُع ّد
و ُي��ع� ّد لنا ،فلنجهد لعدم السماح
بتكرار ما واجهناه ونواجهه خدمة
ألجيالنا الطالعة ،ولننبذ ما بيننا
من فروقات ونوحد طاقاتنا بعيدا ً
عن عن الجدل العقيم والمهاترات
والتعصب ،مركزين على تطوير
ّ
مجتمعنا».

صحيحة باعتماد قانون النسبية
في اإلنتخابات المقبلة حتى يتم
انتخاب رئيس للجمهورية من صنع
لبناني فتستقيم السلطة ويستقيم
العمل السياسي».
بدوره ،قال رئيس جمعية الجوار
من أج��ل لبنان د .نبيه غانم« :إن
وط��ن��ن��ا وط���ن ال��م��ح��ب��ة وال��ت��ك��ام��ل
للمس بسالمة مؤسساتنا
يتع ّرض
ّ
وعصمة دستورنا ما يطال األعناق

لجنة جمعية الحوار من أجل لبنان الواحد

�أجواء من نيويورك ( ...تتمة �ص)1
مجموعة �سورية ( ...تتمة �ص)1
تهون على حلفائها ش��روط التأقلم مع سورية عنوانها
الرئيس بشار األسد وجيشه في هذه الحرب ،وأنّ التوافق
مع واشنطن كاف عندما يت ّم تحت عناوين عريضة ،من
نوع التنسيق العسكري ،الذي يجعل التموضع الروسي
ف��ي س��وري��ة أم���را ً واق��ع��ا ً غير م��ط��روح للنقاش والتداول
باعتباره أش ّد شرعية من التدخل العسكري األميركي في
سورية تحت عنوان الحرب على اإلره��اب دون تفويض
أممي ،ودون موافقة الدولة المعنية وهي سورية.
ح��س��م أم���ر ش��رع��ي��ة ال��وج��ود ال��ع��س��ك��ري ال��روس��ي في
سورية ومعه حسم أمر شرعية الدعم التسليحي للجيش
السوري ،وبقي تزخيم الح ّل السياسي في سورية.
ح���دّد الرئيس بوتين ج��واب��ه سلفا ً على ه��ذا العنوان،
فتفاصيل ومفردات الشأن السوري هي للسوريين من
بنود دستورية وحسم مكونات المؤسسات السيادية
الرئاسية وس��واه��ا ،إم��ا بتوافق مكوناتهم عبر الحوار
أو باالحتكام إل��ى صناديق االق��ت��راع ،التي يصير على
المشاركين من غير السوريين ،مساعدتهم لبلوغها بأعلى
درجات االطمئنان لعملية انتخابية متكافئة.
وب��ي��ن��م��ا ي��س��ت��ع�� ّد م��ي��خ��ائ��ي��ل ب���وغ���دان���وف ن��ائ��ب وزي���ر
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة ودان��ي��ي��ل روبنشتاين ن��ائ��ب وزير
الخارجية األميركية ،وحسين أمير عبد اللهيان معاون
وزي��ر خارجية إي��ران ،للتع ّرف على شركائهم في لجنة
التواصل حول سورية ممثلي مصر وتركيا والسعودية،
ق��ال ال��رئ��ي��س بوتين إن��ه سينجح ف��ي التغلب على نقاط
الخالف مع الرئيس األميركي باراك أوباما ،لكن ال أوباما
وال الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند مواطنين سوريين
ليكون لهما حق تقرير من يحق له أن يكون رئيس سورية،
فرئيس سورية يق ّرره السوريون وحدهم.
مع هذه الحصيلة المجزية التي يخرج بها الرئيس بوتين
يستع ّد للتوجه إلى مينسك لقمة النورماندي التي ستض ّمه
م��ع الرئيس الفرنسي ف��ران��س��وا ه��والن��د ،والمستشارة
األل��م��ان��ي��ة أن��ج��ي�لا م��ي��رك��ل ،ب��ع��دم��ا أن��ج��ز وزي���ر خارجية
سويسرا ديديي بوركهالتر التحضيرات الالزمة إلنجاز
التفاهم النهائي ح��ول األزم��ة األوكرانية في ه��ذه القمة،
تمهيدا ً النتقال مساعية إلى الملف السوري الذي يتولى
السويسري نيكوال ميشال مهام رئاسة لجنة التواصل
السياسية بين الحكومة والمعارضة ،في الفريق األممي
ال���ذي ي��رأس��ه ستيفان دي ميستورا تحت ع��ن��وان الح ّل
السياسي في سورية والتحضير لجنيف الثالث.
ل��ب��ن��ان ال���ذي ال يضبط س��اع��ت��ه ع��ل��ى إي��ق��اع المناخات
المتجهة نحو التصعيد أو ال��ت��ه��دئ��ة ،بعدما ت��ح�� ّول إلى
صندوق بريد إقليمي دولي ،يبدو أنه بانتظار ربع ساعة
ساخن قبيل تبلور الصورة النهائية لمساعي الحلحلة التي
كانت عرفت تقدّما ً حثيثا ً في ملف ترقيات عدد من عمداء
الجيش اللبناني تمهيدا ً إلرساء مناخ من الهدوء واإليجابية
في ساحتي الحكومة وطاولة الحوار ،بعدما تبدّل موقف
تيار المستقبل م��رة أخ���رى ،م��ن تسهيل التفاهمات إلى
تمرير االستفزازات ،كما وصلت رسالة مقايضة ترقية
العميد شامل روك��ز إل��ى رتبة ل��واء بتعيين العميد عماد
عثمان مديرا ً عاما ً لقوى األم��ن الداخلي ،للعماد ميشال
ع��ون ،فخرج يعلن معادلته ال قيادة جديدة لقوى األمن
الداخلي بدون قيادة جديدة للجيش.
رس��ال��ة س��ع��ودي��ة عبر لبنان احتجاجا على مناخات
التفاهمات التي برزت حول االنفتاح على الرئيس السوري
عالميا ً وإقليمياً ،عبر التلويح بتسخين لبناني ال يتح ّمله
العالم في هذا التوقيت ،أم هي مج ّرد حسابات محلية تريد
مساومة أسعار مع العماد عون ،لصفقة ال تصل إلى النهاية
إال مع بلوغ اللحظة األخ��ي��رة قبيل خ��روج العميد شامل
روكز من الخدمة العسكرية ،أمالً بوضع العماد عون في
مواجهة إفشال طاولة الحوار والتصعيد في مسرح آخر

هو عالقته برئيس مجلس النواب نبيه بري ،والرهان على
توازنات جديدة ينتجها هذا التموضع والتش ّقق ،وهو ما
بدأت مؤشراته مع اإلشارات التي أطلقها عون في مؤتمره
الصحافي أمس وحملت بوادر عودة للتوتر في العالقة مع
الرئيس بري وفريقه من بوابة وزارة المالية هذه المرة.

عون لم يقع في فخ «المستقبل»

لن ينجو الحوار الوطني ومجلس الوزراء من تداعيات الخداع
السياسي الذي دأب تيار المستقبل على ممارسته ،فعقد جلسات
هيئة الحوار المرتقبة أيام الثالثاء واألربعاء والخميس المقبلة
باتت مهزوزة ،بعد أن نصب تيار المستقبل لرئيس تكتل التغيير
واالصالح العماد ميشال عون في خطة البنود التسعة فخا ً تنبّه
له ولم يقع فيه ،فالطرح الذي نشر في إحدى الصحف كان نوعا ً
وجس نبض العماد عون ،الذي ليس بصدد التنازل
من االختبار
ّ
عن ك ّل شيء مقابل أمر ليس له أيّ قيمة عملية ،خصوصا ً أنّ
الضابط ليس في الرتبة التي تمنح له إنما بالوظيفة ،وخطة
تيار المستقبل بالتنسيق مع الرئيس السابق ميشال سليمان
تنص في إحدى بنودها على تحديد مركز للعميد شامل روكز بعد
ترقيته إلى رتبة لواء ،على أن يختاره قائد الجيش.
وتشير مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» الى «أنّ ما جرى
يعتبر تط ّورا ً دراماتيكياً ،ال سيما أنّ التسوية تحدّدت من 3
نقاط:
النقطة االول��ى :تفعيل عمل الحكومة على قاعدة التوافق،
وفق صيغة تنص على أنه إذا اعترض مكونان على بند أساسي
يسحب من جدول األعمال شرط عدم تعطيل السلطة التنفيذية.
النقطة الثانية :ترقية  3ضباط من رتبة عميد إلى رتبة لواء
(ل��واء ماروني +ل��واء شيعي +ل��واء سني) وفق قانون الدفاع
. 1979
النقطة الثالثة :فتح مجلس النواب واستئناف التشريع
ووضع قانون االنتخاب واستعادة الجنسية على جدول األعمال
الجلسة العامة.
ولفتت المصادر الى «أنّ المفاجأة كانت بأنّ الخطة فتحت
بازارا ً كبيرا ً له عالقة بقوى األمن بتعيين مديرعام جديد لقوى
األمن الداخلي (العميد عماد عثمان أو العميد سمير شحادة)
وتعيين أعضاء مجلس قيادة قوى األمن الداخلي بعدما أحيل
معظم أعضاء المجلس الحالي للتقاعد ،على حساب أصحاب
الحق .ولهذه الغاية ،شدد العماد عون عقب اجتماع التكتل على
«أن ال قيادة لقوى األمن من دون قيادة للجيش» .وقال« :نسمع
في الصحف الكثير عن تسويات في الحوار ولكننا لسنا من
جماعة التسويات ال في الترقيات األمنيّة وال غيرها» ،معتبرا ً «أنّ
هناك من يريد تطيير الحوار».

الحوار عرضة لالنهيار

وش���دّدت المصادر لـ«البناء» على «أنّ معالجة ذيول
سياسة التسويف التي ينتهجها تيار المستقبل باتت صعبة
ج��داً» ،مشيرة إلى «انّ ما حصل لن يم ّر م��رور الكرام ،إنما
سيؤثر على استمرار عمل الحكومة كمكون وحيد يدير البلد
في المرحلة الحالية وعلى جلسات الحوار الوطني» .وأكدت
المصادر «أنّ الحوار بات عرضة لالنهيار ،وأنه إذا لم يت ّم
تعديل موقف تيار المستقبل حتى يوم االثنين المقبل فإنّ
العماد عون يتجه الى مقاطعة الحوار وبالتالي توقفه عند
الجلسة الرابعة.
في المقابل ،أك��د وزي��ر العمل سجعان ق��زي لـ«البناء» ان
الترقيات من خالل الطرح الحالي مخالفة لألقدمية ولقانون
الدفاع ال��ذي ع�دّل في عام  .»1983ولفت قزي الى «أنّ حزب
تمس بالقانون والمؤسسات .وإذ
الكتائب لن يخضع أليّ شروط
ّ
أعلن «أنّ حزب الكتائب لن يكون عقبة ولن يعرقل اي اقتراحات
مقدّمة وفق القوانين المرعية اإلجراء» ،سأل« :إما نقبل أن تطير
الترقيات أو نقبل أن يطير الجيش»؟ وبالطبع لن نسمح بأن تهتز
المؤسسة العسكرية».

سليمان متمسك بترقية الغفري

وأكد الرئيس ميشال سليمان انّ مصلحة المؤسسة العسكرية
فوق ك ّل اعتبار ،مشدّدا ً خالل اجتماع كتلته الوزارية في اليرزة،
على ض��رورة ان تبقى هذه المؤسسة خارج إطار الصراعات.
وبإيعاز من السفير السعودي ذ ّكر سليمان بأنّ هبة المليارات
الثالثة السعودية لتسليح الجيش دخلت حيّز التنفيذ ،مثمنا ً
ال��دور الفرنسي الحريص على ض��رورة مساعدة المؤسسة
العسكرية لمحاربة اإلرهاب.
وعلمت «البناء» من مصادر مق ّربة من الرئيس سليمان أنه

متمسك بترقية قائد الحرس الجمهوري العميد وديع الغفري من
عميد الى لواء وهو يحت ّل المرتبة الثانية بين العمداء الموارنة
لناحية األحقية واألقدمية ...وعليه ينقل عن سليمان قوله انه
لن يوافق على ايّ تسوية اال من ضمن احترام هذه التراتبية فيما
يتعلق بالترقية من عميد الى لواء ،اما الرئيس فؤاد السنيورة
فهو متمسك أيضا ً بترقية العميد مارون حتي نائب رئيس األركان
لشؤون التخطيط الذي يأتي في المرتبة االول��ى بين الضباط
الموارنة .وعلم أنّ عددا ً من الضباط العمداء الموارنة قد أجروا
اتصاالت مع مرجعيات دينية مسيحية وغيرها للتعبيرعن
رفضهم للتسويات في مسألة الترقية من عميد إلى ل��واء عبر
تفضيل ضابط على آخر ألسباب عائلية أو سياسية من دون
احترام األقدمية واألحقية والتاريخ العسكري واألهلية لك ّل
الضباط .
وقرأت أوساط سياسية لـ«البناء» معارضة سليمان للترقيات،
من بوابة أنّ تيار المستقبل يتج ّنب المواجهة المباشرة مع العماد
عون ،ويتج ّنب ان يُظهر الخالف على «أنه «سني – ماروني»،
ولذلك يستخدم الرئيس سليمان كأداة لتنفيذ ما يريده ،ال سيما
أنّ األخير ال يملك شيئا ً ليخسره في الشارع الماروني ،وال في
الشارع السياسي ،وبعد أن تع ّذر على السعودية الضغط عبر
رئيس حزب القوات سمير جعجع إلفشال ورقة النوايا ،والطلب
منه دعم الحكومة».
وفي سياق متصل بالتعيينات تقدّم العميد في الجيش حميد
إسكندر بواسطة المحامي ميشال حنوش بمراجعة طعن أمام
مجلس الشورى بقرار وزير الدفاع سمير مقبل تأجيل تسريح
قائد الجيش العماد جان قهوجي.

حملة «بدنا نحاسب» تفتح باب
المحاسبة على مصراعيه

في غضون ذل��ك ،ال ت��زال ّ
خطة وزي��ر ال��زراع��ة أك��رم شهيب
للنفايات تواجه اعتراضات الحراك المدني واألهالي في عكار
والناعمة والمصنع .ولهذه الغاية التقى شهيب أمس مع مجموعة
من البيئيين بحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق ،موضحا ً «أنّ
هدف الطرفين واحد وهو إزالة النفايات من الطرقات».
وأعلن وزير الزراعة أكرم شهيّب بعد انتهاء االجتماع مع وفد
الحركة البيئية ،أن «اجتماع الليلة نقطة مضيئة في هذا المسار
كوننا توصلنا الى اتفاق على كل النقاط ،وقد حصر النقاش في
الشق التقني وأن الجميع حسموا القرارات األساسية وفريق
جمعية «ال فساد» سينشر كل التفاصيل على موقعه االلكتروني
غداً».
وأض���اف« :سننطلق في االرب��ع والعشرين ساعة المقبلة
للبدء في خطة ازالة النفايات ،الجميع تعبوا لتظهير هذه الخطة
والهدف اإلنطالق من خطة طارئة الى خطة مستديمة».
وفتحت حملة بدنا نحاسب ب��اب محاسبة السلطة على
مصراعيه تحت عنوان «وق��ف الهدر في الكهرباء ومحاسبة
الفاسدين وال تعنينا أي مفاوضات معها ،ودعت الحملة في مؤتمر
صحافي من أمام وزارة الطاقة الى تح ّرك يوم السبت المقبل في
 3تشرين األول أمام مؤسسة كهرباء لبنان ،على أن يحدّد وقته
الحقا ً  .وكانت المجموعة اعتصمت امام أحد مداخل وزارة الطاقة،
احتجاجا ً على فاتورة الكهرباء.

سالم يلقي كلمة لبنان اليوم
في الجمعية العمومية

وفي نيويورك ،يلقي رئيس الحكومة تمام سالم اليوم كلمتين
واحدة في مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إلى جانب كلمة
لبنان في الجمعية العمومية لألمم المتحدة في دورتها السبعين.
وك��ان س�لام ش��ارك ووزي���ر الخارجية ج��ب��ران باسيل وسفير
لبنان لدى األمم المتحدة نواف سالم ،في قمة مواجهة اإلرهاب
والتطرف التي انعقدت في مبنى األمم المتحدة برئاسة الرئيس
االميركي باراك اوباما .والتقى على هامش أعمال القمة األمين
العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في مقر األمم المتحدة،
وأمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح ،ووزير خارجية
الفاتيكان الكاردينال بول كاالغر .وبحث في حضور باسيل مع
وزير خارجية روسيا سيرغي الفروف ،العالقات الثنائية واألزمة
السورية وتداعياتها على لبنان .واستقبل في مق ّر إقامته في فندق
«والدورف آستوريا» في نيويورك ،نائب رئيس مجموعة البنك
الدولي لشؤون منطقة الشرق االوس��ط وشمال افريقيا حافظ
غانم.
كما لبّى وعقيلته دعوة أوباما لحضور حفل استقبال أقامه
على شرف رؤساء الوفود وعقيالتهم ،في مق ّر إقامته في فندق
«نيويورك باالس».

وتوجد اآلن قضية أخرى مستجدة على صلة باالهتمام
الدولي بلبنان وتتعلق بضمان عدم تس ّرب النازحين
السوريين فيه الى اوروبا بحرا ً وبطرق غير شرعية.
وتقول معلومات خاصة بـ»البناء» انّ هذه القضية التي
باتت أولوية في اهتمامات أوروب��ا نظرا ً إلى انعكاساتها
السلبية عليها ،يت ّم بحثها اآلن ضمن اتجاه لعقد مؤتمر
رابع للدول المانحة للنازحين السوريين في الكويت وذلك
خالل الفترة المتبقية لبدء العام الجديد .وينتظر ان يت ّم
جمع مبلغ إضافي وتخصيصه لإلغاثة وايضا ً دعم بقاء
السوريين في مناطقهم .ويتركز النقاش في هذا االقتراح
على تذليل عقبات اعتراض القليل من الدول المعروفة على
التساعد مع الحكومة السورية إلنجاز هذا الهدف ،خاصة
بعدما تبيّن انّ نسبة عالية من النازحين السوريين داخل
سورية يقطنون في مناطق سيطرة ال��دول��ة ،وانّ هؤالء
يريدون البقاء في كنفها ،وهو أمر يجب تشجيعه من خالل
إغاثتهم دوليا ً بمساعدة السلطات السورية الشرعية ،ألن
بديل هذا الخيار هو نزوحهم الى خارج سورية ،وعندها
يصبح احتمال تس ّربهم بطرق غير شرعية الى أوروبا أمرا ً
عالي االحتمال.
ثالثاً :هناك تركيز لدى الدوليين خالل الحديث عن لبنان
على ملف الحراك المدني ،وذلك انطالقا ً من زاويتين؛ األول

السؤال عما اذا كان نسخة من حراك «الربيع العربي» وما
اذا كانت هناك إمكانية لذهابه أبعد من ذلك ،أي باتجاه
البعد التوتيري األمني والعسكري.
والثانية ضرورة ان تحمي الدولة اللبنانية حرية التعبير
المحتجين ،وان تساعدهم على البقاء تحت
لهؤالء الشباب
ّ
القانون وضمن إط��ار السلمية ،وان تنظر ال��ى مطالبهم
اإلصالحية بعين الجدية.
رابعاً :ليس هناك مؤشرات على انّ الدوليين يبحثون عن
حلول راهنة ألزمات لبنان قبل اتضاح الى أين ستذهب األزمة
السورية وذلك ضمن معادالتها الجديدة المتسمة بالدخول
الروسي النوعي الى ميدانها العسكري والسياسي.
ولكن يبقى هناك دردشة دولية عن خروقات يمكن ان
ينفذها األميركي واإليراني بواسطة الفرنسي على مستوى
إيجاد ح ّل للشغور الرئاسي خالل األشهر الثالثة المقبلة،
أي قبل نهاية العام الحالي.
خامساَ :الدعم الدولي للجيش اللبناني وك ّل المستوى
األمني اللبناني يحتفظ بحرارته ،بوصفه المؤسسة
اللبنانية األكثر تماسكا ً والتي قد تكون مدع ّوة في القريب
العاجل إل��ى لعب دور مكمل للدور الدولي في مكافحة
اإلرهاب في ك ّل المشرق.

يوسف المصري

�إعالنات ر�سمية
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 التحصيل 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

9187

RR152954442LB

2015/07/04

2015/08/28

غولد ش.م.ل

1620274

RR152959263LB

2015/07/03

2015/08/26

تيرغو ش م م

2132365

RR152959285LB

2015/07/03

2015/08/26

ممؤسسة فور فيلمز

176742

RR152959507LB

2015/07/03

2015/08/26

تولز .كو TOOLS.CO

1815973

RR152959657LB

2015/07/02

2015/08/27

الدولية للخدمات (البيئة) ش.م.ل

1289230

RR152960125LB

2015/07/03

2015/08/26

المتحدة للصناعة و التجارة(مرتا ابراهيم جريس)

1294963

RR152960142LB

2015/07/02

2015/08/26

واندر بوكس انترتاينمنت ش.م.م

2084144

RR152960448LB

2015/07/03

2015/08/26

كليمز اكسبرس (سي.اي)ش.م.ل(هولدنغ)

2159107

RR152960522LB

2015/07/03

2015/08/26

ديتش ويتش الشرق االوسط  -جمال اسبر شاهين

260739

RR152960540LB

2015/07/03

2015/08/27

المحاصيل الطبيعية جورج عبدو شلهوب

1340955

RR152960584LB

2015/07/03

2015/08/27

سميرة ميشال سعادة

1339341

RR152960598LB

2015/07/03

2015/08/28

ليف اليف ش م م

1835977

RR152960880LB

2015/07/03

2015/08/26

شركة اي .موتيف ش.م.م

1300354

RR152960955LB

2015/07/03

2015/08/26

برستيج موتورز

92347

RR152961426LB

2015/07/03

2015/08/26

بيار ميالد بعيني مخلص بضائع مرخص

235989

RR152961545LB

2015/07/03

2015/08/27

شركة كونفكس انترناشيونال ش.م.ل

887558

RR152961647LB

2015/07/03

2015/08/26

لي سيركل حتي  -حتي غروب

7617

RR155566725LB

2015/07/03

2015/08/26

تيماكود ش.م.م

التكليف 1816
كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لشراء وتركيب كاميرات
م��راق��ب��ة ف��ي ب��ع��ض م��ح��ط��ات التحويل
الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -أمانة 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 الواقع في 2015/10/16

عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2015/09/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1801
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء قواطع توتر متوسط
وقطع غيار لها لزوم بعض محطات التحويل
الرئيسية ،موضوع استقصاء األسعار رقم
ث 4د 9410/تاريخ  ،2015/08/25قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/10/16
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء

األس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه للحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق
النهر.
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 2015/09/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1820

