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حمليات � /إعالنات

ال�سعودية تعلن ( ...تتمة �ص)1
السعي إلى خوض الحرب بواسطة الغير ،والتساؤل :لماذا ال تش ّمر
السعودية عن زنودها وتدخل هي الحرب على سورية؟
ً
 إذا أردنا سماع أصوات الذين يقولون إنّ الجبير ليس غبيا كيلتنحي الرئيس
يعيد تكرار ما يعلم الجميع جوابه ،وهو أن ال فرص ّ
السوري وال فرص لتهديده بالتلويح بالحرب ،وجب علينا أن ننظر
إلى كالم الجبير كإعالن شيء جديد بناء على هذا المعلوم جدا ً جداً،
والجديد الوحيد هو أنّ يكون الجبير يبلغنا قرار الحرب السعودية
على س��وري��ة ردا ً على ال��ت��ب��دّالت ال��ت��ي حملتها ال��م��واق��ف الغربية
من واشنطن إلى لندن إلى برلين وباريس فمدريد ومن ثم فيينا
وصوالً إلى أنقرة ،والتي أعلنت التسليم بتولي الرئيس السوري
قيادة المرحلة االنتقالية في الح ّل السياسي ،والسعودية كما الذين
قالوا هذا يعلمون أنّ ما بعد المرحلة االنتقالية ليس في يدهم بل في
يد السوريين ،فهل ق ّررت السعودية أن تخوض الخيار العسكري
الذي تحدّث عنه الجبير؟
 المقارنة المنطقية تقودنا للقول إنّ مثل هذا الخيار كانت ظروفهمثالية قبل سنتين تماماً ،عندما جاءت األساطيل األميركية لتترجم
قرار الحرب ،وكانت «إسرائيل» لم تعرف اختبار ميزان الردع مع
المقاومة وفقا ً لمعادالت عملية م��زارع شبعا ،وتركيا في ذروة
قوة حزب العدالة والتنمية وإمساكه بالقرار ورغبته بالشراكة في
الحرب ،ولم تكن الدول الغربية قد و ّقعت التفاهم النووي مع إيران،
وال السعودية ودول الخليج قد تو ّرطوا بعد في حرب اليمن ،وال
كانت روسيا قد تموضعت بهذا الحجم والمستوى في سورية ،وال
قام الحلف الروسي السوري العراقي اإليراني ،بحيث يبدو التفكير
بالحرب اليوم ضربا ً من الجنون ،فهي حرب بظهر مكشوف يجب
على السعودية خوضها وحدها ،ض ّد منظومة قوة ال يتخيّل عاقل
ما يشبه إعالن الحرب عليها ،إال إعالن البحرين الحرب على اليابان
مع نهاية الحرب العالمية الثانية ،مع فارق أنّ الظرف كان يومها
عكسيا ً لجهة أنّ الحرب التي أعلنتها البحرين كانت مزحة سمجة
باالستقواء على دول��ة مصابة بالهزيمة ،بينما اإلع�لان الجبيري
ضرب جنون بالحرب على حلف جبّار ينتصر.
 على محبّي السعودية أن يختاروا لتفسير كالم الجبير بينوصفه بالغبي واألحمق والفاقد لألهلية العقلية ،أو وصف صاحب
القرار السعودي بالجنون ،والرأفة بالسعودية تستدعي القول إنّ
الجبير فقد عقله.
ناصر قنديل

الموقف الرو�سي ( ...تتمة �ص)1
أيّ ضغط خارجي ،والثالث استراتيجي دولي وفيه االتجاه نحو تشكيل جبهة
دولية لمحاربة اإلرهاب بشكل جدّي تكون نواتها مك ّونات محور المقاومة والعراق
وروسيا.
لقد أرست روسيا موقفها من سورية ومن العدوان عليها على مبدأين رئيسيين
ش ّكال المنطلق الصلب لقوة هذه الموقف:
ــــــ األول التمسك بالشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي يتض ّمنها
بشكل خاص ميثاق األمم المتحدة القاضي باحترام السيادة الوطنية للدول ورفض
التدخل أو الدخول في نطاقها السيادي من غير إذنها أو من غير تكليف من األمم
المتحدة يصدر تحت الفصل السابع.
ـــــ والثاني العمل بحق الدفاع المشروع عن النفس ،وهو الحق الذي ض ّمنته
ونصت عليه صراحة قواعد القانون الدولي ،ويجد تطبيقه
ك ّل المواثيق الدولية
ّ
الواسع في الحالة السورية من وجهة روسيا بعد أن تأكد وجود  1500إرهابي
من الشيشان والقوقاز يحملون الجنسية الروسية ويمارسون اإلرهاب على األرض
السورية وعلى اتصال بعائالتهم في روسيا من اجل تجنيد المزيد منهم إلرسالهم
إلى سورية واالستعداد بعد ذلك للعمل اإلرهابي داخل روسيا.
وعلى هذا األساس يُفهم الموقف الروسي ،الموقف الذي تمارس روسيا فيه حقا ً
وتحترم شرعية دولية ،وبالتالي ال تسمح ألحد أن يناقشها فيه ،ويبدو أنّ روسيا
أبلغت ك ّل من تحرك باتجاهها مبديا ً قلقا ً أو مل ّمحا ً إلى اعتراض ،أو عارضا ً «رشوة
من أي نوع كانت» ،أبلغت ك ّل هؤالء بأنّ موقفها هذا هو موقف نهائي اتخذ بعد طول
دراسة ومراقبة وتمحيص .وهو غير قابل للمراجعة خاصة أنها وضعت هي بذاتها
الضوابط ألعماله بشكل يحفظ قوته ويحقق أهدافه من دون أن ينزلق بعيدا ً عن
مقاصده األساسية ،ولكي نكون أكثر صراحة ووضوحاً ،فإننا نتص ّور بأنّ روسيا
ألزمت نفسها بما يلي:
 1ـ دعم الحكومة السورية في حربها ض ّد اإلره��اب بك ّل فصائله وعناوينه
في الميدان السوري ،من دون تمييز على الطريقة األميركية المخادعة بين إرهاب
معتدل يُس ّمى معارضة أو إرهاب متطرف متف ّرع من تنظيم «القاعدة» وأشباهه.
ففي النظرة الروسية أنّ ك ّل من يحمل السالح ض ّد الجيش العربي السوري وقوات
الحماية الشعبية السورية إنما هو إرهابي مواجهته واجبة.
 2ـ صياغة المساعدة العسكرية الروسية لتشمل الخبراء والسالح والتجهيزات
والخدمات االستعالمية مع عناصر الحماية المباشرة في مرحلة أولى؛ وفي مرحلة
ثانية وبعد أن ت ّمت موافقة المجلس الفدرالي الروسي على قيام الجيش بمهام
عسكرية في الخارج ،يكون تقديم الدعم الناري الجوي الفاعل من دون أن يكون في
لوائحها أو مراحلها المخططة حاليا ً عمل عسكري بري يوجب تحرك الجيش الروسي
على األرض السورية للدخول في اشتباك مباشر مع اإلرهابيين ،لكن ال يُستبعَد أن
يُعاد النظر في هذا القيد في مرحلة الحقة إذا اقتضى األمر ،بخاصة إذا جرى تح ّرش
بالقوات الروسية لدى قيامها بمهام الدعم واإلسناد للجيش العربي السوري.
 3ـ تج ّنب االحتكاك بأيّ قوة دولية ناشطة في المحيط السوري بما في ذلك
التحالف الدولي بقيادة أميركا التي تزعم أنها شكلته لقتال «داعش» ،أو «إسرائيل»
التي تدّعي قلقا ً من المساعدة الروسية النوعية للجيش العربي السوري وحلفائه
في محور المقاومة .وضمن هذه النقطة نرى أن ال ينتظرنّ أحد إقدام روسيا على
المشاركة بشكل مباشر في حماية الحدود السورية ض ّد االعتداءات «اإلسرائيلية»،
أو التصدّي لطيران التحالف الذي يخرق السيادة السورية بذريعة ضرب «داعش».
كما ال يتوقعنّ أحد أن يكون لروسيا دور في المقاومة التي تشكلت في الجوالن ض ّد
«إسرائيل» ،سواء في ذلك لدعمها أو لكبحها.
محصنة
ضمن هذا المضمون وهذه الضوابط تأتي المساعدة العسكرية الروسية
ّ
صلب ،وتطرح السؤال الكبير حول مفاعيلها
بموقف روسي سياسي استراتيجي ُ
ونتائجها في الميدان في المنطقة ،هنا ال ب ّد لنا من أن نواجه األمر بدقة وموضوعية
لتحديد ذلك.
بداية يجب أال ننسى أنّ محور المقاومة تم ّكن خالل السنوات الخمس الماضية،
أن يفشل ك ّل الخطط والمناورات التي وضعت إلسقاط سورية ،ولم تكن المساعدة
العسكرية الروسية بالحجم الذي باتت عليه ،واليوم فإنّ قدرات سورية ومحورها
في إفشال ما يستج ّد من خطط وما تتجه إليه أميركا وحلفاؤها من مناورات باتت أكبر
وأكثر فعالية ،وهي بلغت وفقا ً لما نراه وعمالً بقواعد المنطق والتحليل االستراتيجي
الصحيح ،حدا ً يستحيل معه تحقيق شيء من أهداف العدوان ،بخاصة تلك األهداف
الثالثة المعلنة :إسقاط النظام لنقل سورية إلى موقع استراتيجي معاكس عبر
إخراج الرئيس األسد من موقعه ،إسقاط سورية كدولة وتحويلها إلى دولة واهنة
فاشلة من غير مؤسسات أو قدرات ،والثالث تفكيك سورية إلى مناطق وأشباه دول
طائفية أو عرقية.
إنّ من شأن المساعدة الروسية إذاً ،وبالشكل الذي ظهرت فيه وأكده المسؤولون
ال��روس ب��دءا ً بالرئيس بوتين ،أن تراكم القوة الدفاعية عن سورية في الميدان
وتكسر األحادية التي ُتص ّر أميركا على إرسائها في المنطقة والعالم ،حيث إنها
في مقابل تحالف أميركي مزيّف لقتال «داعش» ،تم ّكن من صياغة تحالف دولي
فاعل لمحاربة اإلرهاب ،ثم أنها في مقابل نزعة أميركية لتجاوز الشعب السوري
وسيادته ،تؤكد أنّ لسورية وحدها الحق في اختيار حكامها من دون أن يشارك
أحد شعبها في هذا الحق ،وأخيرا ً تؤكد أنّ فتح مخازن األسلحة والذخيرة الروسية
لتضاف لمثيالتها اإليرانية أمام الجيش العربي السوري يؤدّي إلى الحكم مسبقا ً
بفشل حرب االستنزاف التي أرادتها اميركا طويلة إلنهاك سورية بعد أن عجزت عن
إسقاطها.
وأخيرا ً يُطرح السؤال حول نتائج الموقف الروسي على العالقات الدولية؟
هنا نقول إنه ومع استبعادنا أليّ احتكاك روسي مع أيّ من مكونات العدوان
الدوليين ،خاصة أميركا و«إسرائيل» ،وتص ّورنا بأنهما ومَن معهما من حلفاء في
جبهة العدوان يعلمون جيدا ً أنّ الموقف الروسي هو موقف دفاعي جدّي اع ُتمد
للتطبيق وليس للمناورة وأن ليس من مصلحة أحد تطوير النزاع إلى سقف أعلى
مما هو عليه اآلن ،ومع ذلك نرى انّ المواجهة في سورية دخلت مع هذه المساعدة
النوعية وتطبيقاتها الميدانية مرحلة جديدة تتواجه فيها جبهتان دوليتان ،أولى
معتدية بقيادة أميركية ،وثانية مدافعة بقيادة جماعية من روسيا ومحور المقاومة
العراق وقريبا ً الصين ،مواجهة لن تصل إلى االحتكاك الناري بل قد تكون عنصر
ضغط على المعتدين للتوقف عن عدوانهم والدخول في تفاوض يؤدّي إلى وضع
ح ّد ألزمات المنطقة ،نقول بذلك من دون أن نعير اهتماما ً لتهديد وزير خارجية بني
سعود بالتدخل العسكري في سورية ،وهو تهديد يثير السخرية من دون شك.

العميد د .أمين محمد حطيط

مروج مخدرات في برج البراجنة
القب�ض على ّ
ع ّبا�س ا ّت�صل بالراعي
ً
بحرية
نجاة
�سترات
بحوزتهم
�شخ�صا
توقيف 44
ً
م�ستنكرا �إحراق دير في بيت لحم
وع�صابة لبيع جوازات �أجنبية مزورة
أعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي  -شعبة
العالقات العامة في بالغ أمس أنه «ضمن إطار مكافحة
جريمة اإلت��ج��ار ب��األش��خ��اص ع��ن ط��ري��ق الهجرة غير
الشرعية وعمليات التهريب إلى بلدان أخرى بطرق غير
شرعية ،وبعد توافر معلومات عن التحضير لعملية
تهريب عبر البحر من خالل شاطئ طرابلس ،تمكنت شعبة
المعلومات نتيجة للتحريات واالستقصاءات والرصد من
ضبط حافلة من نوع «ميتسوبيشي» بقيادة ح .د( .مواليد
عام  ،1989لبناني) وعلى متنها  44شخصا ً من الرجال
والنساء واألط��ف��ال من جنسيات سورية وفلسطينية
وأثيوبية وبنغالدشية ،وقد ضبط بحوزتهم  45سترة
نجاة بحرية .لتحقيق جار بإشراف القضاء المختص».
وف��ي إط��ار متابعة نشاطات الشبكات الناشطة في
مجال التزوير والنصب واالحتيال ،أعلنت المديرية العامة
لألمن العام في بيان انها أوقفت كال من اللبنانيين ع.ح و
م.ع إلقدامهما على نقل كمية من جوازات السفر األجنبية
ال��م��زورة وإدخالها ال��ى لبنان بناء على طلب اللبناني
ع.ر المقيم في الخارج .وبنتيجة التحقيق معهما ،وبناء
على إشارة النيابة العامة المختصة تم توقيف كالً من
اللبنانيين د.غ ،أ.ع و ز.ب الشتراكهم مع اللبناني ع.ر
المذكور في إدخال الجوازات المزورة إلى لبنان ثم بيعها
إلى لبنانيين وال سيما قاصرين مسجلين في المدارس
اللبنانية التي تتبع النظام األميركي بهدف إعفائهم من
تقديم االمتحانات الرسمية ،وذل��ك مقابل مبالغ مالية
تصل الى  4000دوالر أميركي عن ك ّل جواز .وبعد انتهاء
التحقيق معهم أحيلوا إلى القضاء المختص.

وحذرت المديرية اللبنانيين «من الوقوع في فخ هذا
النوع من األعمال االحتيالية التي يمارسها البعض،
وال سيما من خالل نشر اعالنات على صفحات مواقع
التواصل االجتماعي او غيرها من الوسائل وعدم ارسال
مستندات او صور شمسية تخصهم أو دفع أموال مقابل
الحصول على مثل هذه المستندات المزورة وتطلب منهم
االتصال ف��ورا ً من أي هاتف ثابت او خليوي بواسطة
( Call centerعلى الرقم  1717والدائرة االمنية على
الرقم  )130أو التقدم لدى اقرب مركز لألمن العام لإلفادة
عن هؤالء األشخاص ،وذلك منعا لتورطهم باعمال غير
قانونية وتعرضهم للمساءلة القانونية والمالحقة
الجزائية».
على صعيد آخر ،أعلنت المديرية العامة لقوى االمن
الداخلي ان دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي
في وحدة الشرطة القضائية دهمت أول من أمس محلة حي
الجورة  -برج البراجنة ،حيث تمكنت من إلقاء القبض
على أحد أخطر مروجي المخدرات في المحلة ،ويدعى
ح.ش( .مواليد عام  – 1996لبناني) .وضبطت بحوزته
173غراما ً من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل 46
مظروف من النايلون ومعدة للبيع ،باإلضافة إلى ضبط
مسدس حربي من عيار  9ملمتر.
وفي طرابلس ضبطت مفرزة الجمارك سيارة مح ّملة
كمية كبيرة م��ن األدوي���ة السورية المهربة ف��ي ش��ارع
الجميزات ،إثر ورود معلومات عنها الى شعبة طرابلس
المركزية في الجمارك ،وألقت القبض على صاحب السيارة
.أ.ع .والتحقيق جار لمعرفة هويات المتورطين.

تلقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي
الموجود في روما ،اتصاال ً هاتفيا ً من الرئيس الفلسطيني
محمود عباس أعرب فيه عن «استنكاره لحادثة إحراق جزء
من دير مار شربل في بيت لحم التابع للرهبانية اللبنانية
المارونية» ،مؤكدا ً «وقوفه إلى جانب الكنيسة» ،مجددا ً
دعوته «من أجل إعادة إحياء الحياة الرهبانية والرسولية

إلى الدير».
وق��دم البطريرك ال��راع��ي شكره الرئيس عباس على
«اهتمامه وحرصه على عودة اإلشعاع الروحي إلى دير
مار شربل والتي ترجمها بوضع تسهيالت كبرى من أجل
تحقيق ذلك ،وبالهبة المالية التي قدّمها للرهبانية لمناسبة
زيارة غبطته إلى األراضي المقدسة بهدف ترميم الدير».

�ضبط جهاز تج�س�س «�إ�سرائيلي» في بني ح ّيان
يواصل العدو «اإلسرائلي» استباحة السيادة اللبنانية،
ليس جوا ً فحسب بل من خالل زرع أجهزة تجسس في
عمق األرض اللبنانية أيضاً .وفي هذا السياق ،أعلنت
قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان أن قوة من
الجيش ضبطت بعد ظهر أم��س في بلدة بني حيّان-
تنصت «إسرائيلي» مم ّوه داخل إحدى
مرجعيون ،جهاز
ّ
الصخور وموصول إلى ركيمة كهربائية .وقد حضر الخبير
العسكري إل��ى المكان وعمل على تفكيكه .فيما بوشر

التحقيق في الموضوع.
وعلم أنه أثناء قيام أحد المواطنين بأعمال استصالح
أرض��ه في البلدة المذكورة عثر على جهاز التجسس
داخل صخرة وهو يحمل كاميرا وأربع بطاريات ،فأبلغ
مركز الجيش بذلك ،فحضرت قوة منه وانتشلت الجهاز
وملحقاته .وضرب الجيش طوقا ً أمنيا ً في محيط الموقع
الذي كان مركزا ً «إسرائيلياً» قبل العام  ،2000وعمل على
تفكيك الجهاز.

بوتين يترجم ( ...تتمة �ص)1
إخضاع هذه الحرب للحسابات األميركية القائمة
على عدم إح��راج الحضن التركي الدافئ لـ«داعش»
أو التبنّي «اإلس��رائ��ي��ل��ي» الرسمي ل��ـ«ال��ن��ص��رة» أو
التمويل السعودي لكليهما ولـ»أحرار الشام» معهما،
قد انتهى ،وص��ار لالنضمام إل��ى معسكر الحرب
على اإلرهاب تعريف ال يضعه المتالعبون ،وصار
الخيار إما التنسيق مع سورية بواسطة روسيا أو
ارتضاء فرط األحالف الخاصة والذهاب إلى عمل
منسق تحت قبة األمم المتحدة.
ّ
بالتوازي كانت واشنطن تحاول تنشيط حلفها
ال���خ���اص ب��ع��ق��د م��ؤت��م��ر ل��م��ك��اف��ح��ة اإلره�����اب يض ّم
ال��م��ن��ض��وي��ن ت��ح��ت راي��ت��ه��ا ف��ي ه���ذه ال���ح���رب ،وهو
ما اعتبرته موسكو خ��روج��ا ً عن القانون الدولي،
وكانت مشاركة لبنان الفتة عبر رئيس الحكومة
ووزير الخارجية في هذا المؤتمر الذي يعني خروج
لبنان من معادلة رفض سياسة المحاور والتورط
ب��االن��ض��م��ام إل��ى المفهوم األم��ي��رك��ي للحرب على
اإلره���اب في زم��ن الصعود ال��روس��ي ،ما قد يضع
لبنان أمام تبعات وتداعيات ال مب ّرر لها ،ما استدعى
أن يق ّرر عدد من الوزراء بطلب مساءلة الوفد اللبناني
إلى نيويورك عن تفسير هذا التصرف االنفرادي
دون تفويض من مجلس الوزراء.
المشاركة اللبنانية ت ّمت كما يبدو بطلب سعودي،
في توقيت سيّئ يتصل بتهديدات سعودية أطلقها
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ع���ادل الجبير ب��ش�� ّن ح���رب على
س���وري���ة م��ل�� ّوح��ا ً ب��خ��ي��ار ع��س��ك��ري ي��ن��ه��ي رئاسة
الرئيس السوري ،وفي توقيت أسوأ يتصل بتأزّم
ح��ا ّد يحكم العالقة السعودية ب��إي��ران على خلفية
ت��داع��ي��ات ك��ارث��ة ال��ح��ج ال��ت��ي ن���ال النصيب األكبر
منها الحجاج اإليرانيون ،الذين يحت ّل الكثير منهم
مواقع قيادية في هيكل الدولة اإليرانية ،وال تزال
السعودية ترفض التعاون مع إيران لتسليم جثامين
ضحاياها ،أو االس��ت��ع��داد لتحقيق يجلي الحقيقة
ويزيل االلتباسات ،ما أدّى إلى ارتفاع نبرة الخطاب
وج��ه��ه ال��س��ي��د علي
اإلي���ران���ي وص����والً إل���ى ت��ح��ذي��ر ّ
ّ
خامنئي للسعودية بنتيجة تجاهلها لكل النداءات
والمحاوالت الجادّة لكشف الحقيقة ،ليتولى كبير
مستشاريه الدكتور علي واليتي تأكيد أنّ التحذير
يطال السعودية وداعميها ،وتعلن القوات المسلحة
ألي عمل يستدعيه الوضع
اإلي��ران��ي��ة جهوزيتها ّ
الناجم عن كارثة الحج موجهة أصابع االتهام إلى
السعودية بالوقوف وراء استهداف ك��وادر وقادة
إيرانيين.
ّ
في قلب هذا المشهد المتجه إلى مزيد من التعقيد،
ت��راج��ع��ت م��ن��اخ��ات ال��ت��ف��اؤل اللبنانية ب��ق��رب إق��رار
الترقيات لعمداء في الجيش إل��ى رتبة ل��واء بينهم
العميد شامل روكز ضمن تفاهم على تفعيل العمل
الحكومي والمجلسي ،بعدما نجح الرئيس فؤاد
��ص لتسوية تتض ّمن تعيين
السنيورة بتسريب ن ّ
مدير عام جديد لقوى األمن الداخلي واإليحاء بأنها
تحظى برضى رئيس مجلس النواب نبيه بري ،ورغم
تأكيد بري مفاجأته بما ُنشر ومجافاته لحقيقة ما ت ّم
التفاهم حوله ،بقي التأزم ألنّ العماد عون قد أطلق
مناخات سلبية تطال العالقة ببري محورها وزارة
المال ،وصارت معالجتها بذاتها تتطلب وقتا ً وجهدا ً
قبل أن تتسنّى العودة للبحث بفرصة للترقيات.

لبنان في مرحلة تر ُّقب

دخل لبنان في مرحلة ترقب بعد التطورات العسكرية
الروسية في سورية .وإذ تتجه األنظار إلى ما ستكون عليه
الفترة الفاصلة ،فإنّ طاولة الحوار باتت مهددة بشكل
كبير ،ال سيما أنّ رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح العماد
ميشال عون بدأ يشعر أنها طاولة الستهالكه واستهالك
الوقت من دون أن يع ّول على أيّ نتيجة ،على رغم أنه ال
يزال يعطي المهل والفرص لغاية  15تشرين األول موعد
إحالة العميد شامل روكز على التقاعد ،فبعده سيكون عهد
آخر.
وتشير مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أنّ ما يجري هو
عملية ابتزاز للعماد عون لن يسمح بها حزب الله ،وأنّ
الجنرال لن يقبل بتعيين مدير عام لألمن الداخلي مقابل
ترقية العميد روكز إلى رتبة لواء من دون وظيفة» .وإذ
دس
اعتبرت المصادر «أنّ الرئيس فؤاد السنيورة هو من ّ
بند تعيين مدير عام األمن الداخلي ،وأنّ أحد وزراء اللقاء
التشاوري س ّربها» ،لفتت المصادر إلى «أنّ عون لن يدخل
في باب المقايضات مع أحد ،وأنه لن يقبل بأيّ تسوية ال
تراعي الدستور والميثاق والقوانين».

بري لقهوجي :حسابات قيادة الجيش
تختلف عن حسابات الرئاسة

وإذ أش��ارت المصادر إلى الخالف الجديد الذي ظهر

بين الرئيس ب��ري وال��ع��م��اد ع��ون على خلفية األداء
المالي الذي أعلن عنه األخير أول أمس عقب االجتماع
األسبوعي لـ«التكتل» ،لفتت المصادر لـ«البناء» إلى
«أنّ العماد ع��ون تبلغ من مصادر دبلوماسية داعمة
لفريق  8آذار أنّ الرئيس ب��ري ال يختلف في الموقف
السياسي واالستراتيجي معه ،وأنّ الخالف ال يتعدّى
الحيّز التقني» ،مشيرة إلى «أنّ قائد الجيش العماد جان
قهوجي طرح مع الرئيس بري في إحدى الزيارات التي
قام بها إلى عين التينة الملف الرئاسي ،غير أنّ جواب
بري كان أنّ حسابات قيادة الجيش ليست هي نفسها
حسابات رئاسة الجمهورية».
وعلمت «البناء» أنّ الرئيس بري أبدى أمس «استياءه
من الموقف المتشدّد الذي أعلنه العماد عون وتهديده
باالنسحاب من الحوار ،علما ً أنّ تسوية الترقيات ال عالقة
لها من قريب أو من بعيد بهيئة الحوار» .ويشدّد بري على
«أنّ التسوية التي نشرت في جريدة «السفير» مضافا ً إليها
بند تعيين مدير عام لقوى األمن الداخلي ،هي مدسوسة
وتعبّر عن نيات سيئة ،ال سيما أنّ اقتراحه لم يتض ّمن
هذا البند بأيّ شكل من األشكال ،وأنّ المتحاورين في عين
التينة على علم بأنّ التسوية تقتصر على الترقيات وتفعيل
عمل الحكومة وإنهاء الشلل في المجلس النيابي».

«المستقبل» ي ّتخذ من المجلس
منبرا ً
للتهجم على عون
ّ

من ناحية أخرى ،شكلت الجلسة التاسعة والعشرون
النتخاب رئيس للجمهورية أمس ،والتي أرجئت إلى 21
تشرين االول الحالي ،منبرا ً جديدا ً للسجاالت النيابية
بين  14آذار والتيار الوطني الحر ،حيث اتخذ تيار
المستقبل من قاعة اإلعالميين في المجلس النيابي
منبرا ً
للتهجم على العماد عون .وقال النائب أحمد فتفت
ّ
متوجها ً إلى عون« :إذا كان البعض يرفض منطق العيش
المشترك والديمقراطية التوافقية ،فال يستطيع أن يفرض
لنفسه حق «الفيتو» في مجلس ال��وزراء وال أن يعطل
انتخابات المجلس النيابي وال تعطيل مجلسي النواب
والوزراء كلياً» .وسأل« :هل نحن في بلد ديمقراطي يؤمن
بالعيش المشترك والتوافقية أو في ديكتاتورية؟» .ور ّد
عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب حكمت ديب معتبرا ً
«أن الديمقراطية التوافقية هي أال تلغوا اآلخر وان تدعونا
إلى المشاركة الفعالة في السلطة وتحترمونا ،وليست
فقط إعالنات كاذبة».
وتعقد قيادات فريق  14آذار اجتماعا ً يوم غد الجمعة
في بيت الوسط للتشاور في عدد من الملفات في ضوء
ٌ
موقف عن
ما يجري في سورية ،ومن المتوقع أن يصدر
خص الترقيات العسكرية .كما يعقد
المجتمعين في ما
ّ
وزراء اللقاء التشاوري الثمانية اجتماعا ً في األولى من
بعد ظهر اليوم في دارة الرئيس السابق ميشال سليمان
في اليرزة لبحث ملف الترقيات العسكرية.

سالم :إلبعاد لبنان
عن االستقطاب اإلقليمي

ومن نيويورك شدّد األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون على أنّ «احتياجات لبنان كبيرة ومتزايدة»،
محذرا ً من أنّ «ع��دم تلبيتها سيؤثر عليه» .ودع��ا كي
م��ون ،خالل اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل
لبنان ،إلى «زيادة الدعم لمكافحة اإلرهاب في المنطقة».
ورأى األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي
ب��دوره «أنّ لبنان كان وسيظ ّل نموذجا ً فريدا ً للنظام
الديمقراطي» ،مؤكدا ً تضامن الجامعة مع لبنان ،ومشدّدا ً
على «وجوب دعم الجيش اللبناني لمواجهة الصعوبات
التي يواجهها البلد» .وأك��دت وزي��رة خارجية االتحاد
األوروبي فيديركا موغريني ضرورة تجديد الدعم للبنان
وللجيش اللبناني ،الفتة إلى أنّ «هذا األمر مه ّم للسالم
في لبنان والمنطقة».
وأك��دت «ض��رورة دعم جهود الحكومة اللبنانية في
استضافة النازحين السوريين» .وشدّدت على ضرورة
إيجاد ح � ّل سياسي في لبنان وانتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،مضيفة« :نحن مستعدّون لدعم مبادرات لح ّل
هذه األزمة السياسية وحث الالعبين الدوليين واإلقليميين
على ذلك» ،قائلة« :لبنان بحاجة إلى رئيس واستعادة
الثقة لمواجهة التحديات».
وأوضح رئيس الحكومة تمام سالم من جهته« ،أنّ أه ّم
تهديد يواجه لبنان هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية»،
وقال« :لقد استطعنا حتى اآلن ضمان حماية حق التظاهر
لكن األوضاع االقتصادية تتدهور بسرعة» .وأشار إلى «أنّ
تثبيت االستقرار فيه ،بما له من نتائج سياسية وأمنية
واجتماعية واقتصادية ،يستدعي من األشقاء واألصدقاء،
إبعاد لبنان عن االستقطاب اإلقليمي ،ومساعدة اللبنانيين
على إنهاء حالة الفراغ والشلل الحالية ،وإعادة االنتظام
إلى عمل المؤسسات الدستورية ،من خالل انتخاب رئيس
جديد للجمهورية َ
دون مزي ٍد من التأخير».
وأمل «أن يفتح االتفاق األخير بين إيران والدول الخمس
الدائمة العضوية في مجلس األمن وألمانيا ،صفحة جديدة
في العالقات الدولية ،ويشك َل بداي ًة لتحسين المناخات
اإلقليمية ،بما ينعكس إيجابا ً على أوضاعنا السياسية في
لبنان».
والتقى سالم في مق ّر االمم المتحدة رئيس وزراء السويد
ستيفان لوفن ،في حضور وزير الخارجية والمغتربين
جبران باسيل .واختتم رئيس الحكومة محادثاته في
نيويورك بلقاء ثنائي جمعه إلى األمين العام بان كي
مون.

عناصر من الجيش تنتشل الجهاز من بين الصخور

�إعالنات ر�سمية
وزارة المالية
مديرية المالية العامة -الواردات
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات – دائرة ضريبة الداخل -المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت -شارع بشارة الخوري -مبنى فيعاني -الطابق االول 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

شركة فوش للتطوير العقاري ش.م.ل

6683

RR145373699LB

2015/08/06

2015/08/26

الشيخ نبيل جميل الخازن

151906

RR145374495LB

2015/08/19

2015/08/26

شركة هيجيكو ش.م.م

1393

RR145367543LB

2015/06/05

2015/08/12

شركة بلس لالستثمار السياحي ش.م.م

199267

RR145367089LB

2015/06/04

2015/08/25

هورنا غولد اند هيلز ش.م.لH2I .

304074

RR145368291LB

2015/06/05

2015/08/14

ميتامورف اويل انجينيرنغ اوف شور ش.م.ل

309730

RR145367234LB

2015/06/04

2015/08/12

مارشيه كوم ش.م.ل (اوف شور)

1350629

RR145367146LB

2015/06/04

2015/08/12

EQUILIBRE SAL OFF SHORE

1367566

RR145367132LB

2015/06/04

2015/08/25

شركة الساحة انترناشونال غروب اوف شور ش.م.ل

1738805

RR145366724LB

2015/06/04

2015/08/12

ويكيد وينغز ش.م.ل

1799549

RR145367061LB

2015/06/04

2015/08/12

ومبب اوف شور ش.م.ل

1976836

RR145365335LB

2015/06/04

2015/08/12

شركة ترانس اتالنتيك ايماجينغ ش.م.ل اوف شور

2054079

RR145366640LB

2015/06/04

2015/08/12

جوزيف مخائيل الجاويش

84263

RR145371857LB

2015/07/14

2015/08/20

حسن حسين حطيط

108450

RR145372818LB

2015/07/15

2015/08/12

شركة المالحة والنقل عبر البحار ش.م.م

5942

RR145372662LB

2015/07/20

2015/08/18

1198772 BROKERAGE FOR UNIVERSAL LINES AND LEVELS
LIMITES

RR145372676LB

2015/07/21

2015/08/12

محمد مرتضى السيد محمد نور الدين

1592855

RR145372322LB

2015/07/21

2015/08/12

المتحدة الدولية لالعالم ش.م.ل اوف شور

1631547

RR145372415LB

2015/07/21

2015/08/12

ايمان عبداللطيف القصار

2127527

RR145372720LB

2015/07/20

2015/08/12

حسن ياسين قواص

94147

RR145374093LB

2015/08/06

2015/08/26

عماد عادل وهبي

56273

RR145374164LB

2015/08/11

2015/09/03

شادي نعمة الله الحايك

306346

RR145374306LB

2015/08/10

2015/08/26

(اوف شور) ش.م.ل D CONSULTANTS

2581674

RR145373583LB

2015/08/10

2015/08/26

االنماء للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م

204890

RR145374181LB

2015/08/06

2015/08/27

شركة سولينور لمواد البناء بيروت ش.م.م

3802

RR145374178LB

2015/08/18

2015/08/27

شركة انوار العريس ش.م.ل

6238

RR145374195LB

2015/08/06

2015/08/26

شركة دار النشر المحاسبي ش.م.م

2240

RR145374345LB

2015/08/10

2015/08/26

الشركة االهلية لوكاالت التأمين (نيبا)

2420

RR145374323LB

2015/08/10

2015/08/26

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف
1765
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
إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء عوازل عبور  36ك.ف( .عدد ،)30
وذل��ك وفق المواصفات الفنية والشروط
اإلداري��ة المحددة في دفتر الشروط الذي
يمكن ال��ح��ص��ول على نسخة عنه لقاء
خمسين ألف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
من قسم الشراء في المصلحة االداري��ة في

مركز الشركة في البحصاص ما بين الساعة
 8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل .تقدم
ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة السر ف��ي قاديشا-
البحصاص .تنتهي مدة تقديم العروض
يوم الخميس الواقع فيه  29تشرين االول
 2015الساعة  12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1836
نشر اعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االولى في
البقاع المستدعى ضدهم بيا وبشير وسامر
عطالله الرياشي المقيمون سابقا ً في برمانا
العيون نزلة برج الحمام -بناية نجيم.
الطابق االول والمجهولي محل االقامة حاليا ً
للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً
ال��ى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ أوراق
االستدعاء المقدم من المحامي عماد نقوال
القاصوف احالة عن نفسه المسجل برقم
أساس  2015/463والذي يطلب بموجبه
ازالة الشيوع في العقار رقم  /50/تويته.
وللمستدعى ضدهم المذكورين مهلة
عشرين ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ النشر إلب��داء
مالحظاتهم على الطلب واال يصار الى
اب�لاغ��ه��م جميع األوراق وال���ق���رارات بما
فيها الحكم النهائي لصقا على باب ردهة
المحكمة.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل

