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حمليات � /إعالنات
م�صر �إلى لبنان ( ...تتمة �ص)1

 الغرب لم ي ُعد يملك إال مواكبة الحملة الشرقيةب��ت��ح��دي��د ال��خ��س��ائ��ر ووض�����ع ال���ض���واب���ط لحماية
ال��ق�لاع األخ��ي��رة ،التي ص��ارت تتمثل بالسعودية
و«إسرائيل» ،وفي المقابل تبدو تركيا تتر ّنح ،وبعد
تتالي موجات العقالنية والجغرافيا السياسية التي
ستفعل فعلها ،انتخابات بعد انتخابات ومشروع
أنابيب بعد مشروع أنابيب ،فتصير ولو في زمن
غير قصير ،وفقا ً لثنائية التاريخ والجغرافيا عندما
تلتقيان ،المدى الحيوي المنسجم مع محيط فاعل
يط ّوقها من حدودها كلها ،روسيا والعراق وايران
وسورية وص��والً ألذربيجان وأرمينيا واليونان،
ف�لا يكون على المتوسط م��ن أدوار ج��دي��دة لغير
الع��ب تقليدي ال ي��زال يحافظ على ت��وازن خيوط
اللعبة وه��و ال�لاع��ب المصري ،ال��راب��ح األك��ب��ر من
خ���روج اإلخ����وان م��ن م��ع��ادل��ة تركيا والمتوسط،
وال�لاع��ب المصري تتوافر له ك�� ّل عناصر القدرة
على لعب دور بين كبار المتوسط ،بقوة التاريخ

والجغرافيا وعمق مؤسسة الدولة.
 مصر تستع ّد بصفتها الالعب االحتياطي الذيال يجوز تدخله إال لزمن التسويات ،وقد تموضع لها
منذ زمن بعالقة مميّزة مع طرفي االشتباك الروسي
واألميركي ،وتهيأ للساحة الرئيسية للتسويات وهي
لبنان ،حيث التموضع على ضفاف الغرب والشرق
محاط بأسوار الطوائف والمذاهب وتعقيدات أدوار
القناصل والسفارات منذ زمن الحمايات .وقبل عام
كانت المناورة المصرية النوعية في قلب الساحة
التقليدية لدورها عندما قادت التسوية في دار الفتوى،
ومع التراجع السعودي المتوقع للشهور المقبلة رغم
المحاوالت الحثيثة إلثبات الوجود ،سيتقدّم برضى
ّ
وغض نظر سعودي ،بعد االنتخابات التركية ،دور
ً
مصر ،نحو سورية واستطرادا نحو لبنان ،مصر إلى
لبنان ُد ّر ،لكن من بوابة دمشق ،أليس هذا ما بدأت
طالئعه بالظهور منذ شهور؟
ناصر قنديل

مملكة على باب ( ...تتمة �ص)1
لم تمانع العائلة المالكة في السعودية من تدمير
سورية والعراق واليمن وت��ر ّوج زورا ً لبعض مرتزقتها
بأنها «خير أمة أخرجت للناس».
صحيح أنه ما زال من السابق ألوانه التكهّن بنتائج
الغارات الروسية قبل م��رور زمن ك� ٍ
�اف عليها ،لكن من
حجمت قدرة السعودية وبعض الدول الداعمة
المؤكد أنها ّ
لإلرهابيين ،مما ال ب ّد أن يكون له انعكاساته على موازين
القوى وص��ورة المنطقة في اآلت��ي من األي��ام ،وبالتالي
المتوقع أن تهتز األرض من تحت أقدام النظام السعودي،
ولع ّل فاجعة (منى) فتحت أعين ال��دول اإلسالمية أكثر

على الحالة الشاذة التي يشكلها هذا النظام على العرب
والمسلمين.
ول��و تص ّورنا المشهد اآلت��ي :االحتشاد الروسي في
سورية والحقا ً العراق ،الضغط اليمني المتصاعد ،االهتزاز
الداخلي المرعب ،الضعف والتمزق داخل العائلة المالكة،
تراجع الالعبين الدوليين واإلقليميين عن ضمان تشكيل
سياج أمني وسياسي يحمي الكيان الحالي .فماذا ستكون
الحصيلة غير مدخ ٍل إلى انفجار كبير سيحرق الرمال
المشبعة بالنفط والمؤامرات؟

ت�شييع ح�سين طلي�س في بريتال
و�آل ياغي ل�ضبط النف�س
شيّعت بلدة بريتال حسين علي طليس الذي قضى في إشكال في مدينة بعلبك
أدى إلى مقتله مع نادر علي ياغي خالل إطالق نار.
بيان آل ياغي
وعقد آل ياغي في مدينة بعلبك اجتماعا ً تداولوا فيه الحادث ،وقالوا ببيان «إن
العائلة تدعو أبناءها إلى التعقل وضبط النفس وإفساح المجال للقوى األمنية
الشرعية أن تأخذ دورها في وقت يتطلب منا ومن كل عائالت المنطقة التوحد
والتضامن بوجه أعداء الوطن ومثيري الفتن».
وأسفت العائلة «أن يلجأ البعض لتصوير الحادث أنه على خلفية سلب أو
سرقة ،والقاصي والداني يعلم أنه نتيجة خالف على أفضلية مرور ،وهذا ما أكدته
محاضر التحقيق في قوى األمن».
وختمت« :إن العائلة التي قدمت وتقدم الشهداء في سبيل الوطن تدعو العقالء
والشرفاء في منطقة بعلبك إلى الوقوف في وجه الفتنة حقنا للدماء ،وتأسف أشد
األسف لما حصل ،في وقت على الجميع التروي والتحلي بالمنطق والحكمة».

وقع أمس حادث مر ّوع في منطقة نهر الموت  -اوتوستراد المتن السريع
عندما اصطدمت شاحنة صهريج مسرعة بسيارة بيك آب يستقلها شخصان
بسيارتي «مازدا» و«مرسيدس» في كل منها شخص واحد ،وأسفر الحادث عن
سقوط  4قتلى و 3جرحى ،واستقرت الشاحنة والبيك آب في النهر .وعملت فرق
الدفاع المدني على انتشال جثة الفتاة التي كانت تقود سيارة الـ«مرسيدس».
وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المنطقة امتدت إلى كل مداخل
الجديدة.

ت�شرين يجدّ د ( ...تتمة �ص)1
اليوم ...يعود تشرين وقد تصدّرته صورة الماضي،
لكن بلبوس الحاضر ،وكما أح��دث ف��ارق�ا ً في التاريخ
العربي آنذاك ،يبدو أنه مرشح ليحدث ذلك الفارق ،لكن
ليس في تاريخ العرب فحسب ،بل في تاريخ المنطقة،
وربما في مرحلة الحقة في تاريخ العالم ،بناء على
المنعطف السياسي والجيوسياسي ،وربما العسكري
الحاصل على مستوى العالقات الدولية ،والمشهد الذي
يتش ّكل بخطواته ومؤشراته األولى سياقا ً فعليا ً وأساسيا ً
ّ
يشتق حضوره من الحدث السوري ويستم ّد
لنظام عالمي
وجوده من الصمود السوري ،الذي حاكى فعالً أسطوريا ً
تسجل وقائعه ال��ي��وم على أرض الميدان وف��ي دفاتر
السياسة.
وإذا كانت تلك الدفاتر بحلّتها الماضية بقيت عقودا ً
أرب��ع��ة ون� ّي��ف�ا ً م��ن ال��زم��ن ،وال ت��زال تنبش ف��ي األوراق
المخفية ،وتحت سطور ما ُنشر وما ُكتب ،وفي محاضر
الغرف المغلقة والمفتوحة على ح ّد سواء ،وفي تسجيالت
االجتماعات السرية والعلنية ،فإنّ عقود قراءة ما يجري
قد تتجاوز العشرة ،وفي بعض تجلياتها ربما رسمت ما
هو أبعد من ذلك ،حيث التداعيات القائمة ليست أكثر من
ظواهر تستجيب للحدث اليومي وما يمليه من مواقف،
تبدو متبدّلة في ك� ّل لحظة تحت ضغط اتساع دوائ��ر
االرتداد الناتجة.
لكن ذلك ال يعني بأيّ حال أنّ المقاربة ال تختلف ،وأنّ
الظرف هو ذاته ،رغم أنّ أطراف العدوان تتشارك في ما
بينها ،وأنّ ما كان منها مخفيا ً أو غير علني قد ظهر وبان،
وأنّ العمالة التي تستحضرها الغرف السرية باتت اليوم
على رؤوس األشهاد ،وأنّ الميدان المتحرك والفارق بين

علي قاسم

سيارة المرسيدس بعد الحادث

توقيف ع�صابتي �سرقة �سيارات
وتزوير عملة وتزييف ذهب
أعلنت المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي ـ شعبة العالقات العامة
في بالغ أن «بناء لمعلومات توافرت
لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة
ال��درك اإلقليمي عن قيام أشخاص
بترويج عملة وقطع ذهبية مزيفة في
بيروت ،جبل لبنان والبقاع الغربي.
ونتيجة لالستقصاءات والتحريات
والرصد ،تمكنت دوري��ة من المفرزة
المذكورة بتاريخ  2015/10/03في
محلة تعلبايا  -البقاع من توقيف كل
من :م.ط( .مواليد عام  ،)1963أ.ب.
(مواليد عام  ،)1964ز.ح( .مواليد

باري�س تر�ضخ ( ...تتمة �ص)1
ال���ح���وار م���ع ت��ي��ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل .وأض��اف��ت
المصادر أنّ جلسة الحوار بين تيار المستقبل
وحزب الله ،التي شهدها مق ّر الرئاسة الثانية
مخصصة لتسهيل
ف��ي ع��ي��ن ال��ت��ي��ن��ة ،ك��ان��ت
ّ
ت��خ��ط��ي ال��ع��ق��د م���ن أم����ام م��س��أل��ة الترقيات،
واإلف���ادة من مهلة األي��ام المتبقية قبل األحد
لتظهير تسوية الئقة.

عون يحضر جلسة الحوار اليوم
تحت عنوان الفرصة األخيرة

تنطلق ال��ي��وم الجلسة األول���ى م��ن جلسات
الحوار الوطني الثالث التي حدّدها الرئيس نبيه
بري في السادس والسابع والثامن من تشرين
االول ال��ج��اري .وتبلّغ رئيس المجلس أم��س من
المتحاورين حضورهم الجلسة بمن فيهم رئيس
تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون ،تحت
عنوان الفرصة األخيرة؛ فإذا لمس أنّ هذا الحوار
أصبح مضيعة للوقت فلن يُكمل به.
وعشية الجلسة ،التأمت في عين التينة طاولة
ح��وار ثنائية جمعت حزب الله وتيار المستقبل
حضرها المعاون السياسي لألمين العام لحزب
الله حسين الخليل ،والوزير حسين الحاج حسن،
والنائب حسن فضل الله عن الحزب ،ومدير مكتب
الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد
المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل،
وف��ي حضور المعاون السياسي للرئيس بري
ال��وزي��ر علي حسن خليل ،وبحث المجتمعون
األزم���ة السياسية ،وجرى التأكيد على أهمية
الحوار الوطني وتأثيره اإليجابي على الوضع،
وكذلك التشديد على إيجاد المخارج المناسبة
إلعادة العمل في المؤسسات الدستورية وتفعيلها
في أسرع وقت.

حزب الله لـ«المستقبل»:
الترقيات مدخل لتفعيل عمل الحكومة

وعلمت «البناء» أنّ ملف الترقيات شكل محور
ال��م��ح��ادث��ات ،حيث تم ّنى ح��زب الله على تيار
المستقبل الموافقة على تسوية الترقيات ،المدخل
الرئيس لتفعيل عمل الحكومة ومجلس النواب.

 14آذار :تسوية الترقيات دُفنت

وإذ أكدت مصادر مقربة من الرابية لـ«البناء»
أنّ أي تسوية سوف تتخذ يجب أن تحترم قانون
الدفاع ،والقوانين المرعية والدستور ،لفتت مصادر
في  14آذار لـ«البناء إلى «أنّ تسوية الترقيات دفنت،
خصوصا ً بعد الذي جرى في مجلس النواب امس
بين نواب تكتل التغيير واإلصالح من جهة وتيار
المستقبل من جهة أخرى ،وأنّ الحوار يترنح».

«ساحة» ساحة النجمة

إل��ى ذل��ك تح ّولت ساحة النجمة إل��ى ساحة
ع��راك ،إذ شهدت جلسة لجنة األشغال والطاقة

النيابية فور التئامها برئاسة النائب محمد قباني
وحضور النواب األعضاء والوزيرين علي حسن
خليل وارتور نظاريان وديوان المحاسبة تراشقا ً
بزجاجات المياه بين نواب التيار الوطني الحر
وتيار المستقبل ،لتتح ّول غرفة الصحافة منبرا ً
للسجاالت الكالمية بين الطرفين عبر المؤتمرات
الصحافية عقب رفع قباني الجلسة ،بعدما كان
منتظرا ً أن تشهد الجلسة إشكاال ً بين وزير المال
ونواب «التغيير واإلصالح».
وأكد النائب جمال الجراح لـ«البناء» أنّ نواب
التيار الوطني الح ّر تع ّمدوا افتعال مشكلة مع
النائب قباني ف��ور دخ��ول الكاميرات إل��ى جلسة
لجنة األشغال النيابية ،عندما وج��دوا أن ديوان
المحاسبة سيحضر الجلسة وسيفضح المخالفات
التي ارتكبها وزير الطاقة السابق جبران باسيل
ويستكملها مستشاروه اليوم في وزارة ارت��ور
نظاريان المشهود له بالكفاءة.
ولفت إل��ى «أنّ الكهرباء غير م��وج��ودة على
رغ��م دف��ع المليار و 200مليون ل���وزارة الطاقة
لتأمين الكهرباء ،والسبب ع��دم تنفيذ القوانين
الموجودة أو فرض الرقابة» .وإذ أش��ار الجراح
إل��ى «أنّ وزي���ر ال��م��ال أك��د ف��ي الجلسة أن��ه لو
ك��ان��ت ه��ن��اك دول��ة ل��ك��ان ه��ن��اك أن��اس ي��ج��ب
دخولهم السجن» ،طلب م��ن الرئيس ب��ري رفع
السرية عن مداوالت تلك الجلسة.
في المقابل أوض��ح عضو التكتل النائب فادي
األع���ور لـ«البناء» أن قباني رف��ع الجلسة على
رغم مطالبتنا بعدم رفعها ،لعدم تبيان الحقائق
للبنانيين» ،الفتا ً إلى «أنه ال يمكنه رفع الجلسة
بوجود وزي��ري الطاقة وال��م��ال» .وإذ أش��ار إلى
«أننا نعاني من تصرفات قباني الفئوية ،وضع
ما جرى في خانة التراكم التاريخي لعمل لجنة
األشغال ،متمنيا ً موافقة الرئيس بري على رفع
السرية عن م��داوالت اللجنة وان تعقد الجلسات
المقبلة بحضور اإلع�لام .واذ تحدث عن التاريخ
األسود للحريرية السياسية ،ذ ّكر األعور بأن تيار
المستقبل ضيّع على لبنان  850كلم مربع من
المياه االقتصادية الخالصة المليئة بالثروات
الطبيعية ،حين ه ّرب خريطة تحدّد الحدود إلى
قبرص على رغم التفاوض بينها وبين «إسرائيل»
حول المياه اإلقليمية.

هيئة التنسيق إلى اإلضراب

ودعت هيئة التنسيق النقابية في مؤتمر صحافي
إلى اإلضراب في ك ّل المؤسسات العامة والوزراء في
 20و 26تشرين األول و 4تشرين الثاني ،وأكدت
أنها ستعلن عن خطواتها التصعيدية في حال لم
تت ّم االستجابة لمطالبها .كما دعت الهيئة طاولة
الحوار الى «االتفاق على انتظام عمل المؤسسات
الدستورية وإقرار المشاريع الحياتية وفي مقدّمها
سلسلة الرتب والرواتب بالصيغة التي طلبتها
هيئة التنسيق النقابية».
على صعيد أزم���ة ال��ن��ف��اي��ات تستكمل لجنة
مكب سرار
المتابعة لملف النفايات عملها لتحضير ّ

قبالن :لبنان يمثل تحدي ًا
للم�شروع «الإ�سرائيلي»

 4قتلى و 3جرحى
بحادث �سير في نهر الموت

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

هذا وذاك يتعدّل من عدوان بالحرب المباشرة إلى عدوان
بالوكالة ،أدوات��ه اإلره��اب المدعوم من أط��راف تعترف
بعدائيتها ،والمم ّول والمنتج من شركاء عدوان كانوا حتى
وقت قريب يظهرون الودّ ،ويعلنون االنتماء إلى أمة تب ّرأت
منهم ،بعد أن وقفوا في الخندق اآلخ��ر ،مشهرين ك ّما ً ال
ينتهي من الحقد ،وصيغة ال تلتوي من العمالة الرخيصة،
وقد سقطوا في مستنقعها عراة حتى من ورقة توت.
تشرين ...يحضر وتحضر معه دفاتره ...وال تزال تتسع
صفحاته ليعيد رواية ما حدث طوال تلك العقود وما تالها،
لكنه شغوف بتسطير ما يحدث ،ويمهّد لما سيحدث مشتقا ً
من إسقاطات اللحظة التاريخية والتموضع السياسي
واالستراتيجي للفعل الميداني وتجلياته في السياسة
اإلقليمية والدولية وعلى منابر األم��م وداخ��ل قاعدتها،
كما خارجها مشهدا ً يعيد األمور إلى نصابها في التاريخ
والجغرافيا والسياسة والتحالفات قديمها وجديدها،
حيث الكلمات تستق ّر في مواقعها ...والحروف تسترجع
سطورها ...والنقاط لتكون فاصلة بين تاريخين وواقعين
وحدثين.
السوريون الذي يحيون ذكرى حرب تشرين التحريرية
يواصلون معركتهم ض ّد عدوهم بوجهه الجديد اإلرهاب
وأدوات������ه ...القديمة منها وال��ح��دي��ث��ة ،وي��خ��ط��ون في
مواجهتهم صفحات تخطت ك ّل ما عرفته البشرية وما
شهدته في عقودها الحديثة ،وهم بعد خمس سنوات إال
ضحى وصمد وقاتل أعتى حرب
قليالً يرسمون لوحة وطن ّ
وأشرس عدو ،ليجدّد دفاتره ويكتب في عناوينها ملحمة
العصر بنسختها الجديدة.

ً
حفال تربوي ًا في البقاع الغربي
رعى

وتحويله مطمراً ،يعقد اليوم عند العاشرة والنصف
من قبل الظهر اجتماع لمتابعة ملف النفايات
في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة
تمام س�لام وحضور وزي��ر الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق ووزير الزراعة أكرم شهيّب ولجنة
الخبراء وأصحاب االختصاص بملف النفايات.
المضي في تنفيذ
وأك��د شهيّب أن ال رجعة عن
ّ
الخطة وأنّ التحضير مستمر .في المقابل ال تزال
هذه الخطة محط اعتراض الحراك المدني وأهالي
المناطق وبعض البلديات ،أكد الناشط في الحراك
أيمن م��روة لـ«البناء» أن «ليس م��ن مسؤولية
الحراك وضع خطة للسلطة السياسية لح ّل مشكلة
النفايات ،وشدّد على أنّ الحراك يرفض رفضا ً تاما ً
سياسة المطامر التي تتبعها السلطة ،لكن كيفية
رفع النفايات من الشوارع والمكبّات العشوائية هي
مسؤولية السلطة والمؤسسات».
وأشار مروة الى «أنّ أهالي المناطق المحيطة
بالمطامر هم الذين يق ّررون الموافقة على إقامة
المطامر .وهم رفضوا ذلك ونحن كحراك مدني
نقف معهم ب��أن ال لسياسة المطامر مهما كان
الثمن».
وأوضح ناشطون بيئيون لـ«البناء» أنّ «هناك
مساحة كافية في النورماندي تبلغ  200ألف متر
مربع وعلى الدولة ّ
فض العقود مع شركة سوكلين
وإج��ب��اره��ا على اس��ت��خ��دام إمكاناتها العينية
والتقنية لرفع النفايات واعتماد عملية التعليب
البالستيكي في هذه المنطقة ،ولفتت المصادر إلى
أن ال نية للسلطة بفسخ العقود مع سوكلين».

 ...وأهالي العسكريين
إلى التصعيد اليوم

وبعد الخطوة التصعيدية التي تم ّثلت بقطع
طريق المطار القديمة األحد الماضي ،أعلن أهالي
العسكريين المختطفين في بيان عن نيتهم التحرك
ظهر ال��ي��وم انطالقا ً م��ن ساحة الشهداء إلع��ادة
األولوية لملفهم.
وأك��د حسين يوسف وال��د الجندي المخطوف
ف��ي الجيش محمد يوسف ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن «أي �ا ً
م��ن المسؤولين ف��ي ال��دول��ة ل��م يتصل بأهالي
العسكريين باستثناء اتصال رئيس الهيئة العليا
لإلغاثة ال��ل��واء محمد خير ال��ذي اط��م��أن خالله
ال��ى األه��ال��ي ،لكنه لم يقدم لنا أي معلومة عن
المفاوضات في الملف».
وأش��ار يوسف إلى «أن ق��رارا ً حاسما ً ونهائيا ً
اتخذه األهالي بالتصعيد حتى جالء المعلومات
الحقيقية في هذا الملف والعمل جديا ً إلعادة أبنائنا
المخطوفين» ،مؤكدا ً أن التحرك اليوم سيكون
عبارة عن قطع بعض الطرقات الحيوية كما حصل
من خالل قطع طريق المطار القديمة».
ول��ف��ت إل���ى أن «ال��ح��دي��ث ع��ن وس��ي��ط قطري
والوصول الى صفقة بين الدولة والجهات الخاطفة
كان مجرد كالم ووعود وال شيء عملي ،ونفى تلقي
األهالي أي إشارة أو طلب قطري للتحرك في الشارع
والضغط على الحكومة».

عام  )1962لبنانيين ،و ع.م (مواليد
عام  )1977سوري ،على متن سيارة
نوع كيا وجيب باثفايندر ،وضبطت
مبلغ  50,000أل��ف دوالر أميركي
مزيفة و 18قطعة ذهبية مزيفة.
بالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم
بالعديد من عمليات ترويج «العملة
وال��ق��ط��ع الذهبية ال��م��زي��ف��ة» التي
كانوا يستحصلون عليها من إحدى
المناطق البقاعية .التحقيق جار
بإشراف القضاء المختص».
كما أعلنت قوى األمن ،أنه «ضمن
إط���ار مكافحة س��رق��ة ال��س��ي��ارات،
ونتيجة للمتابعة وال��رص��د تمكن
مكتب مكافحة ج��رائ��م ال��س��رق��ات
الدولية في وحدة الشرطة القضائية
من توقيف شخصين يقومان بسرقة
ال��س��ي��ارات م��ن منطقة الضاحية
الجنوبية وإخفائها في محلة حي
السلم ،وهما كل من:
 ب .ط( .م��وال��ي��د ع��ام ،1999لبناني) ،قاصر.
 ع .ح( .م��وال��ي��د ع��ام ،1997سوري).
بالتحقيق معهما اعترفا بسرقة
ست سيارات من مناطق مختلفة من
الضاحية الجنوبية ،تم ضبط اثنتين
منها في محلة األوزاع��ي .والتحقيق
جار بإشراف القضاء المختص».

الحضور في سحمر

البقاع  -أحمد موسى
رأى عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل رئيس مجلس
الجنوب الدكتور قبالن قبالن «أننا عندما نتخلى عن أن
إسرائيل عدو يعني أننا نتخلى عن إمكانات الحذر والوعي
التي يجب أن نتسلح بها لنواجه هذا العدو اإلسرائيلي».
وفي الشأن السياسي الداخلي ،قال قبالن خالل رعايته
حفل تكريم الطالب الناجحين الذي أقامته ثانوية سحمر
الرسمية في قاعة المربي الراحل محسن عليق في بلدة
سحمر في البقاع الغربي« :أي تفاهم نصنعه بأيدينا
أق��ل كلفة بكثير من أن ننتظر الصفقة الكبرى ألن��ه في
العشرينيات كان هناك سايكس -بيكو ووزعت المنطقة
العربية على االستعمارين البريطاني والفرنسي ،اليوم
يبدو أننا سنكون أمام حلقة جديدة أكبر من االستعمارين
البريطاني والفرنسي .ستكون اليوم خرائط جديدة توزع
بها هذه المنطقة إذا لم نحسن قراءة الواقع وإذا لم نسارع
إلى التالقي وكفى مكابرة وجحودا ً وكفى تنكراً».

وتابع« :هذا البلد ال يمكن إالّ أن يكون لجميع أبنائه
فال يستطيع أحد أن يستأثر به ،ال طائفة وال مذهب وال
حزب وال فريق وال أحد .هذا البلد للجميع ويجب أن يكون
للجميع .يجب أن يتالقى الجميع تحت عنوان الوحدة
الوطنية والتعايش واإلنسانية في هذا البلد ،وهذا البلد ال
خطر عليه إال إسرائيل ،ألن النموذج اللبناني يمثل تحديا ً
للمشروع اإلسرائيلي وليهودية دول��ة إسرائيل ،ألجل
ذلك فإن الفرصة ال تزال متاحة أمام كل اللبنانيين كي
يتفاهموا ويلتقوا».
كما وكانت كلمة للمتخرجين وكلمة لمدير الثانوية
محمد أسعد قال فيها« :مرة جديدة تتألق هذه الثانوية
مزهوة بنجاح طالبها وبالنتائج المهمة التي حققتها
مرسخة بذلك أن الثانوية الرسمية يمكنها أن تحقق نتائج
باهرة ومهمة».
كما وك ّرمت الهيئة التعليمية مدير الثانوية فقدمت له
درع شكر وتقدير على تفانيه وسهره لخدمة هذه الثانوية،
وفي الختام وزع قبالن اإلفادات على المكرمين.

ختام لقاءات �شباب «اللبوة» و«عر�سال»:
لن نكون يوم ًا �سوى �أخوة وجيران
اختتمت الجمعيات الشبابية بين
بلدتي اللبوة وعرسال اللقاءات بين
شباب البلدتين ،ف��ي إط��ار المبادرة
الشبابية نحو مجتمع محصن ،برعاية
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر،
وأقيم حفل في بعلبك ،حضره إضافة
الى الشباب فعاليات من البلدتين.
وتخلل اللقاء عرض لمرحلة ثالثة
أشهر من اللقاءات الشبابية والتدريبات
المكثفة والمشاركة في المشاريع التي
تسهم في «ترسيخ االعتدال واالنفتاح
على اآلخرين ،والدفاع عن قضايا السلم
والتضامن ونبذ التطرف والتعصب».
وألقت فاطمة شاهين كلمة باسم
شباب وشابات عرسال وباسم جمعية
«جسور النور» ،فاعتبرت أن «هذا اللقاء
ليس مجرد لقاء او ختام لمشروع ،إنما
هو بداية إع�لان واض��ح بأن ما يجمع
أكبر مما يف ّرق ،وإن قوة التآخي وإرادة
التالقي أعظم من كل المؤامرات التي
ُتحاك» ،مشيرة إلى أنه «ليس المقصود
في مثل مشاريع كهذه أن يترك أي كان
مواقفه ومبادئه أو يعادي بيئته ،بل كل
ما هو مطلوب هو االعتراف باآلخر وأخذ
التنوع باتجاه النعمة ال النقمة ومعرفة
حقوق اآلخر واحترامها».
وألقى مدير المشروع نادر زين الدين

باسم شباب اللبوة كلمة رأى فيها أن
«ه��ذه اللقاءات بين شباب البلدتين
هي نتيجة تواصل بين البلدتين اللتين
تجمعهما األرض وال��وط��ن والمحبة،
وه���ؤالء الشباب ه��م مستقبل الوطن
وعليهم االعتماد ،لذا كان هذا المشروع
للوصول إلى ما يجمع بين أبناء عرسال
واللبوة».
وفي نهاية اللقاء وقع المشاركون
على وثيقة ج��اء فيها« :نحن شباب
وشابات بلدتي عرسال واللبوة ولدنا
ونشأنا وتعلمنا واقتنعنا بحقيقة ثابتة
راسخة ،مفادها أننا ما كنا ولن نكون

ي��وم�ا ً س��وى أخ��وة وج��ي��ران وشركاء
وحلفاء ورف��اق درب ومعاناة واحدة،
وانطالقا ً من وعينا بجسامة التحديات
القائمة ف��ي منطقتنا ،وع��زم��ن��ا على
اإلس��ه��ام في االرت��ق��اء بمجتمعنا نحو
األفضل وإصرارنا على تجسيد وترسيخ
مبادئ الوسطية واالعتدال واالنفتاح،
والحرص الدائم على الدفاع عن قضايا
السلم األهلي والتضامن والتآزر ونبذ
التطرف والتعصب ،قررنا في الفترة
ال��م��اض��ي��ة أن نجتمع س��وي��ا ً تحت
رعاية جمعية جسور النور والمبادرة
الشبابية نحو مجتمع أفضل».

من اللقاء الختامي

�إعالنات ر�سمية
اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
ل���ش���راء ك���اب�ل�ات  ،NYYوذل�����ك وف��ق
المواصفات الفنية وال��ش��روط االداري���ة
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء خمسماية
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 مدة تقديم العروض
يوم الخميس الواقع فيه  5تشرين الثاني
 2015الساعة  12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1856
اعالن مزايدة
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ زحلة
القاضي رلى ابو خاطر
المنفذ :انطوان الياس تنوري الذي حل
محل المنفذ -بنك بيبلوس -بوكالة االستاذ
طوني سليم القاصوف
المنفذ عليهم :شركة شوكوال دي كافاليه
تنوري وصليبا وشركاهم وروكس وريمون
الياس تنوري ورفاقهم.
ينفذ المنفذ بالمعاملة التنفذية رقم
 2004/825ضد المنفذ عليهم عقد تعامل
وسند دين وشهادة قيد تأمين وعقد تأمين
وص� ّ
�ك كفالة بقيمة  239316.75دوالر
أميركي عدا الرسوم والفوائد.
المطروح للبيع 2400 :سهم من العقار
 1321قاع الريم
مساحته 1599 :متر مربع
يقع هذا العقار في أول البلدة مشيد عليه
بناء من ثالث طوابق وغرفتين على حدى
مستقلتين مساحة كل غرفة  16متر مربع.
الطابق العلوي :أرض��ي على مستوى

الطريق العام يحتوي على صالة معدّة
كمعمل وغرفتين وحمامين وبيت درج
ي��ؤدي إلى السطح إح��دى الغرف موجود
فيها موتور المصعد الكهربائي مساحة
الطابق  315م.2
الطابق السفلي االول :دون مستوى
الطريق العام يحتوي صالة ضمنها غرفة
حمام وبراندا مساحة الطابق  315م.2
الطابق السفلي الثاني :له مدخل خاص
مستعمل كاراج ومستودع.
ح���دوده :يحده غربا ً قناة مياه عامة
وطريق عام شرقا ً وشماال ً طريق عام وجنوبا ً
طريق عام والعقار  1767قاع الريم.
الحقوق العينية :حوّل التأمين الدرجة
األول���ى  1997/876م��ع ح��ق التحويل
لمصلحة ان��ط��وان ال��ي��اس ت��ن��وري قيمة
ال��ت��أم��ي��ن  $ 375.000دوالر أميركي
و 75.000.000ليرة لبنانية .تعهد المدين
بعدم البيع أو التأمين او التأجير او ترتيب
اي ح��ق عيني اال بموافقة ال��دائ��ن .حجز
احتياطي لمصلحة شركة األوراق الصحية
ميموزا برقم  2004/35صادر عن دائرة
تنفيذ زحلة .حجز تنفيذي لمصلحة بنك
بيبلوس برقم  .2004/825تحويل الحجز
االحتياطي لمصلحة شركة األوراق الصحية
ميموزا إلى حجز تنفيذي برقم 2004/978
عن دائرة تنفيذ زحلة .حل انطوان الياس
ت��ن��وري م��ح��ل ب��ن��ك ب��ي��ب��ل��وس ش.م.ل.
بالمعاملة  2004/825وح���وّل الحجز
التنفيذي لمصلحته حجز 2004/825
لمصلحة شركة االوراق الصحية ميموزا.
ضريبة تحسين بقرار مديرية الواردات رقم
 2013/12216بملف واح��د قاع الريم.
محضر وص��ف ع��ق��ار رق��م 2004/825
لمصلحة انطوان الياس التنوري عن دائرة
تنفيذ زحلة.
قيمة التخمين( 270950 :مئتان
وسبعون الف وتسعماية وخمسون دوالر
أميركي)
ب��دل الطرح( 162570 :ماية واثنان
وستون الف وخمسماية وسبعون دوالر
اميركي)

ثانياً :المطروح للبيع كامل العقار 1936
قاع الريم
مساحته 916 :متر م��رب��ع .يقع هذا
العقار على يسار الطريق العام المؤدية
صعودا ً الى بلدة قاع الريم وهو عبارة عن
بناء مؤلف من ثماني طبقات ثالثة سفلية
وخمسة علوية.
ال��س��ف��ل��ي ال��ث��ال��ث :م��ؤل��ف م��ن ك���اراج
ومستودع مؤجر من الياس نعمان صليبا.
السفلي التاني :نفس محتويات السفلي
الثالث مؤجر من الياس نعمان صليبا.
السفلي االول :يحتوي على ك��اراج
صغير يؤدي الى المستودع ضمنه غرفة
صغيرة وحمام ودرج يؤدي الى المتخت
من الباطون.
الطابق االرض��ي :يحتوي على ك��اراج
وغرفة ومطبخ وحمام وشقة سكنية مؤلفة
من غرفتين ومطبخ وحمام
الطابق االول :مؤلف من صالون وسفرة
وث�ل�اث ح��م��ام��ات ومطبخ وغ��رف��ت��ي نوم
وشرفة وممشى ودرج يؤدي الى الطابق
الثاني.
ال��ط��اب��ق ال��ث��ان��ي :م��ؤل��ف م��ن غرفتين
ومطبخ وحمام وغرفتين ومطبخ وحمام
وغرفتين ومطبخ وحمام ودرج يؤدي الى
الطابق الثالث.
الطابق الثالث :نفس مواصفات الطابق
الثاني
الطابق ال��راب��ع :نفس تقطيع الطابق
الثالث مقطع باللبن وقيد االنجاز.
الطابق الخامس :روف مؤلف من غرفة
واحدة
ح��دوده :يحده غربا ً وشرقا ً طريق عام
وشماال ً العقار  1608وجنوبا ً العقار 1605
قاع الريم
الحقوق العينية :وضع يد على 1200
م 2بالقرار  1/257تاريخ 1959/4/20
تخطيط بالمرسوم  13374تاريخ
 1956/9/14بملف  2قاع الريم.
يوجد على ه��ذا العقار بناء ل��م تذكر
اوص���اف���ه ل��ع��دم اب����راز رخ��ص��ة اس��ك��ان
ولتنظيم عقد االنشاءات ودفع رسمه واتمام

مستنداته ويتوجب تصفية رس��وم فنية
بالتكليف .97/746
قيد احتياطي بفراغ هذا العقار لمصلحة
ج���ورج ام��ي��ن ت��ن��وري .ح��ج��ز احتياطي
لمصلحة شركة االوراق الصحية ميموزا
بقرار تنفيذ زحلة رقم  .2004/35حجز
تنفيذ لمصلحة بنك بيبلوس بقرار تنفيذ
زحلة برقم  .2004/825ح �وّل الحجز
االح��ت��ي��اط��ي لمصلحة ش��رك��ة االوراق
الصحية ميموزا الى حجز تنفيذي.
حجز تنفيذي لمصلحة انطوان الياس
تنوري حل مكان بنك بيبلوس ش.م.ل.
بالمعاملة  .2004/825ضريبة تحسين
بقرار مديرية الواردات رقم 2013/12216
تاريخ  2013/9/16محضر وصف عقار
رقم  2004/825لمصلحة انطوان الياس
التنوري عن دائرة تنفيذ زحلة.
قيمة التخمين( 675.200 :ستماية
وخمسة وس��ب��ع��ون ال��ف وم��ئ��ت��ان دوالر
اميركي)
ب��دل ال��ط��رح( 405.120 /اربعماية
وخ��م��س��ة آالف وم��اي��ة وع��ش��رون دوالر
اميركي)
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع في  2015/10/29الساعة 12:30
في قصر عدل زحلة في قاعة المحكمة امام
رئيس دائرة تنفيذ زحلة.
ش��روط المزايدة :على الراغب الشراء
وقبل المباشرة بموعد المزايدة ان يودع
باسم رئيس دائرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح
ف��ي ص��ن��دوق الخزينة او بموجب كفالة
معادلة او موجب شك مصرفي وعلية اتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ زحلة اذا
لم يكن له فيها مقام .وعليه خالل ثالثة ايام
من تاريخ صدور قرار االحالة ايداع الثمن
تحت طائلة اعتباره ناكالً واعادة المزايدة
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه خالل عشرين يوما ً من صدور
قرار االحالة تسديد رسم الداللة بمعدل 5%
من قيمة الشراء.
رئيس الكتبة
محمد البرجي

