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حمليات � /إعالنات

لبنان يخ�سر اليا�س �سكاف والت�شييع الأربعاء
ور�ؤ�ساء ونواب و�شخ�صيات ّ
يعزون بـ«الفقيد الكبير»
غيّب الموت أول من أمس رئيس «الكتلة
الشعبية» النائب والوزير السابق إلياس
جوزيف سكاف ،عن  67عاماً ،بعد صراع
مع المرض.
ويشيّع جثمان الفقيد في مدافن العائلة
في بيادر زحلة ي��وم األرب��ع��اء المقبل بعد
قداس لراحة نفسه في كنيسة سيدة النجاة.

المجلس األعلى للكاثوليك

ون��ع��ى المجلس األع��ل��ى لطائفة ال��روم
الملكيين الكاثوليك وأهالي زحلة والبقاع
و«الكتلة الشعبية» ،وآل سكاف وآل طوق،
ببيان «فقيدهم الكبير» .واش���اروا إل��ى أن
عائلة الفقيد تتقبل التعازي ،اعتبارا ً من يوم
األحد الواقع في  ،2015/10/11بدءا ً من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ،ولغاية
السادسة مساء في مقر الكتلة الشعبية،
حي سيدة النجاة  -زحلة .على أن تعلن
الترتيبات ومراسم الجنازة والدفن في وقت
الحق.
ون��ع��ت ك��ت��ل��ة ن����واب زح��ل��ة للزحليين
والبقاعيين واللبنانيين ،سكاف ،واعتبرت
في بيان« ،أن وفاته خسارة للوطن وللبقاع
ولمناصريه ولمحبيه ،فهو سليل عائلة
سياسية عريقة أعطت لبنان ووقفت إلى
جانب الزحليين والبقاعيين لعقود عديدة،
وكانت لها بصمات في الحياة السياسية ال
يستطيع أحد أن ينساها.وبهذه المناسبة
الحزينة تتقدم الكتلة بالتعازي إلى عائلته
آل سكاف وعقيلته السيدة ميريام وولديه
جوزف وجبران راجية من الله لهم الصبر
والسلوان».
وأمت أمس مق ّر الكتلة شخصيات سياسية
وحزبية ودينية وعسكرية وعدد من فاعليات

أبناء الفقيدة:
المهندس ابراهيم الحاماتي زوجته نالي الخوري وعائلتهما
األمين كميل الحاماتي (الخازن العام في الحزب السوري
القومي االجتماعي) زوجته فريال خيرالله وعائلتهما
نبيل الحاماتي زوجته ألين نصر وعائلتهما
ابنتا الفقيدة:
نهلة الحاماتي (رئيسة المنطقة التربوية في الشمال) زوجة
المفتش العام السابق فوزي نعمة وعائلتهما
ندى الحاماتي زوجة ميالد وهبة وعائلتهما
أشقاؤها:
عائلة المرحوم ميشال نادر
عائلة المرحوم البرت نادر
عائلة المرحوم غطاس نادر
عائلة المرحوم زاهي نادر
المرحوم فؤاد نادر
وعموم عائالت :الحاماتي ،نادر ،نعمة ،الخوري ،خيرالله،
وهبة ،نصر وعموم عائالت قلحات (الكورة) ومن ينتسب إليهم
في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومة

المنطقة وحشود شعبية ،معزية بسكاف.

بري

كما أج��رى الرئيس بري اتصاال ً بعائلة
سكاف معزيا ً ومواسيا ً بفقدانه.

سالم

نعى رئيس مجلس ال��وزراء تمام سالم
سكاف .وقال في تصريح« :بغياب الياس
سكاف فقد لبنان شخصية وطنية ب��ارزة
لعبت لسنوات طويلة دورا ً أساسيا ً في
الحياة السياسية الوطنية ،تكملة للمسيرة
الزاخرة التي خطها الراحل الكبير جوزف
سكاف».أضاف« :إننا نتقدم من عائلة الفقيد
ومن أهله ومحبيه في زحلة والبقاع وجميع
انحاء لبنان ،بأحر التعازي ،راجين من الله
عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان».
و ق��ال الرئيس نجيب ميقاتي :برحيل
سكاف «يغيب وجه سياسي عريق وسليل
عائلة لبنانية أصيلة ،تركت بصمات مشرقة
في تاريخ زحلة األبية ولبنان .رحمه الله
والهم عائلته الصبر والسلوان».واتصل
الرئيس ميقاتي بأرملة ال��راح��ل السيدة
ميريام طوق سكاف معزياً.
واع��ت��ب��ر ال��رئ��ي��س سعد ال��ح��ري��ري عبر
«تويتر» أنه «بغياب أيلي سكاف ينكسر
غصن أخضر من عائلة عريقة لها في تاريخ
لبنان عالمات مميزة».

فرنجية

وغ ّرد رئيس تيار المرده النائب سليمان
فرنجية عبر «تويتر» قائالً« :برحيلك يفقد
الوطن سياسيا ً ن��ادرا ً في طيبته وآدميته

زهية نادر الحاماتي
(أرملة المرحوم موسى ابراهيم الحاماتي)
عائلة سكاف تتقبل التعازي في زحلة
وإنسانيته .وسأفتقدك زميالً وصديقا ً وأخاً.
الياس سكاف ضيعانك…».

أرسالن

ك��م��ا ع��� ّزى رئ��ي��س ال��ح��زب الديمقرطي
اللبناني النائب طالل أرسالن بسكاف ،وقال
في بيان :برحيله يطوي لبنان صفحة من
صفحاته المشرقة لرجل شريف طيب أحبه
ال��ن��اس ،ولنائب ووزي��ر سعى خ�لال فترة
توليه المسؤولية العامة إلى خدمة لبنان،
فكان رم��زا ً للشفافية والصدق والرجولة
والعطاء المتفاني ،ظلمه النظام السياسي
القائم فسعى الى نظام المساواة والعدالة
ولم يتسن له رؤية النسبية او إلغاء الطائفية

السياسية وغيرها من القضايا التي سوف
تخرج األش��راف من نفق الظلمة الى رحاب
الوطن الحقيقي».
كرامي
ون��ع��ى ال��وزي��ر ال��س��اب��ق فيصل كرامي
سكاف ،قائال« :خسرنا صديقا ً ووجها ً لبنانيا
عريقاً» .وعزى «عائلته وأهله ومحبيه» آمالً
في أن «يبقى نهجه الوطني راسخا ً في هذا
البيت العريق».

الخازن

وأب��رق رئيس المجلس العام الماروني
ال��وزي��ر السابق ودي��ع ال��خ��ازن إل��ى عائلة
سكاف معزياً .ومما جاء في البرقية« :لشد

ما آلمنا أن نسمع خبرا ً صاعقا ً ومحزنا ً
كالذي بلغنا بوفاة ركن من أركان السياسة
ف��ي لبنان ه��و ال��وزي��ر وال��ن��ائ��ب السابق
الياس سكاف ،على أن ما يعزينا هو األثر
الطيب الذي تركه الراحل الكبير في عارفيه
ومقدريه واإلن��ج��ازات التي حققها لوطنه
ولمنطقته.فباسمي وباسم المجلس العام
ال��م��ارون��ي ،أت��ق��دم م��ن أب��ن��اء مدينة زحلة
األع���زاء خصوصاً ،والبقاع عموماً ،ومن
أهل الفقيد الكبير ،بأحر التعازي ،راجيا ً أن
يلهمكم الله الصبر والسلوان وأن يسكن
الفقيد الغالي فسيح جناته».
ووجه رئيس المجلس االرثوذكسي روبير
األبيض برقية تعزية الى عائلة سكاف.

يتحدّث ويواكبه وزير الخارجية عادل الجبير الذي
ه��دّد روسيا بالويل والثبور وعظائم األم���ور ،عن
الرغبة بأفضل التفاهمات م��ع روس��ي��ا ،والسعي
للتوصل معها إلى رؤي��ة مشتركة ،عدا عن تزخيم
المصالح المشتركة .ومعلوم أنّ القضية المفصلية
هي مستقبل سورية في ظ ّل الرئيس بشار األسد،
ال���ذي ت��و ّرط��ت ال��س��ع��ودي��ة ب��إع�لان��ه خ��ط��ا ً أح��م��ر ال
إم��ك��ان��ي��ة ل��ل��ت��راج��ع ع��ن��ه ب����دون ح��ب��ل ن��ج��اة تقدّمه
موسكو ،بالحديث عن صيغة ح ّل سياسي تنتهي
في صناديق االقتراع ،وتعتبرها الرياض مخرجا ً
مناسباً ،بينما يجري الحديث عن ح ّل قريب يخرج
السعودية من مأزقها اليمني بقوات دولية للسالم،
يفترض أن توافق روسيا على تكوينها ومهامها،
وبالتالي ال ب�� ّد من موافقة إي��ران وسائر األطراف
اليمنية ،وعلى ك ّل هذه الجبهات ال ب ّد من موسكو،
وف���ي ال��م��ق��اب��ل ك��ان��ت واش��ن��ط��ن ت��ح�� ّذر روس��ي��ا من
مخاطر ما تقوم ب��ه ،وتعلن أن ال تفاهمات بعد ما
أسمته تو ّرط روسيا في المستنقع السوري ،لتصل
إلى تسجيل احتجاجها على ض ّم العراق إلى الحلف
المشترك بين روس��ي��ا وس��وري��ة وإي����ران وتطلب
حصر التفاهمات مع العراق بصيغ ثنائية ،وتعود
أي نية لمنطقة حظر
لتعلن التأكيد على عدم وجود ّ
جوي في شمال سورية ،كما ر ّوجت مصادر تركية،
وأن��ه��ا ب��اش��رت سحب ص��واري��خ ال��ب��ات��ري��وت التي
نشرتها سابقا ً على الحدود التركية السورية ،وأنها
أقفلت برنامج تسليح المعارضة السورية؛ بينما
تقول المصادر المتابعة في واشنطن للتفاوض مع
موسكو إنّ التسليم األميركي بعضوية العراق في
الحلفين اللذين تقودهما واشنطن وموسكو قد ت ّم
أخيراً ،وعليه صار ممكنا ً الحديث عن غرفة عمليات
أميركية روسية مشتركة تتابع التنسيق وتتصدّى
ألي إشكاالت ميدانية.
ّ
ع��ل��ى إي��ق��اع ه���ذا ال��ت��س��ارع ت��ت��ح�� ّول روس��ي��ا إلى
الجار الجنوبي لتركيا ،إضافة لجيرتها الشمالية
وتتشارك معها البحر األسود ،وتبدو حركة روسيا
في الحرب على اإلره��اب وه��ي تسجل االنتقادات
القاسية لما تس ّميه الحضانة التركية الالقانونية
وال�لاش��رع��ي��ة للمجموعات اإلره��اب��ي��ة م��ن مك ّوني
«داعش» و«النصرة» ،تؤكد الشراكة مع المجموعات
الكردية ف��ي مواجهة اإلره���اب ،بينما ال��غ��رب بك ّل
عواصمه يالقي الموقف الروسي لجهة رفض منح
التغطية لقيام أنقرة بضرب حضور المك ّون الكردي
عشية االنتخابات ،بينما كان تفجير أنقرة يفضح
الرئيس التركي رج��ب أردوغ���ان وح��زب��ه ،حيث لم
تم ّر محاوالت رئيس الحكومة داوود أوغلو إللصاق
تهمة التفجير ،ال��ذي استهدف اليساريين األتراك
حلفاء األك����راد ف��ي ح��زب ال��ش��ع��وب الديمقراطي،

�سورية تب ّلغ ...
(تتمة �ص)1
الجيش اللبناني ال��ذي ب��دأ حملة
اعتقاالت كبيرة في صفوف الشبان
الذين يتنقلون بين القلمون وسهل
القاع ،خالل اليومين الماضيين أبلغ (
شاوية) المخيمات أنّ منتصف الشهر
ال��ح��ال��ي آخ��ر م��وع��د لفك المخيمات
القريبة من الطريق العام ،حيث انتقلت
آالف الخيم الى داخل السهل ،في وقت
عادت فيه إلى الواجهة عملية الصراع
على تأجير أراض لبناء المخيمات
عليها ،حيث تبلغ قيمة إيجار الخيمة
 30ال��ف ليرة لبنانية ،فيما ع��ادت
ج��م��ع��ي��ات إي��ط��ال��ي��ة إل���ى المنطقة
للمساهمة ف��ي ت��ق��دي��م المراحيض
والمحروقات الالزمة الستخراج مياه
اآلب��ار للمخيمات؛ في ظ ّل حديث عن
فساد ورش��ى ف��ي م��وض��وع التهجير
وصلت رائحته ألعضاء في بلدية قرية
محاذية لقرية جوسية وضمن عاملين
ف��ي جمعيات أوروب��ي��ة تعنى بشأن
المهجرين السوريين في لبنان.

نضال حمادة

عون :التغيير ٍ
آت ويليه اإلصالح

يفتح األسبوع الطالع على جملة ملفات ومسائل عالقة
وف��ي طليعتها عقد جلسة لمجلس ال���وزراء مخصصة
لموضوع النفايات ،وبالتوازي برزت مواقف لرئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون تركزت على هذه
الملفات.
وأشار عون ،خالل إحياء التيار الوطني الح ّر ذكرى 13
تشرين بحشود كبيرة أمام قصر بعبدا ،إلى أن «مرحلة
جديدة من النضال قد بدأت وستكون نتيجتها التغيير ثم
االصالح» .وقال« :أو ّد أن أطمئن الجميع ،أن هذا التالعب
بالقوانين لن يم ّر مرور الكرام وسيدفعون ثمنه ،والتالعب
باالستحقاقات سيضعهم بموقع االتهام ،ويفضح عمالتهم
للخارج وارتهانهم لقراراته على حساب استقالل الوطن
وسيادته ،خصوصا ً أولئك الذين يقاتلون بسيف غيرهم،
ونطمئنهم أن هذا السيف ق ُرب أن ينكسر».
ورأى ع��ون «أنّ التغيير يكون من خ�لال انتخابات
حقيقية تمثل فعالً الشعب اللبناني ،ومن هنا يأتي نضالنا
بالمطالبة بقانون نسبي يمثل الجميع» ،معتب ًرا «أن اليوم
ليس كاألمس وأن غدًا ليس كاليوم ،ورح يجي التغيير
ويليه اإلص�لاح ومن وقت لوقت رح ننزل على شوارع

بيروت والحضور رح يكون أكبر».
وأض��اف« :مؤسسة الجيش تعاني من خلل قيادي
للتمديد في مراكزها العليا وإن ه��ذا التمديد موضوع
ّ
يفكك الدولة ،حتى حكومتنا عياري ألننا
خطر جدًا ألنه
ً
ً
لم ننتخب رئيسا ً للجمهورية» ،الفتا إلى أنه «أصبح
على رأس قيادة الجيش وقوى األمن والمجلس العسكري
قيادات فاقدة صالحياتها».

استفتاء على خيارات عون

وأكد مصدر مق ّرب من الرابية لـ«البناء» أنّ «المشهد
الذي أحاط قصر بعبدا أمس ،حسم بصورة نهائية مَن
يمثل المسيحيين في لبنان ،وبالتالي إما أن تذهب رئاسة
الجمهورية إلى مَن يمثل المسيحيين وإما ال رئاسة ولن يمر
شيء من دون إرادة المواطنين».
وأضاف المصدر« :مشاركة عشرات اآلالف في التظاهرة
تشكل استفتا ًء كاسحا ً لمن يمثل المسيحيين واستفتاء
على خيارات العماد ع��ون ،وفي مراحل الحقة سنشهد
استفتاء وطنياً ،إسالميا ً  -مسيحيا ً على هذه الخيارات،
فال يف ّكر أحد بمحاولة احتواء هذه الحشود ومَن يمثلها أو
المساومة مهما علت األصوات وتغيّرت المعطيات اإلقليمية
والدولية ،ال مساومة في موضوع رئاسة الجمهورية وال
في قانون االنتخاب وال أحد يراهن على التح ّوالت اإلقليمية
والدولية التي ستكون لمصلحتنا وليس لمصلحة الطرف
اآلخر».
وأوضح المصدر أنّ العماد عون لن يدعو إلى خطوات
تمس األمن واالستقرار الداخلي ،بل
تصعيدية في الشارع
ّ
سي ّتخذ الخطوات الالحقة وفقا ً لتوقيته وما يراه مناسباً،
وأشار المصدر إلى أنّ مسيحيّي  14آذار هم حالة مستتبعة
لقرار تيار المستقبل وأنّ محاولة إظهار الرئيس ميشال
سليمان على أنه حالة موجودة ولها حيثية مسيحية هي
كمحاولة إحياء العظام وهي رميم».

سيف «المستقبل» س ُيكسر

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن تظاهرة
األمس هي محطة نضالية من ضمن محطات تصاعدية
ستشهدها المرحلة المقبلة ،فالرسالة األه ّم التي أراد عون
كسر،
وجمهور التيار إيصالها ،هي أنّ إرادة الشعب لن ُت َ
بعد أن ت ّم كسرها بقوة الظروف الدولية واإلقليمية في
 13تشرين العام  1990واستم ّر كسرها عند ك ّل استحقاق
حتى اليوم ،فقانون االنتخاب والتمديد للمجلس النيابي
مرتين وتعطيل المجلس الدستوري كلها أشكال لـ 13
تشرين ،باألمس كان يوم االقتراع باألقدام ،لن نسكت بعد
اليوم عن المخالفات القانونية والدستورية».
وأوضحت المصادر أنّ «الجمود في الحكومة سيستم ّر
وأن طاولة الحوار غير مجدية ومشاركتنا فيها أو عدمه
لم يعد يفيد ،وسيبقى الموقف نفسه من مشاركتنا في
جلسات المجلس النيابي إذا لم يحصل تط ّور جدي.
أعطينا كل الفرص ،األم��ور تتجه إلى مزيد من التعقيد
وكل شيء سيبقى مج ّمدا ً بانتظار التح ّول والتغيير في
المعطيات الخارجية التي ستالقي ت��ط��ورات الوضع
الداخلي وبالتالي ستنتج في نهاية المطاف الحل الذي لن
يكون أقله إقرار قانون انتخاب جديد على أساس النسبية
وانتخابات نيابية».
ولفتت المصادر إلى أن «استمرار الجمود في المؤسسات
سيطبع المرحلة المقبلة حتى نضوج الحل ،فالتيار لم يعُ د

يهتم للتسويات في موضوع الترقيات والتعيينات ،فكل ما
ت ّم التوافق عليه ت ّم التراجع عنه من الطرف اآلخر الذي هو
تيار المستقبل ،أما الرئيس سليمان فهو يحارب بسيف
ٍ
بسيف إقليمي،
المستقبل والرئيس سعد الحريري يحارب
لكن هذا السيف سينكسر».

جلسة حكومية الخميس إذا...

المرجح أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء
حكومياً ،من
ّ
الخميس المقبل مخصصة لملف النفايات ،إذا تم اعتماد
مطمر النفايات في البقاع.
وأكد وزير اإلعالم رمزي جريج لـ«البناء» عقد جلسة
لمجلس ال���وزراء ي��وم الخميس المقبل والتي ستكون
مخصصة فقط لملف النفايات ،لكنه نفى تسلّم الوزراء
دعوة رسمية للجلسة ،مشيرا ً إلى أنّ الدعوة إلى جلسة
مرتبطة ببعض اإلشكاليات التي تعرقل اعتماد مطمر
البقاع ومن المفترض أن يأتي الجواب اليوم إذا كان سيت ّم
اعتماده».
واعتبر جريج أن موضوع الترقيات العسكرية قد
انتهى ،وأشار إلى أن ال جديد في مواقف العماد عون أمس،
وأيّد جريج كالم عون بأنه كان على الحكومة أن تذهب
حين انتهاء والية الرئيس سليمان ،لكنه شدد على ضرورة
بقاء الحكومة لملء الفراغ الرئاسي ريثما يتم انتخاب
رئيس جديد.
ونفت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أي اتصاالت
مع الرابية لحضور وزراء تكتل التغيير واإلصالح جلسة
الخميس ،وأك��دت أن ملف التعيينات والترقيات أصبح
وراء «التيار» وأن الحكومة أصبحت بحكم المجمدة.
وسط هذه المناخات السياسية ،حذر رئيس مجلس
ال��وزراء تمام سالم من وضع كارثي يهدّد البالد ،بسبب
عدم القدرة على التصدي للمتطلبات الحياتية والمعيشية
ومعالجة االستحقاقات ،معتبرا ً أن «األزمة السياسية في
لبنان تتجه إلى مزيد من التصلّب في ظ ّل الصراع السياسي
المستفحل ،وصراع القوى السياسية ومقاييسها المعتمدة
على مصالحها ونفوذها».
وفي األثناء ،برزت تداعيات دموية لموضوع النفايات،
تمثل باإلشكال الذي وقع في مكب سرار في عكار ،بين
سائقي الجرافات التي تعمل واألهالي ،أدّى إلى سقوط 3
جرحى ،فيما ناشد األهالي القوى األمنية التدخل.

مدفعية الجيش تستهدف
المسلحين في الجرود

أمنياً ،وتزامنا ً مع تصاعد العمليات العسكرية في
سورية واالنهيار ال��ذي أص��اب المجموعات المسلحة
نتيجة الضربات الجوية الروسية والعمليات البرية
والجوية للجيش السوري ،توتر الوضع األمني في جرود
عرسال إثر مناوشات بين الجيش اللبناني وتج ّمعات
المسلحين.
واستهدفت مدفعية الجيش المتمركز ف��ي عرسال
ومحيطها تج ّمعات وتح ّركات المسلحين في وادي الخيل
بالقرب من تلة القرن ،وكانت عملية القصف قد عنفت جدا ً
إثر التح ّركات التي قام بها المسلحون في وادي الخيل
ووداي العويني وتلة الفرن ،حيث تتمركز أع��داد كبيرة
من مسلحي «النصرة» و«داعش» .وأفيد عن سقوط قتلى
وجرحى في صفوف المسلحين الذين نقل معظمهم إلى
مستشفيات ميدانية في وادي حميد ووادي الخيل.

حلفان جديدان ( ...تتمة �ص)1
 الواضح أنّ مأزق الحلف الذي أعلنه جون كيريمن الرياض ،كان في كيف يترجم صياغته لمعادلة
ال نصر ب��دون ح��رب برية و َم��ن يخوضها من جهة،
وكيف يكون الح ّل السياسي في س��وري��ة ،و َم��ن هو
الشريك عن المعارضة ال��ذي يملك وزن��ا ً ويمكن أن
ي��ك��ون ش��ري��ك��ا ً ف��ي ال��ح��رب ع��ل��ى «داع�����ش» م��ن جهة
مقابلة؟
 ال���واض���ح أنّ ت��ن��ظ��ي��م «ال���ق���اع���دة» ك���ان الشريكالرئيسي لحلف الرياض البديل عن حلف األطلسي،
وأنّ إشكالية العالقة بـ«القاعدة» لم تنجح في بلورة
ما يسمح بتقديم الحليف الس ّري علنا ً كشريك مالئم
للح ّل السياسي وللحرب البرية ،ف�لا أمكن تحقيق
نجاح في عملية التبييض والتسويق غربياً ،وال ت ّم
تذليل العقبة أم��ام التبييض دول��ي��اً ،خصوصا ً لدى
روسيا والصين وإيران ،و«القاعدة» هي من يهدّد أمن
ك ّل منهم ،وال يقارن خطرها بخطر المولود الهجين
«داعش» ،ومن جهة ثالثة لم تتم ّكن محاوالت األتراك
والقطريين والسعوديين واإلسرائيليين من إقناع

التنظيم بعملية تبييض ثانية ينفي فيها صلته كـ«جبهة
نصرة» بالتنظيم األم «القاعدة» ،ألنّ ذلك يدفعه نحو
التفكك ويفقده مصادر قوته.
 في المقابل واضح أيضا ً أنّ أطراف الحلف تعيشك��� ّل منها أزم���ة بحجم يكفي ل�لان��ش��غ��ال ع��ن هموم
الحلف .فالشركاء الغربيون ال يستطيعون المساهمة
بغير تكرار ما تفعله أميركا ،وهو الغارات التي تبقى
بال جدوى ،كما يقول األميركيون عن غاراتهم وغارات
حلفائهم ،والحلفاء اإلقليميون عاجزون عن فعل شيء
في الب ّر ومنغمسون ك ّل في همومه ،خصوصا ً تركيا
المنشغلة بخطر انتخابي داهم سيسقط من يد الحزب
الحاكم فيها قدرة تشكيل حكومة ،والسعودية غارقة
حتى أذنيها في اله ّم اليمني.
 ف���ي م��ق��اب��ل ه���ذا ال��ف��ش��ل وه����ذا ال��ت��رهّ��ل وتحتالعنوان ذات��ه ،ال��ذي اختارته أميركا وجعلته تحديا ً
دول��ي��اً ،ال��ح��رب على اإلره���اب ،أق��دم��ت موسكو على
تشكيل أول حلف عسكري منذ سقوط حلف وارسو
قبل رب��ع ق��رن ،وه��و يض ّم سورية وال��ع��راق وإيران

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله وقدره
ننعي إليكم وفاة فقيدنا الغالي المرحوم

الحاج ح�سين علي طعان

الريا�ض تبحث ( ...تتمة �ص)1
بحزب العمال الكردستاني ،فاضطرت الداخلية
التركية لإلعالن عن إش��ارات لتو ّرط «داع��ش» ،وما
أدراك م��ا وم��ن «داع���ش» ،إنْ ل��م يكن مرجع تركي
يطلب منها ما طلبه بحق عين العرب ،وما طلبه في
ليبيا بحق األق��ب��اط المصريين ،فيدخل أردوغ���ان
االن��ت��خ��اب��ات وي���داه مغ ّمستان ب��دم الناخبين وهو
يواجه مصيرا ً محتما ً بالخسارة.
وح��ده��ا فلسطين ت��خ��رج ع��ن ال��س��ي��اق ،وتشقّ
الصفوف لتعلن بصوت شهدائها فضيحة النظام
ال��ع��رب��ي ،وت��ق��دّم الشيوخ وال��ن��س��اء واألط��ف��ال على
م��ذب��ح قضية ت��رف��ض أن ت��ق��دّم ع��ل��ى م��وائ��د البيع
والشراء ،صفقة في حساب أحد ،أو رصيدا ً ألحد،
فاالنتفاضة تواصل حشد صفوفها ،وشبابها ال
يبخلون بدمائهم ،واثقون من مسارهم ،ال ينتظرون
قيادة وال تنظيمات ،يفرضون جدول أعمالهم على
طريقة الرئيس بوتين ويقولون لمن يريد دورا ً في
مستقبل فلسطين ،نحن من يفرض اإليقاع فعليكم
أن تتبعونا.
لبنان سيتبع من اليوم إيقاعا ً جديداً ،بعدما بدا
أنّ العماد ميشال ع��ون ،م��ن موقعه ف��ي الحكومة
وال����ح����وار وال���ت���س���وي���ات ال��م��ف��ت��رض��ة ف���ي قضية
التعيينات العسكرية ،يعلن بالقرب من قصر بعبدا،
أم��ام حشود غفيرة في مناسبة لها خصوصيتها
عنده وعند تياره ،وهي ذكرى الخروج من القصر،
أنّ التسويات انتهت ،وأنّ الرئاسة ستكون معبّرة
ع��ن إرادة التمثيل األوس����ع المحتشد ف��ي طريق
القصر الجمهوري ،وأنّ االنتخابات النيابية على
أساس قانون يعتمد النسبية صارت ضرورة تسبق
االنتخابات الرئاسية.

ال��م��ن��ت��ق��ل��ة إل���ى رح��م��ة ال��ل��ه ي���وم ال��ج��م��ع��ة ال���واق���ع في
.2015/10/9
أق��ي��م��ت ال��ص�لاة ل��راح��ة نفسها أم���س األح���د ال���واق���ع في
 2015/10/11في كنيسة القديس جاورجيوس ـ قلحات
(الكورة).
تقبل التعازي اليوم االثنين وغدا ً الثالثاء  12و2015/10/13
في قاعة الكنيسة من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة
السابعة مساء.
الرجاء استبدال األكاليل بالتب ّرع للكنيسة.

(أبو غالب)
زوجته :الحاجة فاطمة صالح.
إبناه :غالب زوجته ريما شمس والمهندس علي زوجته
الدكتورة ياسمين نشابة.
إبنتاه :فادية زوجة الدكتور خضر كجك وراغدة زوجة محمد
أحمد كجك.
أشقاؤه :الحاج حسن ،ماجد ،الدكتور محمد وأسعد.
شقيقاته :الحاجة سعاد زوج��ة المرحوم محمود فخري،
الحاجة إنصاف زوجة المرحوم عبدالله صالح ،المرحومة
الحاجة إس��ع��اف زوج��ة ال��ح��اج أحمد كجك ،عطاف زوج��ة
القاضي جميل بيرم.
أشقاء زوجته :المرحوم عبدالله ،الحاج محمد ،الحاج علي،
المرحومة الحاجة نجيبة ،والحاجة مريم صالح.
تقبل التعازي اليوم اإلثنين وغدا ً الثالثاء  12و 13تشرين
األول  2015في منزل الفقيد في المصيلح طريق الحجة طيلة
النهار .وفي بيروت نهار الخميس  15تشرين األول  2015في
مركز جمعية التخصص والتوجيه العلمي – بيروت ،قرب
مبنى أمن الدولة من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة
مسا ءً.
ويُصادف نهار الجمعة  16تشرين الثاني  2015ذكرى مرور
اسبوع على وفاته وبهذه المناسبة ستتلى آي��ات من الذكر
الحكيم و ُيقام مجلس ع��زاء عن روح��ه الطاهرة عند الساعة
الثالثة بعد الظهر في حسينية بلدة الزرارية.
الراضون بقضاء الله وقدره آل طعان ،صالح ،كجك ،فخري،
بيرم ،شمس ،نشابة وعموم أهالي الزرارية وصور.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب ،ولكم من بعده طول البقاء.

�إعالنات ر�سمية
وزارة المالية
مديرية المالية العامة
مديرية الواردات
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية ال��واردات – دائرة رسم االنتقال-
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت-
شارع بشارة الخوري -مبنى فيعاني -الطابق الثاني 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
محمد حسن فرحات

876821

2015/08/31 RR145676981LB

2015/09/11

كارولينا وليد فرحات

2983025

2015/08/31 RR145676995LB

2015/09/11

محمد وليد فرحات

2983024

2015/08/31 RR145677001LB

2015/09/11

سوسانا عبد الحسين بزي

2983021

2015/08/31 RR145677015LB

2015/09/11

امينة علي فرحات

682921

2015/08/31 RR145677029LB

2015/09/11

سلوى جميل القوزي

676498

2015/09/03 RR145677046LB

2015/09/11

عبد الحفيظ جميل القوزي

676509

2015/09/03 RR145677050LB

2015/09/11

سهام جميل القوزي

676490

2015/09/03 RR145677060LB

2015/09/11

نجاح جميل القوزي

676502

2015/09/03 RR145677077LB

2015/09/11

بشير جميل القوزي

81631

2015/09/03 RR145677085LB

2015/09/11

فاروق خليل القوزي

132779

2015/09/03 RR145677094LB

2015/09/11

جهاد خليل القوزي

581249

2015/09/03 RR145677103LB

2015/09/11

ميرفت خليل القوزي

2043189

2015/09/03 RR145677117LB

2015/09/11

جالل خليل القوزي

242830

2015/09/03 RR145677125LB

2015/09/11

زهية خليل ابو صالح القوزي 2043175

2015/09/03 RR145677134LB

2015/09/11

2049693

2015/09/03 RR145677148LB

2015/09/11

عمر محمد علي القوزي

475764

2015/09/03 RR145677151LB

2015/09/11

جميل محمد علي القوزي

1265179

2015/09/03 RR145677165LB

2015/09/11

مي محمد علي القوزي

353249

2015/09/03 RR145677179LB

2015/09/11

منال محمد علي القوزي

2045612

2015/09/03 RR145677182LB

2015/09/11

مروة محمد علي القوزي

2049676

2015/09/03 RR145677196LB

2015/09/11

دالل محي الدين كعكي

م��ع روس��ي��ا ويتسع الستقطاب ال��م��زي��د ،خصوصا ً
الصين وبيالروسيا وفنزويال كدول مهت ّمة بمكافحة
اإلرهاب جديا ً ودعم معادلة دولة سورية قوية وصفة
ال بديل عنها في مواجهة اإلرهاب ،والحليف السري
علني وقادر ومصدر فخر لحلفائه وهو حزب الله.
 الحلف ال���ذي تنشئه موسكو ي��ض�� ّم ق��وى فتيةص��اع��دة ،وتملك عزيمة وق��درة الشراكة في الحرب
ال��ب��ري��ة وت��م��ل��ك م��ص��داق��ي��ة وج��دي��ة ومصلحة السير
في الحرب على اإلره��اب ،وتقدّم روسيا لخصومها
وأص��دق��ائ��ه��ا وص��ف��ة ال��ح��ل��ف ال��ج��دي��د ب���األف���ع���ال ال
باألقوال.
 حلفان يتقابالن ،على مساحة الشرق األوسط،ولكنهما حلفان دوليان سيكتب لمن ينتصر بينهما حق
كتابة ميثاق النظام اإلقليمي الجديد ،ال��ذي منه وعليه
سيتشكل النظام العالمي ال��ج��دي��د .حلفان متقابالن،
واح����د ي��ف��ش��ل واآلخ����ر ي��م��ل��ك وص��ف��ة ال��ن��ص��ر واسمها
سورية ،ها هو حلف الشام مقابل حلف الرياض.
ناصر قنديل

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د لمد وت��رك��ي��ب كابالت
 630X1ملم 24-2ك.ف .وخلية الوصول
ف��ي محطة بكفيا الرئيسية ،استقصاء
االس���ع���ار رق����م ث 4د 9656/ت��اري��خ
 ،2015/9/1قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/11/6عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة 11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف
1833

 ،)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 2015/10/07
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1880

