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حمليات � /إعالنات
كيري يحاول ( ...تتمة �ص)1

ق��د توقفت المحدلة العسكرية ع��ن سحق البنية
العسكرية لـ»النصرة» وأخواتها ،فيت ّم بعد النتيجة
البت بالخطوة الالحقة ،ولذلك وألسباب
التركية ّ
تتصل ب�لائ��ح��ة ال��م��دع��وي��ن ال��ت��ي استثنت مصر
وإيران ،وتجاهلت مجموعة التواصل التي أعلنت
عنها موسكو تحضيرا ً لمؤتمر جنيف الثالث.
تر ّيثت موسكو وق ّررت أن تدرس.
فلسطينيا ً وب��س��رع��ة ق��ي��اس��ي��ة ت�لاق��ي سرعة
إن��ج��ازات الجيش ال��س��وري والطيران الروسي،
نجح شباب االنتفاضة الفلسطينية ،رغم إصرار
البعض بتسميتها هبّة ،بفرض روزنامتهم على
مجلس األم��ن فتقدّمت فرنسا بمشروع مخ ّفف
من الشعار الذي يرفعه شباب االنتفاضة بتأمين
الحماية الدولية للقدس ،ودعت باريس إلى نشر
مراقبين دول��ي��ي��ن ف��ي المسجد األق��ص��ى ،لتلقى
هجوما ً صاعقا ً من حكومة االحتالل ،وردا ً قاسيا ً
من ج��ون كيري وزي��ر الخارجية األميركي ،ألنّ
الحماية ال��دول��ي��ة تعني س��ق��وط عاصمة الدولة
اليهودية المفترضة؛ فالمسجد األق��ص��ى وفق
المتطرفين مرقد هيكل سليمان المزعوم ،واأليام،
كما يقول شباب االنتفاضة ال تزال في بداياتها،
وال��م��زي��د م��ن ال��ق��ت��ل ال��وح��ش��ي وان��ف�لات قطعان
المستوطنين سيجعل شعار االنتفاضة بطلب
الحماية الدولية ضاغطا ً أكثر ،إال إذا ق ّررت حكومة
االحتالل وقف االستيطان والتهويد وبالتالي وقف
القتل ،والتعايش مع الحق المشروع للفلسطينيين
بالتظاهر والصالة والتنقل.
لبنانيا ً يخيّم الجمود واالنتظار ،بعدما حملت
ال��ت��ط��ورات م��ؤش��ري��ن ه��ا َّم��ي��ن وض��ع��ا ح���دا ً للغة
ال��ت��ص��ع��ي��د ،األول ق����رار س���ع���ودي م��ل��زم لنواب
ووزراء ت��ي��ار المستقبل بالتوقف ع��ن التلويح
ب��االن��س��ح��اب م���ن ال���ح���واري���ن ال��ل��ذي��ن يرعاهما
رئيس مجلس النواب نبيه ب��ري ،وع��دم مالمسة
المح ّرمات بالتهديد بفرط عقد الحكومة .والثاني
رس��ال��ة و ّد ل��ل��رئ��ي��س ب���ري حملها ال��ن��ائ��ب وليد
جنبالط من السعودية تدعوه للتغاضي عن بعض
الصبيانية الظاهرة في مواقف بعض رموز تيار
المستقبل ،ومواصلة مساعيه الوفاقية وتعلن

مساندتها لها بقوة ،ومعلوم أنّ السعودية كانت
تريد هذا التسخين ،لكنها ال تريد له أن يذهب ح ّد
التفجير ،كما فعل المن ّفذون ،بسبب قصر نظرهم،
ّ
للتدخل.
فاضطرت الرياض

دراماتيكي للبنان
ال تحول
ّ

ال شيء واض��ح في المدى المنظور أن هناك تح ّوال ً
دراماتيكيا ً للبنان ،فالمخاطر التي من الممكن أن يش ّكلها
تنظيم داعش اإلرهابي من ناحية حمص انعدمت إلى حد
كبير ،فالحضور الروسي الفعال في سورية جعل وضع
المجموعات اإلرهابية على السلسلة الشرقية في حالة
دفاع وليس في حالة هجوم ،وفي هوامش صعبة جداً.
ويظهر ذلك جليا ً في ضرب الجيش اللبناني في عرسال
أمس  8من أفراد جبهة النصرة كانوا خارج المخيمات،
وتحديدا ً في الجرد ،حيث تعقبهم الجيش وتم ّكن من
قتلهم ،فضالً عن تمكن الجيش في األيام الماضية من
اعتقال إرهابيين كبار على حواجزه في عرسال ،من دون
أن ُتسجل ردّات فعل من اإلرهابيين.
وتشدّد مصادر مطلعة لـ«البناء» على «أن أي توتير
أمني في لبنان يحتاج إلى غطاء سعودي غير متوفر،
تفجر الوضع في لبنان،
فالسعودية أعجز من أن
ّ
ويحتاج إلى قدرات لوجستية وخطابات سياسية غير
متوفرة اليوم كما كانت في السابق خالل أحداث عبرا
وطرابلس» .وتؤكد المصادر «أن الحالة الوحيدة التي
تفجر لبنان هي إرادة غربية بقيادة الواليات المتحدة،
وهذه اإلرادة معدومة في الوقت الراهن ،فاألميركيون
حريصون على االستقرار».

ال مبادرة رئاسية مصرية

وف��ي الملف ال��رئ��اس��ي ،تحدثت أوس���اط سياسية
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ع��ن «م���ب���ادرة م��ص��ري��ة رئ��اس��ي��ة تسبق
المتغيرات السورية المرتقبة وتفصل الملف اللبناني
عن ملفات المنطقة ،ومن شأنها أن تعيد لمصر دورها
وموقعها المتقدم في المنطقة ،وتقوم على سحب كل
من رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون
ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ترشحهما
لالنتخابات الرئاسية واالتفاق على شخصية مسيحية
معتدلة وتسووية وإجراء انتخابات نيابية وفق قانون
انتخابي جديد ،وإجراء بعض التعديالت الدستورية».
ولفتت األوساط إلى «أن مصر مستعدة في حال لم َ
تلق
هذه المبادرة القبول عند المعنيين ،دعوة المك ّونات
السياسية الرئيسية إلى طاولة حوار في القاهرة في
محاولة لتحسين هذه المبادرة وجعلها أكثر قبوالً».
في المقابل ،نفى مصدر مطلع قريب جدا ً من الرابية في

رو�سيا وكيري ( ...تتمة �ص)1

حديث لـ«البناء» «وجود أي مبادرة رئاسية مصرية»،
مشيرا ً إلى «أن زيارة السفير المصري محمد بدر الدين
زايد إلى الرابية كانت استكشافية ال أكثر وال أقل وأن
العماد ميشال عون ك ّرر خالل اللقاء موقفه من االنتخابات
الرئاسية ومن ضرورة إقرار قانون انتخابي على أساس
النسبية تجري على أساسه االنتخابات النيابية».
وكان زايد شدّد على وجوب إنهاء األزمة الرئاسية
وإيجاد الحلول عبر التفكير بشكل خالق جديد .وقال:
ّ
نتدخل في شأن ترشيح بعض األسماء
«ليس لنا أن
وما يه ّمنا هو استقرار لبنان وإنهاء الفراغ الرئاسي
وتفعيل عمل الحكومة» .ولفت إلى «أن القراءة الدقيقة
وفق وجهة نظرنا في مصر أن األمور اإلقليمية لن ُتحسم
وبالتالي التعويل عليها لن يفيد أحداً».

حرص على الحكومة وعلى الحوار

وفي الشأن الحكومي ،وعلى ضوء الخطابات العالية
اللهجة بين حزب الله وتيار المستقبل وتكليف الرئيس
بري وزير المال علي حسن خليل تبريد األج��واء بين
الطرفين ،أكدت مصادر مقربة من عين التينة لـ«البناء»
أن «ال مصلحة ألحد في تطيير الحكومة» ،الفتة إلى «أن
هذه الحكومة هي حكومة الضرورة وهي مصلحة لكل
مك ّوناتها السياسية» .ولفتت مصادر عليمة لـ«البناء»
إلى «أن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
سمع من السعوديين خالل زيارته األخيرة إلى الرياض،
حرصا ً على الحكومة وعلى استمرار الحوار وعلى دور
الرئيس بري التوافقي إلى جانب دوره».
وأكد وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور «أن الحكومة
ستدخل في غيبوبة لن تستفيق منها اال لمعالجة ملف
النفايات» ،الفتا ً إلى «أن ال اتصاالت حتى اللحظة ممكن
أن تنقذ الحكومة من حالة الشلل المتجهة اليها».

خطة البقاع وفق مصلحة البقاعيين

وفيما ال تزال عمليات التوافق على إيجاد مطمر في
البقاع ت��راوح مكانها ،وإن كانت المهمة أوكلت إلى
ثنائي القرار في البقاع الشمالي حزب الله وحركة أمل
وبتفاهم مع «الحكومة القتراح أن يكون المطمر في
البقاع الشمالي وتحديدا ً في منطقة جغرافية بين الهرمل
والقاع ،يواصل وزير الزراعة أكرم شهيب مشاوراته مع
الفعاليات الحزبية البقاعية لهذه الغاية.
وقالت مصادر مقربة من المعنيين لـ«البناء» «إن
استحداث تلك المنطقة ليس بجديد ،بل كان من ضمن
المقترحات السابقة ،ولدينا مواقع أخرى بديلة وجاهزة
في حال استمر المعترضون في اعتراضاتهم» .ورأت
المصادر «أن خطة المطامر التي كانت مقترحة على

الحدود الشرقية مع سوريا (مجدل عنجر  -عنجر -
الزبداني) ومطمر رياق  -كفرزبد هما من ضمن صفقة
سعى إليها نائب زحلي يملك مجموعة من العقارات
وبالشراكة مع شخص من بلدة مجدل عنجر ،وأن
إنجاز المشروع سينفذه مقاول معروف في المنطقة
وتربطه صداقة عملية مع عائلة النائب المذكور .ولفتت
المصادر إلى «أن «خطة السير به ليست بعيدة المنال
وإنما تحتاج إلى بعض الوقت لتالفي بعض اﻹشكاليات
وتوزيع المنافع العمالنية على أرض الواقع».
من هنا تقرأ المصادر المقربة من أصحاب القرار
لـ«البناء» أن خطة البقاع ستسير وفق إرادة أصحاب
القرار النابعة من القاعدة غير البعيدة عن عملية توافق
بين «تنمية المنطقة» وبين «المكلفين» بتمرير الخطة
التي لن تكون إال وفق قرار متجانس تحكمه المصلحة
العامة للبقاعيين».

«القديم على قدمه» في اللجان النيابية

وبانتظار جلسة الحوار الوطني األسبوع المقبل في
عين التينة مع عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من
جنيف ام��س ،يترأس بري اليوم مع بدء العقد العادي
الثاني للمجلس عمالً بأحكام المادة  44من الدستور وعمالً
بأحكام النظام الداخلي ،جلسة انتخاب أعضاء ورؤساء
ومقرري اللجان النيابية والتي ستبقي القديم على قدمه.
وأكد عضو هيئة مكتب المجلس النائب انطوان زهرا
لـ«البناء» «أن العادة درجت خالل الوالية الواحدة،
وكما هو عليه الوضع دائ��م��اً ،أن ال يحدث أي تغيير
في رؤساء وأعضاء ومقرري اللجان وفي هيئة مكتب
المجلس ،باستثناء بعض التغييرات الشكلية التي
تتعلق بطلب كتلة سياسية نقل نواب أعضاء في لجنة
إلى لجنة أخرى واستبدالهم بأسماء أخرى من الكتلة
نفسها ،أو إذا حدث أن ُو ِّزر أحد النواب يتم استبداله
بآخر من الكتلة نفسها» .وإذ لفت إلى أن كل ما سرب عن
مطالبة بتغيير رئيس إحدى اللجان النيابية ،شدّد زهرا
على «أن هذه المطالبة لن تلقى آذانا ً صاغية ،فأي تغيير
سيعقبه تغيير في اللجان األخرى وسندخل عندها في
انتخابات كاملة ،لذلك من مصلحة الجميع أن تبقى
األمور على حالها».
ورأى حزب الكتائب في بيان بعد اجتماعه األسبوعي
برئاسة النائب سامي الجميل ،أن «بقدر ما يلتزم حزب
الكتائب المشاركة في جلسات الحوار يؤكد أن للحوار
وظيفته المحددة بتسهيل انتخابات رئاسة الجمهورية،
إال انه ال يمكنه أن يشكل بديالً من الحكومة ،أو رديفا ً لها،
وإال تصبح المشاركة فيه بمثابة المساهمة في تعطيل
الحكومة».

ثالوث النفاق ( ...تتمة �ص)1
الفارق بين االتجاهين ،وحتى بين االحتمالين القائمين في سياق المقاربة
للسياسة الغربية ومتطلبات ما تنتجه من حوامل نفاق وكذب وادّعاء ،أنها في
ش ّقها األول تدرك عبثية المحاولة اليائسة لتبييض ما اسو ّد بعد فضائحهم،
جماعة وفرادى ،بينما الثاني يتح ّرك أمام افتراضات خادعة ومضللة ،ال تك ّل عن
بيع الوهم إقليميا ً وإبقاء حالة االستالب على شعوبها غربيا ً في «بروباغندا»
دعائية جوفاء حول محاربة اإلرهاب.
ربما لم يكن مفاجئا ً أن يكون هناك توزيع لألدوار بين ثالوث الحراب األميركية
البريطانية الفرنسية ،لكنه في نهاية المطاف يعكس كوميديا سياسية سوداء
مغرقة في محاوالتها تسطيح العقل البشري ،حين ت ّم رفض ك ّل األدلة والقرائن
والوقائع على أنّ ما تقوم به أميركا ومَن معها ،سواء أكانوا أدوات أم «حلفاء»
تابعين وخانعين ،كان بساطا ً إضافيا ً
ليتوسع «داعش» وغيره من التنظيمات
ّ
اإلرهابية األخرى ،المشتقة أو الرديفة أو الوليدة من الرحم ذاتها...
محاولة التذاكي المفضوحة ،البينيّة منها أو على الشعوب ،هي عملة أميركية
دارجة منذ عقود طويلة ،ولم تكن فرنسا وبريطانيا بتاريخهما الطويل والمديد

من االستعمار واالستغالل بعيدتين عن ذلك النهج ،وإنْ جاء في نسخته
الحديثة ممجوجا ً ومستفزا ً إلى الح ّد الذي يدفع بكلتيهما لخلع جلدة وجهه،
ومن دون أيّ حرج وليضيفا على مسرح الهزل األميركي المزيد من عوامل
اإلقصاء والمداورة السياسية التي تدفع إلى الجزم بأنّ عهدا ً بائدا ً من الخطاب
الغربي الذي ال يكتفي هذه المرة بالنفاق الفاضح والمكشوف ،بل يضيف إليه
مفردات من الكذب الممجوج.
واألمر في نهاية المطاف ال يحتاج إلى الكثير من الوقائع ،حيث حبل الكذب
األميركي القصير ،ومعه الغربي ،كان واضحا ً منذ البداية ،ويدركون سلفا ً أنه
ليس بمقدورهم أن يجعلوه أطول مما بدا حتى لو توهّ موا غير ذلك ،أو تهيّأ
لبعضهم أنّ باإلمكان تجاهل هذه الحقيقة ،لكن هناك من يكابر ويص ّر على بيع
الوَهْ م للكثير من األدوات اإلقليمية طلبا ً لمزيد من الصفقات الممهورة.
هذا يأتي في وقت ال يخفي فيه الرئيس أوباما رغبته بالتملّص من تبعات ما
يلحق بتحالفه من فضائح مدوية ،حين اعتبر أنّ الفشل القائم يعود الستراتيجية
أدواته اإلقليمية وحلفائه خارج اإلقليم ،أكثر مما يلحق باالستراتيجية األميركية،

وأنّ ما قامت به أميركا لم يكن أكثر من دعم لتلك االستراتيجيات ،وهو في حِ ّل
مما قد يترتب على ذلك ،ولن يتردّد في إدارة ظهره لذلك المجون المقبل من أتباع
موغلين بعقلية االنتقام األعمى ،أو من حلفاء يفتقدون للحدود الدنيا من األهلية
السياسية التي يعكسها ٍّ
تدن غير مسبوق في شعبيتهم داخل بلدانهم.
التملّص األميركي من التداعيات لم يكن مجرد إشارة واضحة وصريحة إلى
حسابات ومعادالت أميركية ،تدرك مسبقا ً أنّ المآل الذي تسير فيه األدوات ،كما
هم الحلفاء ،ينتهي إلى حيث ال تستطيع أميركا أن تجاريه ،وهي التي لم تتردّد
يوما ً في رفع الغطاء السياسي عن كثير من األدوات ،حين تصبح حمايتها أكثر
تكلفة مما قد تتطلبه مقتضيات الهيمنة ،أو مما تحققه متطلبات األطماع.
في الحصيلة تبدو حراب الثالوث الراعي والمنظم لإلرهاب وأدواته وحماته
ومم ّوليه اإلقليميين ،وهي تتب ّرم داخل عنق الزجاجة أكثر تأ ّزما ً في لعبة
تتدحرج أحجارها ،وتعلن من حيث بدأت نهاية فصل كان مخيّباً ،وال تمتلك من
ضمانات أال يكون فصل النفاق المقبل لمحاربة اإلرهاب أقل خيبة من سابقيه.

علي قاسم

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
جبل لبنان -دائرة التحصيل -المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في بعبدا -شارع سوق بعبدا -مبنى الحلو -الطابق األول 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

تاريخ الزيارة الثانية

رقم البريد المضمون

تاريخ اللصق

سمير طانيوس زغيب

2181313

LB000059298RT

2015/06/15

2015/07/31

نهى عبدالله داغر

55573

RT000059574LB

2015/06/15

2015/07/31

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
 6تشرين األول 2015
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1886
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
جبل لبنان -دائرة التحصيل -المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في بعبدا -شارع سوق بعبدا -مبنى الحلو -الطابق األول 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.
رقم المكلف رقم البريد المضمون

اسم المكلف

292142

سليم محمود الشواف

الشركة العقارية لالنماء ش.م.ل 10426

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

2015/06/18 LB000059290RT

2015/07/30

2015/06/19 RT000059818LB

2015/07/30

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
 6تشرين األول 2015
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1886
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
جبل لبنان -دائرة التحصيل -المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في بعبدا -شارع سوق بعبدا -مبنى الحلو -الطابق األول 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

شادي الياس هاشم

487365

LB000059313RT

2015/06/19

2015/07/30

محمد سالم رحال

684674

RT000059676LB

2015/06/22

2015/07/30

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
 6تشرين األول 2015
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1886
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
جبل لبنان -دائرة التحصيل -المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في بعبدا -شارع سوق بعبدا -مبنى الحلو -الطابق األول 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
طوني ابراهيم حنا

رقم المكلف
289215

رقم البريد المضمون
LB000059681RT

تاريخ الزيارة الثانية
2015/06/24

تاريخ اللصق
2015/07/30

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
 6تشرين األول 2015
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1886
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
جبل لبنان -دائرة التحصيل -المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في بعبدا -شارع سوق بعبدا -مبنى الحلو -الطابق األول 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

وفاء هدى رمضان

1472882

LB000054374RT

2015/06/30

2015/07/30

غسان اسعد قاسم

1713257

LB000054379RT

2015/06/30

2015/07/30

وليم يوسف صفير

2020935

RT000054675LB

2015/07/02

2015/07/30

سعدى خضر حمية

2257294

RT000054683LB

2015/07/02

2015/07/30

محمد خضر حمية

2257321

RT000054685LB

2015/07/02

2015/07/30

علي خضر حمية

2257330

RT000054686LB

2015/07/02

2015/07/30

صباح خضر حمية

2257335

RT000054687LB

2015/07/02

2015/07/30

ادمون بشارة حداد

810724

RT000054991LB

2015/07/02

2015/07/30

بيار دومط دومط

1353803

RT000055181LB

2015/07/01

2015/07/30

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
 6تشرين األول 2015
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1886
الجامعة اللبنانية
كلية الهندسة الفرع الثاني
إعالن
ت��ج��ري لجنة ال��م��زاي��دات ال��ع��ام��ة في
الجامعة اللبنانية مزايدة عمومية لتلزيم
استثمار استراحة ،لصالح كلية الهندسة-
ال��ف��رع الثاني على اس���اس سعر يقدمه
العارض وذلك في مبنى االدارة المركزية
للجامعة اللبنانية المبنى الزجاجي-
مقابل المتحف ،اليوم االربعاء الواقع في
 2015/11/11الساعة  /14الرابعة
عشرة لصالح الجامعة اللبنانية -كلية
الهندسة -الفرع الثاني.
تقدم العروض لالشتراك في المزايدة
العمومية وف��ق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطالع والحصول عليه
لدى أمين سر كلية الهندسة -الفرع الثاني
مكتب :امين سر الفرع السيدة زينا نعمه
العنوان :روميه
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال���ع���روض وط��ل��ب��ات
االشتراك في المزايدة العمومية الى قلم
ال��دائ��رة اإلداري����ة المشتركة ف��ي رئاسة
الجامعة اللبنانية وذل���ك قبل الساعة
الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم عمل يسبق

اليوم المحدد إلجراء المزايدة وذلك اثناء
الدوام الرسمي.
بيروت في  13تشرين األول 2015
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف
1935
خالصة حكم
ص��ادر ع��ن محكمة الجنايات بيروت
بالصورة الغيابية.
لقد حكمت هذه المحكمة بتاريخ -21
 2015-09على المتهم حاتم نبيه مطر
سجله  /69مجدليا جنسيته لبناني محل
إقامته مجدليا قرب المحطة الشارع العام
ملك وال���ده ،وال��دت��ه وحيدة عمره 1967
أوق��ف بتاريخ  2013/09/18وأخلي
سبيله في  2013/09/23فار من وجه
العدالة .بالعقوبة التالية خمس سنوات
أشغاال ً شاقة وفقا ً للمواد 454/460/459
م��ن ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات .الرت��ك��اب��ه جناية
استعمال المزور.
وق���ررت اسقاطه م��ن الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.

في 2015/09/21
الرئيس المنتدب
مظلوم
التكليف 1942
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/09/28على المتهم محمد رضا
حسين شومر سجله  241جويا جنسيته
لبناني محل إقامته طريق المطار -ش.
ب��رك��ات -ب��ن��اي��ة ال��ه��ون��دا وال��دت��ه وف��اق
ع��م��ره  1986أوق����ف غ��ي��اب��ي��ا ً ب��ت��اري��خ
 2004/09/15ن�� ّف��ذت بحقه خالصة
الحكم الغيابي في  2014/04/18وأخلي
سبيله في  2012/6/07وهو فار من وجه
العدالة .بالعقوبة التالية أرب��ع سنوات
أشغال شاقة مؤقتة .وفقا ً للمواد  /638بند
 4عقوبات من قانون العقوبات .الرتكابه
جناية سرقة دراجة نارية.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/09/28
الرئيس المنتدب
مظلوم
التكليف 1942
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/09/28ع��ل��ى ال��م��ت��ه��م نائلة
أح��م��د ي��اس��ر ج���ان���ات س��ج��ل��ه��ا /318
م���ارع جنسيتها س��وري��ة محل إقامتها
ط��ب��رج��ا -دوار العنتبلي -ملك ج��ورج
والدتها أميرة عمرها  1989أوقفت غيابيا ً
بتاريخ  2013/04/23وأدخلت السجن
ف��ي  2013/05/6وأخ��ل��ي سبيلها في
 2013/05/21وه���ي ف���ارة م��ن وج��ه
العدالة .بالعقوبة التالية اعتقال مدة 15
سنة وثالثماية ضعف الح ّد األدنى الرسمي
لألجور غرامة.
وفقا ً للمواد  /)1( 586د و )3( 586بند
 4و )4( 586بند  6و / )5( 586هـ من
قانون العقوبات الرتكابه جناية إتجار
بأوالد قاصرين.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/09/29
الرئيس المنتدب
مظلوم
التكليف 1942
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/09/28على المتهم عبد القادر أحمد
ياسر جانات سجله  /51حمزة بك جنسيته
سوري محل إقامته طبرجا -جانب أطالل
ب�لازا ط  --2والدته أميرة عمره 1991
أوق��ف احترازيا ً بتاريخ 2013/04/18

وجاهيا ً في  2014/04/23وأخلي سبيله
ف��ي  2013/07/09وه��و ف��ار م��ن وجه
العدالة .بالعقوبة التالية اعتقال مدة 15
سنة وثالثماية ضعف الح ّد األدنى الرسمي
لألجور غرامة.
وفقا ً للمواد  /)1( 586د و )3( 586بند
 4ع و /)4( 586بند  6و / )5( 586هـ
من قانون العقوبات الرتكابه جناية إتجار
بأوالد قاصرين.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/09/29
الرئيس المنتدب
مظلوم
التكليف 1942
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/09/28على المتهم علي منذر
زعيتر سجله  /24ريحا جنسيته لبناني
محل إقامته السبتية قرب مستشفى البيطار
والدته اعتدال عمره  1980أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2014/10/9ف���ار .بالعقوبة
التالية اش��غ��ال شاقة م��ؤب��دة وخمسين
مليون ليرة غرامة
وفقا ً للمواد  125مخدرات من قانون
العقوبات الرتكابه جناية مخدرات
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/09/28
الرئيس المنتدب
مظلوم
التكليف 1942
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء مغذيات كهربائية
ل���زوم ال��م��ح��ط��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة ،م��وض��وع
اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث4د5080/
تاريخ  ،2015/5/7قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2015/11/6عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة  11:00صباحاً.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
العروض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /30000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم
ب��ه��ا ب��ع��ض ال��م��وردي��ن ال ت���زال س��اري��ة
المفعول ومن الممكن في مطلق األحوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/10/13
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1924

لديها مع األردن ضمن مفهوم حلف إقليمي ض ّد اإلرهاب ،فالرئيس
بوتين كان قد س ّمى األردن والسعودية وتركيا للحلف مع سورية
في وجه اإلرهاب ،لكن كيري يتحدث عن الح ّل السياسي ،فما هو
دور األردن ،سوى استضافته لعدد من الالجئين السوريين يعادل
الذين يستقبلهم لبنان من دون أن يكون هذا سببا ً لدعوة لبنان ،ما
يعني أنّ الدول الثالث التي اختارها كيري لها توصيف متشابه،
كدول تتولى تجميع اإلرهابيين وتدريبهم وتسليحهم واستضافة
مستودعاتهم وغرف عملياتهم ،وها هي روسيا تستهدفهم وها هو
ينقض على مواقعهم ،وها هم يتالشون ،فاستباقا ً
ّ
الجيش السوري
لحلول الكارثة يقول كيري إنه مستع ّد لرعاية اجتماع تفاوضي
بين هذه الدول الراعية وبين روسيا للوصول إلى حلول ،يس ّميها
ويحسبها كيري على الح ّل السياسي في سورية ،وقصده الضمني
تعالوا نقايض تسليح ه��ذه الجماعات بضمان مقعدها في الح ّل
السياسي ،وإغرائها بإلغاء توصيفها ضمن الجماعات اإلرهابية،
مقابل وقف االستهداف الروسي واستطرادا ً السوري لها.
 مبدئياً ،ال تستطيع موسكو رف��ض تلبية دع��وة كهذه ،وهيالتي تتبنّى الدعوة الدائمة ألوسع تشاور مع دول المنطقة للتعاون
في مواجهة اإلره���اب والتعاون لح ّل سياسي في سورية يقوم
على الحوار بين السوريين ،وفي المقابل فإنّ موسكو ال تستطيع
التغاضي عن محاولة استبدال دعوتها لتشكيل لجنة التواصل حول
سورية تمهيدا ً لمؤتمر جنيف الثالث بصيغة بتراء تستبعد دوالً
فاعلة وصديقة وذات موقف إيجابي من الحرب على اإلرهاب ،هي
إيران ومصر ،وترتضي بالتالي تشكيل مرجعية إقليمية تستثنيهما
وتتولى متابعة الحرب على اإلره��اب ورعاية الح ّل السياسي في
��رح��ب موسكو بالدعوة وتعتبرها أحد
س��وري��ة ،فالمنطقي أنّ ت ّ
أمرين ،فرصة للتمهيد الجتماع مجموعة التواصل فتلبّي الدعوة،
أو خطوة نحو مجموعة التواصل فتر ّد بالدعوة للتوسيع وال مانع
من بقاء األردن كدولة جوار وإضافة العراق ولبنان بالقياس ذاته
باإلضافة إليران ومصر بالتأكيد.
 المهم أنّ الحركة األميركية االلتفافية واضحة ،في توقيتهاوأه��داف��ه��ا ،وه��ي مثلثة ال���رؤوس ،األول إي��ج��اد منصة تفاوضية
حول سورية لبحث مصير «جبهة النصرة» وأخواتها ومحاولة
إيجاد صيغة تعرض على التنظيمات التي يس ّميها األميركيون
ضمنا ً ومعهم حلفاؤهم ،بالملتبسة ،ليجري التفاوض معهم حولها
ومنحهم فرصة تن ّفس قبل البت بتصنيفها على لوائح استهداف
التنظيمات اإلرهابية ،وهذا سيكون مرفوضا ً بالمطلق من روسيا،
والثاني هو إيجاد سلّم نجاة للسعودية ،تحديدا ً في ح��ال فشل
حزب العدالة والتنمية بالعودة إلى احتكار تشكيل الحكومة ورسم
السياسات التركية عبر دعوتها لالنخراط في ال��ح��وار المباشر
مع روسيا ليكون للتنازل منصته الجاهزة ،كما هو حال منصة
التفاوض اليمني ف��ي مسقط ،والثالث رب��ط ن��زاع بين واشنطن
وموسكو ح��ول القضية األعقد المسماة المرحلة االنتقالية في
للبت بها بعد نتائج االنتخابات التركية.
سوريةّ ،
 الدعوة األميركية هي ضمنا ً محاولة لتجميد العمل العسكريالنوعي الجاري شمال سورية ،والذي قد يالقي االنتخابات التركية
بمفاجأة اسمها حلب ،ستعرف موسكو كيف تدير التعامل مع هذه
الدعوة من جهة ،وتعرف كيفية إفقادها مفاعيلها المسمومة من
جهة مقابلة.
ناصر قنديل

حين تتناغم ( ...تتمة �ص)1
بذريعة محاربة اإلرهاب .وقد تأكد المؤكد بأنّ وظيفة طائرات التحالف الدولي
األميركي ليست ضرب اإلره��اب ،بل حراسة الجو لخلق واق��ع تقسيمي على
األرض.
من هنا ،أهمية «السوخوي» في الجو ،فمهامها ال تنحصر فقط بتدمير بنى
اإلره��اب ومجاميعه ،بل تتعدّاه الى إبطال وظيفة حراسة الجو التي تف ّردت
الواليات المتحدة األميركية بها ،من دون أيّ تنسيق مع الحكومة السورية ،ما
يعني تقويض مخطط التقسيم والتفتيت ،الذي استدعى دعم اإلرهاب واحتضانه
من قبل واشنطن وحلفائها بذريعة دعم «الثورة».
مع تقدّم الجيش السوري على األرض تحت سماء محروسة بـ»السوخوي»،
أدرك رعاة المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،أنّ ما سعوا إليه طيلة نحو خمس
سنوات ،لن يتحقق .لذلك بدأوا بالصراخ ض ّد المشاركة الروسية في الحرب على
اإلرهاب ...وتركيا التي يحكمها حزب رجب طيب أردوغان هي األكثر صراخا ً بعدما
تبدّدت طموحاتها بإقامة مناطق عازلة يحكمها «اإلخوان» تشكل حزاما ً آمنا ً لها...
تتحسس حجم الخطر الذي سيرت ّد عليها .لكنها لحسابات معروفة
وبعدما بدأت
ّ
تتج ّنب القول إنّ إرهاب «داعش» و»النصرة» وما يماثلهما سيرت ّد عليها ،وتزعم
أنّ مصدر الخطر الذي يتهدّدها هو حزب العمال الكردستاني.
الهلع الذي يصيب تركيا ،يصيب أيضا ً «إسرائيل» وبعض الدول العربية التي
شكلت جزءا ً من حلف العدوان على سورية ،وهذه الدول تعيش مآزق حقيقية
على أكثر من صعيد ،وال تستطيع إخفاء مآزقها بسياسة التع ّنت والتصعيد
المتحجرة.
والمواقف الحادّة
ّ
ما من ش��يء يمكن أن يغيّر مسار ونتائج الحرب السورية ض�� ّد اإلره��اب
بمؤازرة روسية .فالتحالف الدولي األميركي ومعه حلف الناتو بدأوا عملية
إخالء متد ّرجة ،وهم يمارسون سياسة ّ
غض الطرف عن «السوخوي» التي تفتك
باإلرهاب .واالتحاد األوروبي يرفع العقوبات عن إيران ،وواشنطن تتابع مسار
تطبيق إجراءات االتفاق النووي مع طهران ،والعراق يتقدّم في مواجهة اإلرهاب،
يرسخ بالدم والتضحيات خيار المقاومة
وجيل االنتفاضة الفلسطينية الثالثة ّ
ض ّد االحتالل ،ويقف العدو عاجزا ً أمام بطوالت المنتفضين والمقاومين ،بحسب
ما د ّلت عليه عملية بئر السبع البطولية.
ّ
ما هو مؤكد وحاسم أن ال صفقات في كل المسارات واألحداث اآلنفة .بل هناك
تكريس لواقع دولي جديد أنهى مرحلة القطبية الواحدة ،وقد ت ّم الدفع نحو
هذا الواقع الجديد بفعل صمود سورية وثباتها .إذ ليس خافيا ً أنّ هدف الحرب
اإلرهابية ض ّد سورية ،إسقاط وضرب دول وقوى الصمود والمقاومة ،وتصفية
المسألة الفلسطينية ،وتقسيم المنطقة وجعلها ملحقة بأميركا و»إسرائيل» .ولوال
صمود سورية رئيسا ً وقيادة وجيشا ً وشعباً ،لما دخل العالم مرحلة توازنات
جديدة ،و َلكانت أميركا ك ّرست هيمنتها العالمية لعقود مقبلة من الزمن.
ك ّل الوقائع تشي بأنّ الدول األساسية الكبرى غير قادرة على منع روسيا
االتحادية من العودة قوية إلى المسرح الدولي ومعها الصين وإيران وسورية
ودول أخ��رى ،وأنّ هناك شبه تسليم بهذا الواقع الجديد الذي ُفرض فرضاً.
ورغم قناعة الغرب بالعجز عن فعل أيّ شيء يحول دون هذا المستجدّ ،إال أنه
سيستخدم ك ّل الوسائل واألساليب التحريضية ض ّد روسيا .وهذا ما بدأه الرئيس
األميركي باراك أوباما عندما قال« :العالم سيجد نفسه معتدىً عليه بهذا التدخل
(الروسي)»!
أما الدول التي ُتستخدم كأدوات ،فقد تلقفت أمر عمليات أوباما ،وذهبت باتجاه
ممارسة التحريض الطائفي على خلفية ما ُنسب إلى الكنيسة األرثوذكسية
الروسية من موقف مح ّرف بشأن المشاركة الروسية في الحرب على اإلرهاب
واعتبارها «حربا ً مقدسة» ،وهكذا اصطفت هذه الدول في خانة اإلرهاب تحت هذا
العنوان.
وهذه الدول نفسها ال تزال تراهن على استثمار الوقت الضائع الفاصل بين
مرحلة سابقة وأخرى مقبلة .ومن أغبى النظريات ،اعتقاد هذه الدول بالقدرة على
استنزاف روسيا االتحادية في سورية على غرار استنزاف «االتحاد السوفياتي»
سابقا ً في أفغانستان .وهذه نظرية إرهابية بامتياز ،يتبناها إعالم الدول الغبية
التي تشارك في العدوان على سورية .علما ً أنّ روسيا االتحادية لم تدفع بقواتها
إلى سورية ،بل تشارك في الحرب على اإلرهاب بواسطة «السوخوي» التي تلهب
األرض من الجو ،وبواسطة بصواريخ عابرة ،تنطلق من بحر قزوين .ولع ّل في
إطالق هذه الصواريخ من قزوين عبرة لمن يعتبر.
يبقى أنه في مرحلة مخاض تكريس الواقع الجديد عالمياً ،قد يندفع الخاسر
اإلقليمي والعربي والمحلي إلى الجنون ...لذا يجب ترقب الساحات الرخوة
داخلياً ...لبنان نموذجاً.
وبالمناسبة ،فقد ارتفع في اآلونة األخيرة منسوب التصريحات والمواقف
التصعيدية من قبل الفريق اللبناني الذي يدور في فلك ما يُس ّمى دول «االعتالل
العربي» .ومواقف هذا الفريق وصلت ح ّد التلويح بمغادرة الحوار واإلمعان في
مواصلة تعطيل البلد والمؤسسات .ومثل هذه المواقف ال تأتي من فراغ ،بل بدفع
دافع ،سجله أسود بسبب دوره في سفك الدماء في سورية ،ومن يستسهل سفك
الدم السوري ،ليس ضنينا ً بالسلم األهلي في لبنان.
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