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حمليات � /إعالنات

ّ
زف الرفقاء الأبطال المالزم زياد العمر ومحمد ر�سالن وعبد الوهاب الزعبي �شهداء

م�سار فيينا (تتمة �ص)1

«القومي» :الأمة ت�ستر ّد وديعة ّ
الدم الزكي
على طريق انت�صارها في معركة الم�صير والوجود

الشهيد المالزم زياد العمر

الشهيد محمد رسالن

الشهيد عبد الوهاب الزعبي

َّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة وعموم
السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود،
ارتقاء الرفيق البطل المالزم زياد عبد العزيز العمر شهيدا ً
أثناء تأديته واجبه القومي.
والرفيق البطل المالزم زياد عبد العزيز العمر من مواليد
عين الكروم ـ السقيلبية ـ حماه .1983/5/1
انتمى إلى الحزب بتاريخ  ،2009/3/1وكان مثاال ً للقومي
االجتماعي الملتزم والمناقبي.
التحق في صفوف الجيش السوري بصفة مالزم مج ّند منذ
سنوات عدّة ،وشارك في العديد من المعارك التي يخوضها
الجيش ض ّد اإلرهاب.
استشهد ف��ي معركة ال��ت��ص�دّي للمجموعات اإلرهابية
المتط ّرفة في منطقة طعانة ـ ريف حلب الشرقي بتاريخ 1
تشرين الثاني .2015
إنّ الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي يؤكد اعتزازه
بالقوميّين االجتماعيين الذين يلبّون ن��داء الواجب دفاعا ً
عن شعبنا وأمتنا ،ويحيّي شجاعة وإق��دام الرفيق البطل
المالزم زياد العمر ،الذي تقدّم الصفوف في مواجهة اإلرهاب
والتط ّرف.
ويشدّد الحزب على أنّ المعركة التي ُتخاض ض ّد اإلرهاب
والتط ّرف ،وض ّد الدول التي تدعم هذا اإلره��اب ،هي معركة

وج��ود ومصير ،وفي هذه المعركة ،ال خيار أم��ام القوميّين
االجتماعيّين س��وى المواجهة وال��م��ق��اوم��ة وب���ذل ال��دم��اء
والتضحيات في ك ّل الميادين والمواقع ،جنبا ً إلى جنب مع
الجيش السوري البطل وفي صفوفه ،ألنّ البندقية واحدة
َ
والخيَار واحد.
والمعركة واحدة،
تحية للشهيد البطل الرفيق المالزم زي��اد العمر ،ولكلّ
الشهداء الذين يدافعون عن األرض والكرامة.
كما ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة
وعموم السوريين القوميّين االجتماعيّين في الوطن وعبر
الحدود خبر ارتقاء الرفيقين البطلين محمد تامر رسالن
وعبد ال��وه��اب سليمان الزعبي شهيدين أثناء تأديتهما
واجبهما القومي.
والرفيق البطل محمد رسالن من مواليد كفرعايا ـ حمص
 ،1997التحق بصفوف الحزب منذ سنوات عدّة ،وشارك ضمن
تشكيالت نسور الزوبعة في العديد من المعارك في مواجهة
المجموعات اإلرهابية المتط ّرفة ،وكان مقداما ً وشجاعاً.
استشهد ف��ي معركة ال��ت��ص�دّي للمجموعات اإلرهابية
المتط ّرفة عند تخوم بلدة مهين في  2تشرين الثاني .2015
أما الرفيق البطل عبد الوهاب الزعبي من مواليد بابا عمرو
ـ حمص  ،1996التحق بصفوف الحزب منذ سنوات عدّة،
وشارك

ضمن تشكيالت نسور الزوبعة في العديد من المعارك
في مواجهة المجموعات اإلرهابية المتط ّرفة ،وكان مقداما ً
وشجاعاً.
استشهد ف��ي معركة ال��ت��ص�دّي للمجموعات اإلرهابية
المتط ّرفة عند تخوم بلدة مهين في  2تشرين الثاني .2015
إنّ استشهاد الرفيقين البطلين محمد رسالن وعبد الوهاب
يجسد قيم العطاء والبذل
الزعبي دفاعا ً عن أرضنا وشعبنا،
ّ
والتضحية ،وحقيقة «أنّ الدماء التي تجري في عروقنا ليست
ملكا ً لنا بل هي وديعة األمة فينا متى طلبتها وجدتها» .وألنّ
األ ّمة تواجه خطر
اإلره��اب والتطرف ومشاريع التفتيت والتقسيم ،فإنها
تستر ّد وديعة الدّم الزكي ،حتى تنتصر في معركة المصير
والوجود.
من بابا عمرو إلى كفرعايا اليوم ،ومن المزينة إلى صدد
باألمس ،تحتفل مدينة حمص بأعراس الشهادة والبطولة..
يجسدون
إ ّنهم شهداء الحزب السوري القومي االجتماعي
ّ
وحدة الحياة ورسوخ نهج الصراع والمقاومة...
التحية للشهيدين البطلين وك ّل الشهداء...
هذا ويُشيّع الشهيدان البطالن في مأت ٍم حزبي وشعبي في
بلدة مسكنة ـ حمص ،عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم
الثالثاء الواقع فيه  3تشرين الثاني  .2015والبقاء لألمة.

ا�ست�شهاد ع�سكر َّي ْين ومقتل  6بينهم مطلوبان بمطاردة في المعاملتين
أدّى إط�لاق ن��ار خ�لال م��ط��اردة الجيش
اللبناني لمطلوبين في محلّة المعاملتين إلى
سقوط شهيدين من مخابرات الجيش ،و6
قتلى في صفوف المطلوبين.
وأعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في
بيان أنّ فجر أمس «وأثناء قيام دورية تابعة
بالتقصي عن بعض
لمديرية المخابرات،
ّ
ال ُمخِ لِّين باألمن في أحد المالهي الليلية في
محلّة المعاملتين  -جونية ،بادر المطلوب
مهدي حسين زعيتر ومرافقوه إل��ى إطالق

النار باتجاه الدورية ،ما أدى إلى استشهاد
عسكريَّين اثنين .وق��د ر ّد عناصر الدورية
على النار بالمثل ،فنتج عن االشتباك مقتل
المدعو زعيتر والمطلوب أحمد علي عمار،
و 4مواطنين كانوا برفقتهما .والمطلوبان
المذكوران ،بحقهما  11بالغ بحث وتح ٍّر و6
مذكرات توقيف ،الرتكابهما جرائم منظمة
مختلفة في أوقات سابقة.
وتو ّلت الشرطة العسكرية التحقيق في
الحادث بإشراف القضاء المختص».

وعمدت وح��دات من الجيش إلى تحويل
السير على الطريق البحرية في جونيه مفرق
غزير باتجاه األوتوستراد بسبب اإلجراءات
األمنية.
وعاين مف ّوض الحكومة ل��دى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر موقع االشتباك،
وكلّف الشرطة العسكرية إجراء التحقيقات
األولية في الحادث ،كما كلّف الطبيب الشرعي
واألد ّلة الجنائية الكشف على الجثث ،ووضع
التقارير الفنيّة بنتيجة المعاينات.

وشهيدا الجيش هما الرقيب أول مارون
يونان خوري من بلدة بقرزال ،وميشال ذكي
ال ّرحباوي من بلدة الشيخ محمد.
ويُشار إلى أنّ والد ال ّرحباوي ،كان استشهد
خالل المواجهات مع المسلَّحين في مخيم نهر
البارد.
وإلحاقا ً لبيانها السابق ،أعلنت قيادة
الجيش عن مراسم تشييع وتكريم خوري
و ال ّرحباوي قبل ظهر اليوم ،قبل مواراتهما
الثرى في بلدتيهما في قضاء عكار.

دي مي�ستورا وتحدّ ي ( ...تتمة �ص)1
ال�خ��اص ب��ال��دول المشاركة ،خصوصا ً تركيا ودول
الخليج وبعض الدول الغربية ،لجهة أنّ األولوية هي
للحرب على اإلرهاب ،وما يعنيه ذلك من التزام بقطع
ك � ّل صلة بالمنظمات المصنفة إره��اب�ي��ة ل��دى األمم
المتحدة ،خصوصا ً «جبهة النصرة» و»داع��ش» وما
يعادلهما ،وبعد ذلك يمكن البحث بتعاون إقليمي دولي
في هذه الحرب يخلق البيئة المناسبة لمسار سياسي
سوري سوري قادر على تحقيق اختراقات.
ال�س��ؤال ال��ذي ل��م يملك عليه دي ميستورا جواباً،
ه��و َم��ن ه��ي ال �ق��وى ال�ت��ي ي�ت�ح�دّث عنها ع�ن��دم��ا يدعو
ل��وق��ف إط�لاق ال �ن��ار ،وم��ن ه��ي ال�ق��وى ال�ت��ي يقصدها
كشريك مفترض في حوار سوري سوري ،وإذا كانت
القوى ذاتها التي شاركت في مؤتم َري جنيف األول
وال �ث��ان��ي ،ف��ال�س��ؤال ه��ل قطعت ه��ذه ال �ق��وى عالقتها
بـ»جبهة ال�ن�ص��رة»؟ وه��ل ه��ي مستعدّة ل�لإع�لان عن
أنّ أولويتها لم تعد إسقاط النظام ،وص��ارت تقديرا ً
للخطر ال��داه��م مقاتلة اإلره ��اب بالتعاون م��ع الدولة
السورية والتنسيق مع الجيش السوري؟ وقبل تبلور
الجواب على هوية هذه القوى وتحضير المناخ معها
والحصول على األج��وب��ة الواضحة منها ،ليس لدى
دمشق سوى أن تنتظر األجوبة ،بينما يواصل الجيش
ال �س��وري إن �ج��ازات��ه خ�ص��وص�ا ً ف��ي ال��ري��ف الجنوبي
لحلب.
لبنانياً ،يبدو ملف النفايات متقدّما ً على ملف الحوار
وربما سيحت ّل طاولة الحوار اليوم ،وفي جديد ملف
النفايات الذي بدا أنه بلغ نهاياته لوهلة ،التعثر الذي
دخل على خطي رفض حزب الطاشناق للبديل المتني
الذي تقدّم به الوزير ميشال المر ،وتمسك النائب وليد
جنبالط ف��ي ح��ال اعتماد مطمر الشويفات لنفايات
قضاء بعبدا أن تضاف إليه مهمة استيعاب نفايات
ق �ض��اءي ع��ال�ي��ه وال �ش��وف م��ا ت�س�بّ��ب بتعقيد المهمة
مجدّداً.

الحوار يستم ّر بال الكتائب
وعون لم يحسم حضوره

يعود الحوار الوطني اليوم في جلسته التاسعة لالنعقاد
في ساحة النجمة الستكمال البحث في مواصفات الرئيس
وملف النفايات .وفيما يستمر رئيس حزب الكتائب النائب
سامي الجميل بتعليق المشاركة في جلسة الحوار طالما أن
ّ
معطل ،لم يكن رئيس
النفايات في الشوارع ومجلس الوزراء
تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال ع��ون مساء أمس
قد حسم أمر مشاركته من عدمه ،بحسب ما أكدت مصادر
الرابية لـ«البناء» ،مشيرة إلى «أنه لم يقل إنه سيشارك أو
لن يشارك».
وعلمت «البناء» أن المتحاورين سيتابعون اليوم النقاش
في مقارنة مواصفات الرئيس ال سيما النأي بالنفس الذي
تباينت المواقف حياله في الجلسة السابقة وأرج��ئ إلى
جلسة اليوم .وأكدت مصادر  14آذار لـ«البناء» أن الرئيس
فؤاد السنيورة «سيجدّد موقفه من ضرورة أن يتمسك رئيس
الجمهورية بالنأي بالنفس».
ّ
تحط النفايات في جلسة الحوار اليوم أيضا ً سيقدم
وفيما

رئيس الحزب الديموقراطي النائب طالل أرسالن مداخلة في
هذا اإلطار يحدد فيها موقفه من إعادة فتح مكب «الكوستا
برافا» بعد تحويله مطمرا ً صحياً.
وعلى ض��وء جلسة ال��ح��وار ستتوضح ص��ورة اجتماع
فعاليات مدينة الشويفات الرسمية والدينية والحزبية
والمخاتير وهيئات المجتمع المدني كافة ،بحضور النائب
أرس�ل�ان ،ل�لإع�لان ع��ن ال��ق��رار النهائي ال��ص��ادر ع��ن جميع
الحاضرين بشأن المطمر المنوي إقامته في المدينة.

الشغور الرئاسي ،بسبب غياب المرجعية ذات الصالحية
التي تقبل استقالته وهي رئيس الجمهورية ،لكن المصادر
لفتت إل��ى أن��ه «إذا وصلت األم��ور إل��ى طريق مسدود على
صعيد تفعيل عمل مجلس ال���وزراء ،ف��إن س�لام سيكشف
الحقائق أمام ال��رأي العام لكي ال يتح ّمل وحده مسؤولية
التعطيل ويضع الفريق اآلخر أمام مسؤولياته ،وهو الفريق
الذي يستمر بالتعطيل ويرهن عقد جلسات مجلس الوزراء
بحل بند التعيينات األمنية».
من جهة أخرى ،نفذ أهالي بلدة أنصار الجنوبية تحركا ً
تحت عنوان «أنصار منا مزبلة» رفضا ً إلقامة مطمر للنفايات
في المنطقة.

وإذ أوضحت مصادر وزارية لـ«البناء» «أن التوافق على
مطمر «الكوستا برافا» في خلدة سيكون بمثابة مخرج لحل
أزمة النفايات» ،لفتت إلى أن «التوجه العام يقوم على اعتماد
خيار من خيارين في المتن وكسروان ،فإما إنشاء مطمر في
برج حمود وإما البحث عن مطمر آخر عبارة عن عقارين بين
المتن وكسروان مخصصين الستقبال نفايات المنطقة».
وأطلق النائب ميشال المر أمس اقتراحه لحل أزمة النفايات
في المتن الذي يمكن أن يبدأ العمل به خالل  6أشهر ،كما قال.
ويقوم على العودة إلى موقع ُحدّد في المرسوم  682الصادر
العام  1990إلنشاء معمل لمعالجة النفايات وتركيبه ،ذلك
ان المساحة المخصصة والواقعة عند ساحل برج حمود ال
تزال موجودة وصالحة إلنشاء المعمل ،على أن يتم الطلب
من الحكومة الحالية الموافقة على ما تض ّمنه المرسوم
المذكور وفقا ً لنصوص جديدة ،فيصبح الموقع مخصصا ً
إلنشاء معمل لمعالجة النفايات في منطقة المتن.
وأك��د األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الطاشناق النائب هاغوب
بقرادونيان لـ«البناء» أن «هذا الطرح صالح للدراسة ،لكنه
ال يحل مشكلة النفايات اليوم ال في المتن وال في كسروان «،
الفتا ً إلى «أننا سنبقى على موقفنا الرافض لنقل ولو كومة
صغيرة من النفايات إلى برج حمود» .واعتبر بقرادونيان
«أن ه��ذا الطرح ال عالقة له بخطة ال��وزي��ر شهيب إلنشاء
مطامر صحية ،فهو يدخل في إط��ار عمل البلديات الذي
نظرت الحكومة إليه للعمل بعد  18شهراً» .وأشار إلى «أن
المجلس البلدي في برج حمود سيدرس األثر البيئي لهذا
المعمل وقدرته االستيعابية والتفاصيل األخ��رى ،ألن كما
يُقال الشيطان يكمن في التفاصيل».
وجدّد بقرادونيان التأكيد «أن برج حمود خط أحمر ولن
نقبل بأي شكل من األشكال إنشاء أي مكب للنفايات في
المنطقة من جديد».

توافق قواتي ـ عوني
على «الضرورة»

وتجتمع هيئة مكتب المجلس النيابي بعد ظهر اليوم
برئاسة الرئيس نبيه بري لمتابعة البحث في جدول أعمال
جلسة تشريع الضرورة ودراسة  13مشروع قانون المتبقية
بعدما أنهت في األسبوع الما ضي  19بنداً.
وأك��د عضو هيئة مكتب المجلس النائب انطوان زهرا
لـ«البناء» أن «الجلسة ستستكمل دراس��ة  11بندا ً لتنهي
بذلك دراسة جدول األعمال ،على أن يحدد الرئيس بري موعد
الجلسة العامة».
وش��دد زه��را على «أن م��واق��ف األط���راف السياسية من
تشريع الضرورة ال تزال على حالها» ،الفتا ً إلى «أن توافق
القوات والتيار الوطني على ضرورة إدراج قانوني استعادة
الجنسية واالنتخابات النيابية على جدول األعمال كشرط
لحضور الجلسة».
وأكد النائب ميشال موسى من جهته أنه «ال يمكن لرئيس
المجلس أن يضع  17اقتراح قانون لالنتخابات على جدول
األعمال ،فقانون االنتخاب يتطلب ح��دا ً أدن��ى من التوافق
والتفاهم غير المتوفر» .ولفت موسى إلى «أن الرئيس بري
مص ّر على عقد جلسة عامة ،وأن المشاورات مستمرة ولن
تنتهي اليوم مع التيار الوطني الحر لحضور الجلسة التي
كمعجل مك ّرر».
سيُحال إليها قانون استعادة الجنسية
ّ
ولفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى
أنه ليست لدى حزب الله أ ّي��ة قناعة بتشريع الضرورة،
فالتشريع يجب أن يكون مفتوحاً ،وأض���اف «إن ق ِبلنا
بتشريع الضرورة في هذه المرحلة ،فألننا ال نريد أن نخدش
المساكنة التي تجمع بيننا وبين شركائنا الذين يُخطئون
النهج في إدارة شؤون هذا البلد».

جلسة لمجلس الوزراء األربعاء

تسوية سياسية لرواتب العسكريين

طرح الم ّر
بقرادونيان:
ُ
ال يحل مشكلة النفايات اليوم

وأكد وزير اإلعالم رمزي جريج لـ«البناء» «أن اعتراض
الوزير أرس�لان على إنشاء مطمر في «الكوستابرافا» في
خلدة تتم معالجته ،ومن المرجح أن يبحث الموضوع في
جلسة الحوار اليوم وتعلن الموافقة على خطة شهيب مع
بعض الشروط» ،ورجح جريج «أن يدعو الرئيس تمام سالم
إلى جلسة لمجلس الوزراء غدا ً األربعاء».
ً
وأش��ار جريج إلى «أن الحل ألزمة النفايات وفقا لخطة
شهيب لن ينتظر إيجاد مطمر في المتن – كسروان ،مؤكدا ً
مساع تبذل من قبل فعاليات المنطقة وستنجح خالل
وجود
ٍ
فترة قريبة بإقامة مطمر ،من ضمنها اقتراح النائب المر الذي
تم بحثه بالتوافق مع القوى السياسية في المنطقة ،لكن
تمرير المرحلة األولى من الخطة غير مشروط بإيجاد مطمر
في كسروان – المتن».
وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن سالم سيتابع تح ّمل
مسؤولياته ولن يُقدّم استقالته ألنه ال يستطيع ذلك في فترة

إلى ذلك ،حلت أزمة رواتب العسكريين ،وأعلن وزير المال
علي حسن خليل بعد زيارته وزارة الدفاع عن تأمين رواتب
العسكريين ،مشيرا ً إلى «أننا توصلنا إلى صيغة قانونية
ولكن استثنائية من أجل دفع رواتب العسكريين».
وأكدت مصادر وزارة المالية لـ«البناء» أن هذه الصيغة
التي تم التوصل اليها بموضوع روات��ب العسكريين هي
تسوية سياسية وليست قانونية ،وذلك من خالل تعهد سالم
على مسؤوليته تأمين أموال رواتب العسكريين من خالل
صرف هذه األموال على مسؤوليته ،على أن يوقع المرسوم
المرجح أن تكون
في أول جلسة لمجلس الوزراء والتي من
ّ
يوم األربعاء المقبل.
ولفتت المصادر إلى «أن هذه الصيغة غير قانونية بل
سياسية ،نظرا ً ألهمية هذا الموضوع وضرورته وتداعياته
على المؤسسات األمنية والعسكرية» ،وأكدت المصادر «أن
صرف الرواتب من احتياط الموازنة سيتم اليوم».

السعودية التي تبناها وتغنّى بها المبعوث
األم� �م ��ي س �ت �ي �ف��ان دي م��ي��س��ت��ورا بقوله
إنّ ال �م �ث��ال ال�ل�ب�ن��ان��ي ي�ش�ك��ل م �ص��در إلهام
لسورية الغد ،والقصد ال��واض��ح هو اتفاق
الطائف والتوزيع الطائفي لمناصب الدولة
الموحدة والعلمانية
ومؤسساتها ،وسورية
ّ
ً
ً
ألي
ش��رط س��وري ص��ار روس�ي�ا ـــــ إيرانيا ّ
مسار سياسي يشكل تثبيته إنجازا ً لنصف
المسافة الالزمة لبلورة ما سينتج من هوية
لسورية لما بعد النصر على اإلره ��اب في
ن�ه��اي��ة ال �ط��ري��ق ،ألن��ه يعني إض��اف��ة للدولة
المتماسكة ،صونا ً لشروط استقاللها بقطع
ط��ري��ق ت�ق��اس�م�ه��ا ح �ص �ص �ا ً إق�ل�ي�م�ي��ة ِباسم
التوزيع الطائفي.
 بيان فيينا ينص على أولوية الحرب علىاإلره ��اب م��ن جهة ،وال �خ��روج م��ن تصنيف
اإلره ��اب بين جيد وس �يّ��ئ م��ن جهة ثانية،
فينهي أك��ذوب��ة ال�ل�ع��ب ع�ل��ى م�س��ار تبييض
«ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» وي�ش�م�ل�ه��ا م��ع «داع� ��ش»
ك��أه��داف للحرب ،وه��ذا يعني وض��ع معيار
محدّد للدول اإلقليمية المعنية ولألطراف
المحسوبة تحت عنوان المعارضة السورية،
أي عملية سياسية ،بضرورة
للمشاركة في ّ
العبور من بوابة المشاركة في الحرب على
أي صلة بهما،
«النصرة» و«داع��ش» وقطع ّ
ويصح كثيرا ً
يصح للسعودية وتركيا
وهذا
ّ
ّ
لقادة االئتالف المعارض.
 ُينهي بيان فيينا عملياً ،رغم استمرارال� �ص���راخ ال� �ك�ل�ام ��ي ،ق �ض �ي��ة ه �ي �ئ��ة الحكم
االن�ت�ق��ال��ي ،وآل �ي��ة االن�ت�ق��ال م��ن ال �ح��رب إلى
ال�س�ل��م فيحسمها ع�ب��ر ص �ن��دوق االق �ت��راع،
وتقديم الضمانات الالزمة لتمثيل يعبّر عن
ش��رائ��ح ال�س��وري�ي��ن ك�ل ّ�ه��ا ،وتحقيق أوسع
مشاركة متكافئة ف��ي الترشيح واالقتراع
لجميع ال �م �ك � ّون��ات ،ل�ك��ن ال ب�ح��ث ب�ع��د اآلن
ف��ي م�ع��ادل��ة ت��وح��ي ضمنا ً ب��ال��وص��اي��ة التي
ألي هيئة أو جهة ممارستها بادّعاء
يمكن ّ
أحقيتها ف��ي التدخل ف��ي تحديد َم��ن يتولى
و َمن ال يتولى المناصب القيادية في الدولة
السورية ،وه��ذا االحتكام للصناديق يعني
إنهاء العنوانين السعودي والتركي لمقاربة

الحرب والح ّل السياسي في سورية.
 سيخوض األميركي عالقته بحلي َفيْهال� �ت ��رك ��ي وال � �س � �ع� ��ودي ب� �ع ��د ف �ي �ي �ن��ا وف ��ق
م�ع��ادل�ت�ي��ن ،ع�س�ك��ري��ة ،ت �ق��وم ع�ل��ى الدعوة
لحشد الجهود لسباق مع الجيش السوري
والغطاء ال��روس��ي لإلمساك بالحرب على
«داع ��ش» طالما ت�خ��وض س��وري��ة وروسيا
حربهما ض ّد «النصرة» ،باعتباره الطريق
الوحيد إلق��ام��ة ن��وع م��ن ال�ت��وازن الميداني
ال�ض��روري تفاوضياً؛ وسياسياً ،سيقول
األم �ي��رك��ي اس��ت��ع��دّوا ل�م�ن��اف�س��ة انتخابية
رئ ��اس� �ي ��ة وب��رل��م��ان��ي��ة ون� �ظ� �م ��وا صفوف
ال �م �ع��ارض��ة ل �ه��ذه ال �غ��اي��ة ب�ع��د إف�ه��ام�ه��ا أن
أي ش�ك��ل م��ن العالقة
ال إم�ك��ان�ي��ة ل�ت�ب��ري��ر ّ
ب �ـ«ال �ن �ص��رة» ب �ع��د اآلن .وس �ت �ك��ون مهمة
األميركي غير سهلة ،للحصول على تجاوب
سعودي ـــ تركي ،ألنّ خيارات حلفاء أميركا
ناتجة أصالً عن غياب معارضة بعيدة عن
«ال�ن�ص��رة» و«داع ��ش» وم �ف��ردات «القاعدة»
ق���ادرة ع�ل��ى خ��وض م�ن��اف�س��ة ع�س�ك��ري��ة أو
انتخابية ،لكن األميركي الذي يدرك حجم
التغيير الناتج ع��ن ال��دخ��ول ال��روس��ي على
خ��ط ال �ح��رب وال �ت �ح � ّول المرتبط بالميدان
اآلت��ي ت�ب��اع�اً ،يعرف أنّ بيده أوراق تأثير
ت �ب��دأ م �م��ا ف�ع�ل��ه ف��ي االن �ت �خ��اب��ات التركية،
وحصر اهتمام الحكومة الجديدة بعد فوز
ح��زب العدالة والتنمية بما يمكن تسميته
ب ��األم ��ن ال��ق��وم��ي ال��ت��رك��ي وال� �ع�ل�اق ��ة مع
األكراد ،وليس إعادة صياغة سورية وفقا ً
لمنطق العثمانية الجديدة ،واالنضواء تحت
اإلبط األميركية في مسا َر ْي الحرب والح ّل
ال �س �ي��اس��ي .وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�س�ع��ودي��ة يترك
األميركي االس�ت�ن��زاف اليمني يفعل فعله،
حتى تصرخ السعودية ،ويبدو أنها تقترب
مع اإلعالنات المتك ّررة عن انتهاء العملية
ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ت��ي ت �ص��در م���رة ع ��ن وزي ��ر
الخارجية السعودي ومرة عن األمين العام
لمجلس التعاون الخليجي.
 م�س��ار فيينا ن��واة رس��م خريطة نظامإقليمي جديد من البوابة السورية.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
الجامعة اللبنانية /كلية التربية
الفرع الثاني
اعالن
ت��ج��ري لجنة ال��م��زاي��دات ال��ع��ام��ة في
الجامعة اللبنانية مزايدة عمومية لتلزيم
استثمار استراحة ،لصالح كلية التربية-
ال��ف��رع الثاني على اس���اس سعر يقدمه
العارض وذلك في مبنى االدارة المركزية
للجامعة اللبنانية المبنى الزجاجي-
مقابل المتحف ،ال��ي��وم االرب��ع��اء الواقع
فيه  2015/11/25الساعة  14الرابعة
عشرة لصالح الجامعة اللبنانية -كلية
التربية -ال��ف��رع الثاني تقدم العروض
ل�لاش��ت��راك ف��ي ال��م��زاي��دة العمومية وفق
نصوص دفتر الشروط الخاص الذي يمكن
االطالع والحصول عليه لدى أمين سر كلية
التربية -الفرع الثاني
مكتب امين السر :ربى الصعيبي
العنوان :الروضة
ي��ج��ب ان 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  29تشرين األول 2015
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف
2033
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/10/15على المتهم محمود أحمد
الجربي رق��م الملف  199بيان احصائي
 2312جنسيته فلسطيني محل إقامته
المدينة الرياضية صبرا -وراء مسجد القرآن
الكريم ملك الجربي والدته عائشة عمره
 1994أوقف اداريا ً بتاريخ 2012/3/31
أوق��ف وجاهيا ً في  2012/4/20واخلي
سبيله ف��ي  2013/5/28ث��م أوق��ف
ب��ت��اري��خ  2014/6/12ان��ف��اذا ً لمذكرة
إل��ق��اء ال��ق��ب��ض ال���ص���ادر ب��ح��ق��ه وأخ��ل��ي
سبيله في  2014/7/1وهو فار من وجه
العدالة بالعقوبة التالية أشغال شاقة
مؤبدة وفقا ً للمواد  336و  640/639و
 200/640/639عقوبات و 73اسلحة
من قانون العقوبات الرتكابة جناية سرقة
وأسلحة وتأليف عصابة.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/10/16
الرئيس
المنتدب ا مظلوم
التكليف
2040
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/10/15على المتهم ابراهيم عبد
ال��س��ت��ار عبد ال��رح��م��ن خليل سجله /3
حلب جنسيته سوري محل إقامته المدينة
الرياضية بناية حمد ط  6والدته نعمة عمره
 1989أوقف اداريا ً بتاريخ 2012/3/31
أوق��ف وجاهيا ً في  2012/4/20واخلي
سبيله في  2013/7/9وهو فار من وجه
العدالة بالعقوبة التالية أشغال شاقة
مؤبدة وفقا ً للمواد  336و  640/639و
 200/640/639عقوبات و 73اسلحة
من قانون العقوبات الرتكابه جناية سرقة
وأسلحة وتأليف عصابة.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية

وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/10/16
الرئيس
المنتدب ا مظلوم
التكليف
2040
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/10/15على المتهم محمد عبد
السالم حاج احمد المنال جنسيته سوري
محل إقامته االشرفية قرب جسر الحديد
ملك جوزفين وال��دت��ه فطيم عمره 1976
أوق��ف بتاريخ  2007/7/25وت��رك في
 2007/7/26ثم أوقف في 2013/8/6
واخلي في  2013/10/28فار من وجه
العدالة بالعقوبة التالية سنتين أشغال
شاقة وفقا ً للمواد  200/504من قانون
ال��ع��ق��وب��ات .الرت��ك��اب��ه ج��ن��اي��ة محاولة
اغتصاب
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/10/15
الرئيس
المنتدب ا مظلوم
التكليف
2040
وزارة االشغال العامة والنقل
إعالن تلزيم
أشغال طريق كفرحتى -عنقون (قضاء
صيدا) الساعة التاسعة من يوم الثالثاء
ال��واق��ع فيه األول م��ن شهر ك��ان��ون األول
 ،2015تجري إدارة المناقصات -في
مركزها الكائن في بناية بيضون -شارع
بوردو -الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة
األشغال العامة والنقل ،مناقصة تلزيم
أشغال طريق كفرحتى -عنقون (قضاء

صيدا).
التأمين المؤقت :خمسة وثمانون مليون
ليرة لبناني.
طريقة التلزيم :تنزيل مئوي.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من وزارة األشغال العامة
والنقل.
يجب ان تصل ال��ع��روض ال��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف
2044

إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان

تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء االسعار لشراء غاز  SF6لزوم
صيانة خاليا التوتر العالي  150ك.ف.
نوع  GISفي محطة الذوق الرئيسية.
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
 ،)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 ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في 2015/11/20
ع��ن��د ن��ه��اي��ة ال����دوام ال��رس��م��ي الساعة
.11.00

بيروت في 2015/10/28
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
2018

شركة «مجاس العقارية ش .م .ل».
رأسمالها  / 1.000.000.000/ل.ل .محرر بكامله
مركزها الرئيسي المدور – الكرنتينا – بيروت
سجل تجاري بيروت رقم 66654

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية سنوية
يتشرف مجلس إدارة شركة مجاس العقارية ش.م.ل .الذي انعقد بتاريخ
 2015/11/2عند الساعة الثالثة من بعد الظهر ،بدعوة حضرات السادة
المساهمين إلى حضور جمعية عمومية عادية سنوية للشركة ،س ُتعقد في
تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثالثاء الواقع في  2015/11/24في
مركز الشركة في بيروت – المدور – الكرنتينا ،وذلك للتداول في جدول األعمال
التالي:
االستماع إلى تقريري مجلس اإلدارة العام والخاص حول حسابات وأعمال
الشركة للسنة المالية .2014
االستماع إلى تقريري مفوضي المراقبة حول حسابات وأعمال الشركة للسنة
المالية .2014
ّ
اإلط�ل�اع ودراس���ة الميزانية العمومية والحسابات الموقوفة بتاريخ
 2014/12/31وا ّتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم للشركة للسنة المالية
.2014
منح المصادقات والتراخيص المنصوص عنها في المادتين  158و  159من
قانون التجارة.
مخصصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية .2015
تعيين مف ّوض مراقبة أساسي للعام  ،2015وتحديد بدل أتعابه.
أمور أخرى مختلفة.
بيروت في 2015/11/2
مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
كمال أنطون طنوس

