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حمليات � /إعالنات
دروي�ش ا�ستقبل �سفير �سوي�سرا

ح�ضر اجتماع مجل�س «اللبنانية»

بو �صعب :الجامعة م�ستقلة وقراراتها لأهلها
ّ
تتخط م�شكالتها
ال�سيد ح�سينْ � :إن �أُح�سن دعمها
أك���د وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة والتعليم
العالي الياس بوصعب أن الجامعة
اللبنانية مستقلّة «وقراراتها يجب
أن تكون مستقلة أيضاً ،يتخذها
أساتذتها واألكاديميون وليس من
السياسيين» ،معلنا ً ع��ن إنشاء
فروع جديدة لها في المناطق.
كالم بوصعب جاء خالل زيارته
أم��س رئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور عدنان السيد حسين في
اإلدارة المركزية للجامعة ،خالل
عقد مجلس الجامعة جلسته.
ورحب السيد حسين ببوصعب
وقال« :هذا الترحيب يحمل طابعا ً
خاصا ً ألنه في عهد الوزير ،وعهد
الحكومة الحالية ،نجتمع اليوم
مع مجلس الجامعة اللبنانية الذي
نشأ بعد عشر سنوات من الجمود،
هذا المجلس الذي يلعب دورا ً فاعالً
على كل المستويات والقضايا التي
تتعلق بالجامعة».
وأض������اف« :ب��ع��د اإلن���ج���ازات
العديدة والمتكررة التي قدمتها
الجامعة اللبنانية ،من متفوقين
وإب���داع���ات ع��ل��م��ي��ة وف��ك��ري��ة في
الداخل والخارج ،ثبت أن الجامعة
هي أم التعليم العالي .وما ش ّكل
حديثا دفعا ً للجامعة ،هو خطوة
دخ��ول ع��دد من أس��ات��ذة الجامعة
المتعاقدين إلى التفرغ وهو ما خدم
أيضا ً التعليم العالي».
وتابع« :تحية لكل مناضل في
هذه الجامعة ،وكل من ساهم في
دعمها ماديا ً ومعنوياً ،ومساعدتها
في معالجة بعض المشكالت التي
تعانيها وال��ت��ي ت��ح��اول الجامعة
معالجتها منذ تكوينها .لسوء
الحظ ،لم تعتد الجامعة أن تعلن
مراكز قوتها ،وه��ذا خطأ نعترف
به ،بل تعودنا أن نعرض مشكالتنا
فقط .لذلك يجب تسليط الضوء
على إنجازاتها أيضاً».
وأش���ار ال��س��ي��د حسين إل��ى أن

استقبل رئ��ي��س أساقفة ال��ف��رزل
وزح��ل��ة وال��ب��ق��اع ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك سفير سويسرا في لبنان
فرنسوا ب��اراس ،يرافقه الملحق في
السفارة فابيان هايوز ،في حضور
الوزير السابق سليم جريصاتي.
وعرض الجانبان مختلف القضايا
على الساحة اللبنانية والبقاعية
بشكل خاص.
ون������ ّوه دروي������ش ب��ال��ع�لاق��ات
التاريخية التي تربط مطرانية زحلة
للروم الكاثوليك بسويسرا ،داعيا ً إلى
تفعيلها وتثميرها على كل الصعد.
وأع��ل��ن ب���اراس م��ن ناحيته أنه
يدخل مدينة زحلة عبر مطرانية
الروم الكاثوليك «التي اعتبرها بوابة
المدينة» ،مشيدا ً «بالدور الكبير الذي
تلعبه المطرانية وعلى رأسها المطران
درويش في جميع المجاالت» .وأعلن
ع��ن ال��رغ��ب��ة ف��ي ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
التاريخية بين الطرفين.
ك��ذل��ك اس��ت��ق��ب��ل دروي�����ش وف���دا ً
سويسريا ً مشتركا ً من مؤتمر األساقفة
الكاثوليك برئاسة رئيس المؤتمر
المطران ماركوس بوتشيل ،واتحاد

اجتماع مجلس اللبنانية بحضور بوصعب
«الجامعة اللبنانية هي الجيش
ال��ث��ان��ي للجمهورية اللبنانية،
ف����إنْ أَح��س��ن دع��م��ه��ا ،م��ن خ�لال
وزي��ر التربية ،استطاعت تخطي
المشكالت التي تواجهها ،فالمرفق
العام يجب أن يستمر والجامعة
تستمر ب����اإلرادة والعزيمة التي
تمتلكها».

بو صعب

وق��ال بو صعب ب��دوره« :أشكر
ال��رئ��ي��س على ال��م��ق��دم��ة ،وجميع
أع��ض��اء م��ج��ل��س ال��ج��ام��ع��ة على
إص���راره���م ع��ل��ى ع��ق��د االج��ت��م��اع
ال��م��ش��ت��رك ،وأع��ت��ب��ر نفسي وزي��ر
وصاية على الجامعة اللبنانية،
ولهذه الوصاية أهمية كبيرة جدا ً
كي تستطيع الجامعة أن تحصل
على حقوقها في مجلس ال��وزراء
وف���ي أم��اك��ن أخ����رى ف��ي ال��دول��ة

اللبنانية .ولوزير الوصاية دور في
دعم ومساعدة الجامعة اللبنانية
ومجلسها ،وتجلى ذل��ك ف��ي رفع
ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء».
أض���اف« :ال��ج��ام��ع��ة اللبنانية
جامعة مستقلّة وق��رارات��ه��ا يجب
أن تكون مستقلة أيضاً ،تتخذ من
أس��ات��ذت��ه��ا واألك��ادي��م��ي��ي��ن وليس
من السياسيين ومجلس ال��وزراء،
والوزير يجب أال ّ يتدخل في أمور
ال��ج��ام��ع��ة ال��داخ��ل��ي��ة ،ب��ل ي��ق��وم
بمساعدتها في بعض األمور عندما
تقتضي الحاجة».
وت���اب���ع« :أع��ت��ب��ر ال��ج��ام��ع��ة،
ك��م��ا أن��ت��م تعتبرونها ،ول����دا ً من
أوالدي ،وبالتالي يجب أن نكون
حريصين وأوصياء على الجامعة
ومصلحتها» ،الفتا ً إلى أنها «عانت
خ�لال فترة ال��ح��رب وم��ا زال��ت من
قرارات وتشريع وتمويل ونقص في

الموازنة ،وعدم السماح لها بتعيين
وتوظيف األساتذة والعمداء ،ألن
ك��ل ذل��ك ب��ات مرتبطا ً ب��ال��ق��رارات
السياسية وبمجلس الوزراء .ومنذ
تسلمي ل��ل��وزارة ،عملت على كسر
الحاجز م��ع الجامعة اللبنانية
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��أس��ي��س مجلس
الجامعة وإقرار موضوع التفرغ».
وأشار بو صعب إلى «أن الجامعة
اللبنانية هي الجامعة الوطنية
الوحيدة التي تسمح للطالب الذين
يعانون ضائقة مادية ويتمتعون
بكفاءة عالية ،أن يتابعوا تحصيلهم
العلمي ويتربعوا في مراكز متقدمة
ف��ي المجتمع ،لذلك يجب العمل
على إنشاء فروع جديدة للجامعة
اللبنانية ،ونحن في صدد العمل
على موضوع إنشاء فرع في عكار
ف��ي ب��ع��ض االخ��ت��ص��اص��ات التي
تحدد الحقاً».

لجنة الأ�سير يحيى �سكاف
تتلقى برقية من �سالم
أعلنت لجنة أصدقاء األسير يحيى
س��ك��اف أنّ أم��ي��ن س��ر اللجنة جمال
سكاف تلقى برقية من رئيس الحكومة
ت��م��ام س�لام موقعة م��ن م��دي��ر مكتبه
السفير رامز دمشقية ،شاكرا ً فيها لجنة
أصدقاء األسير يحيى سكاف والجمعية
اللبنانية لألسرى والمحررين على
دعوته للمشاركة في احتفال إزاح��ة
الستار عن النصب التذكاري لألسير
يحيى سكاف في مدينة المنية.
ووجه الرئيس سالم تحياته لألسير
المناضل يحيى سكاف ،متمنيا ً التوفيق
والنجاح للجنة أصدقائه والجمعية
اللبنانية لألسرى والمح َّررين.
وفي نشاطه ،التقى رئيس الحكومة
وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
وعرض معه التطورات وشؤونا ً
تخص
ّ
وزارته.

وتواصل اليوم فعله غير آبهة بالرسالة
أي من
التركية ولن تقبل مساومة على ّ
ثوابتها ،وهي تضع بطاريات صواريخ
تشكل أحدث ما في الترسانة العالمية
ف��ي س�لاح ال��دف��اع ال��ج��وي ول��ي��س في
الترسانة الروسية فقط ومعها تنقل
سفنها الحربية وطائراتها األش ّد فتكاً،
لتمنح قرار الحسم في وجه الجماعات
ال��ت��اب��ع��ة ألردوغ������ان ف���ي س���وري���ة من
جنوبها إل��ى شمالها ،خصوصا ً على
خط الحدود التركية السورية ،فإنّ كان
لدى أردوغان وحلف األطلسي وأوباما
عزيمة خوض الحرب ،فبوتين قد اتخذ
قراره ولن يتراجع ولن يتردّد.
تلعثمت ت��رك��ي��ا ،وارت��ع��دت فرائص
ال��ث��ع��ل��ب ال���ت���رك���ي أردوغ��������ان ،ووق���ف
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي م��ج��ددا ً مستعينا ً
بمجلس األمن القومي ليحاضر بخطر
«داع������ش» ع��ل��ى ال��ب��ش��ري��ة وض�����رورة
ً
أم�ل�ا
أن ي���ك���ون أول���وي���ة األول����وي����ات،
ب���وص���ول ال���رس���ال���ة إل����ى ب��وت��ي��ن ب��أن
ال ن��ي��ة للتصعيد وال رغ��ب��ة بالتوتر،
وأنّ األول��وي��ة ال��واح��دة تجمع الجميع
ف���ي م���رك���ب واح�����د ،وم���وس���ك���و تعلّق
أن��ه��ا م��ت��ف��ق��ة م���ع ه���ذه األول����وي����ة ،لكن
ال��ف��ارق أنها تمارسها ك��أول��وي��ة بينما
يريد اآلخ���رون جعلها أول��وي��ة كالمية

ليفرضوا أولوياتهم الخاصة ويثنوا
روسيا عندما تضعها كأولوية عملية
ع����ن ذل������ك ،ألج�����ل م���س���اوم���ت���ه���ا على
أولوياتهم الخاصة المريضة والدنيئة،
وال���رخ���ي���ص���ة ع���م���وم���اً .وروس����ي����ا لن
تصغي ولن تسمع ولن تستجيب لهذه
المحاوالت ولو لبست ثوب الوداعة.

جولة الحوار الـ11
الملف الرئاسي في كواليس

ب��ق��ي ال��م��وض��وع ال��رئ��اس��ي ف��ي مقدمة
االهتمامات ،وإن في الكواليس ،فيما غاب
هذا الموضوع عن الجولة الحادية عشرة
من الحوار الوطني في عين التينة.
وفي أول موقف رسمي للنائب سليمان
فرنجية عن طرح اسمه كمرشح رئاسي،
قال« :إن هذا الطرح الجديد هو من فريق
 14آذار ،وق��د ي��ك��ون م��ن ال��رئ��ي��س سعد
الحريري وعندما يُعلن رسميا ً عندها لكل
ح��ادث ح��دي��ث .وحتى اآلن ،ك��ل الحديث
هو حديث كواليس ،واجتماعات ثنائية
وثالثية وغيرها».
وأضاف فرنجية« :نحن والجنرال ميشال
عون على تواصل مستمر وال يفكرنّ أحد أن
هناك أي جو ال يكون من ضمنه الجنرال
عون؛ ونحن على تواصل مستمر معه».
وأك��د نائب رئيس مجلس النواب فريد
مكاري أن «المرشح المتقدم على جميع
المرشحين ال��ي��وم ف��ي ملف ال��رئ��اس��ة هو
رئ��ي��س ت��ي��ار ال��م��ردة سليمان فرنجية»،
مشيرا ً إلى أن «الغرب مشغول عن لبنان

جلسة حوار بال رئاسة

وك��ان��ت الجلسة ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة من
الحوار الوطني قد انعقدت بغياب رئيس
تكتل التغيير واالصالح العماد ميشال عون
لكن حضر معاونه النائب ابراهيم كنعان،
بينما استمر ح��زب الكتائب بمقاطعته
للجلسات حتى انعقاد مجلس الوزراء لحل
أزمة النفايات ،وكانت الجلسة روتينية وال
جديد فيها ،بينما تركز البحث على ملف
النفايات وقانون االنتخاب وعمل اللجنة
المكلفة إع��داد مشروع في هذا الصدد ،أما
في ما يتعلق بالحكومة ال تزال األمور على
حالها والمواقف نفسها ،فالتيار الوطني
الحر سيشارك فقط في جلسة مخصصة
لموضوع النفايات إذا تم التوافق على خيار
الترحيل ،أم��ا إذا لم يحصل ه��ذا التوافق
فشرطه لعقد جلسة وزاري���ة ه��و البحث
في آلية العمل الحكومي وفي التعيينات
األمنية في الجلسة األولى.
وتم تحديد يوم االثنين في  14كانون
األول موعدا ً للجلسة المقبلة.

(التفاصيل ص)3 .

جلسة حكومية ربما األسبوع
ا لمقبل

على الصعيد الحكومي ،ينتظر رئيس
الحكومة تمام سالم االنتهاء من درس خيار
ترحيل النفايات ليدعو األسبوع المقبل إلى
جلسة لمجلس الوزراء.
وف���ي ال���س���ي���اق ،أك���د وزي����ر ال��ش��ؤون
االجتماعية رشيد درب��اس لـ«البناء» أنه
«عند االنتهاء من دراس��ة العروض التي
قدمتها الشركات لترحيل النفايات إلى
الخارج ،سيدعو الرئيس سالم إلى جلسة
لمجلس الوزراء» ،مرجحا ً أن تكون األسبوع
المقبل.
وأشار إلى أن «هناك شروطا ً فنية معقدة
تفرضها ال��دول المستوردة للنفايات يتم
درس��ه��ا ،لكن خيار الترحيل يتقدم وهو
الخيار األفضل حالياً».
ونقلت أوساط سالم عنه تفاؤله بنجاح
خيار الترحيل وانعقاد مجلس ال��وزراء
األسبوع المقبل.

إجراءات أمنية عشية األعياد

وعشية األع��ي��اد ،تك ّثفت االجتماعات
الهادفة إلى تعزيز اإلج��راءات األمنية في
المناطق وال سيما في بيروت وجبل لبنان
وكسروان واتخذت جملة مقررات أبرزها
تركيب كاميرات مراقبة موصولة باألجهزة
األمنية وذلك الستباق أي عمليات إرهابية
وإجهاضها قبل أن تحصل.

التهور التركي ( ...تتمة �ص)1
ّ
ويبدو أنّ الغرب وفي تقدير موقف «عالجي»
للمأزق المستج ّد بعد  30أيلول الفائت  -تاريخ
بدء المساعدة الروسية لسورية ميدانيا ً  -تبيّن
له أنّ إعادة التوازن للميدان يبدأ بالضغط على
روسيا لوقف مساعدتها العسكرية لسورية ،ثم
االنصراف إلى ما تبقى من عمل باتجاه إيران
والمقاومة من جهة لثنيهما عن المتابعة أو
لتحجيم وجودهما في الميدان السوري ،ومن
جهة أخ��رى إلى رفع وتيرة تحشيد وتسليح
اإلرهابيين لمنع انهيارهم أمام الم ّد العسكري
السوري التطهيري.
وفي هذا السياق جاءت العملية اإلرهابية
فوق سيناء والتي أدّت إلى إسقاط طائرة مدنية
روسية قتل ك ّل ركابها على بعد كيلومترات من
مطار شرم الشيخ الذي ال يتمتع فيه بحصانة
أمنية إال بعض األف��راد المنضوين في القوات
المتعدّدة الجنسيات في سيناء .ولم تتأخر
التسريبات اإلعالمية الغربية عن ربط الحادث
بيد «إسرائيلية» أو استخبارات غربية وجاءت
مسارعة أوباما وكاميرون للحديث عن تفاصيل
سقوط الطائرة والقول بأنّ السبب كان عمالً
إرهابيا ً لتؤكد أنّ السقوط كان عمالً مدبّرا ً يُقصد
منه الضغط على روسيا ومصر معاً.
هنا وبدال ً من أن تنحني روسيا أمام الضربة،
كما ك��ان يتوقع َم��ن أسقط أو خطط إلسقاط
الطائرة ،رفعت روسيا نمط ووتيرة وفعالية
مساعدتها العسكرية لسورية وط ّورت ذلك في
اختيار أه��داف جديدة أكثر إيالما ً لإلرهابيين
ومشغليهم ،فاستهدفت «أنبوب النفط على
ال��ع��ج�لات» ال��ش��ري��ان االستراتيجي لتمويل
«داع���ش» ،م��ا أدّى إل��ى تدمير أكثر م��ن 800
صهريج من أصل  1800صهريج تعمل بين
آبار النفط في سورية والعراق وميناء جيهان
التركي وعطلت حركة ما تبقى ،ثم كان اإلسناد
الجوي المركز فوق جبل التركمان في الشمال

الغربي لسورية ،المنطقة التي ترى فيها تركيا
ّ
لتدخلها في سورية والمعبر
المدخل الطبيعي
إل��ى تحقيق حلمها بإنشاء المنطقة اآلمنة
المقتطعة من األرض السورية.
بمعنى آخر ،كان ردّة الفعل الروسية على
إسقاط الطائرة الروسية المدنية أكثر إيالما ً
لإلرهابيين ولتركيا وأضعاف ما توقعوا أو
انتظروا .وفي تقدير موقف تركي ُس ّرب بعض
ما جاء فيه ،رأى األت��راك أنّ استمرار العملية
العسكرية في سورية بالزخم الذي تجري فيه
حاليا ً سيقود إلى تجريد تركيا من ك ّل أوراق
تدخلها في سورية وسيه ّمش دوره��ا في ح ّل
سياسي مستقبلي لألزمة السورية ،كما أنه
حسب الرؤية األميركية سيح ّد من تحقيق شيء
من األهداف األميركية هناك .ولذلك كان القرار
بعمل عسكري يقطع الطريق على هذا االحتمال.
ويبدو أنّ أميركا وتركيا اختارتا إسقاط
الطائرة الروسية بصرف النظر عن مكانها،
أكانت فوق األرض السورية أو داخل األجواء
لتركية ،فتركيا تعلم أن ليس لها حق مشروع
في التع ّرض للطائرة أينما كانتـ ،ألنّ المهمة
التي تقوم بها الطائرة هي مهمة مشروعة في
قتال اإلرهابيين ،خاصة بعد قرار مجلس األمن
األخير الرقم  2249الذي أجاز للدول اتخاذ ك ّل
التدابير للحرب على اإلرهاب ،وتأكيدا ً على أنّ
العمل مخطط يكفي أن نتذ ّكر أنّ تركيا تدّعي
أنّ الطائرة حلقت في األجواء التركية  17ثانية
وهي مدة غير كافية النطالق طائرة تركية من
قاعدتها واعتراض الطائرة الروسية.
وم��ع ك � ّل ذل��ك أسقطت الطائرة في عملية
اس��ت��ف��زازي��ة ي��ب��دو أنّ المقصود منها إج��راء
استدراج م��زدوج ،استدراج لروسيا لر ّد فعل
ت��ص � ّور تركيا معتدى عليها ،وت��ل��زم بذلك
الحلف األطلسي بالوقوف إل��ى جانبها عمالً
باتفاقية الدفاع المشترك األطلسية .فإذا فعل

تقع المواجهة مع روسيا بشكل يضطرها إلى
االنكفاء في سورية أو تحوير مهمتها بعيدا ً عن
ميدانها أو أقلّه التسليم بمنطقة حظر جوي
واقعي في شمال سورية تكون اللبنة األساسية
للمنطقة اآلمنة التي تحلم بها تركيا.
وبالتالي يبدو مَن تتبّع ما جرى معطوفا ً على
المواقف التي سبقت ولحقت ،يبدو أنّ العدوان
التركي على الطائرة الروسية جاء نتيجة خطة
مدبّرة ومحكمة وضعت ليس بعيدا ً عن أميركا
شجعت عليها ،أو لم تعارضها
التي قد تكون ّ
لجس النبض،
وشاءت تنفيذها باليد التركية
ّ
فإنْ حققت أهدافها تتبناها وتبني عليها وإنْ
تتنصل منها ويدفع التركي وحده فاتورة
فشلت
ّ
الخطأ( .وللعلم ال يمكن لتركيا استعمال طائرة
ف  16بدون إذن أميركي)
نقول كانت الخطة محكمة ،ولكننا نقول أيضا ً
بأنّ الخصم لم يكن بسيطا ً بالشكل الذي تص ّورته
تركيا وأسيادها ،ولهذا كان واضحا ًومن الساعات
األولى أنّ ر ّد الفعل الروسي لن يكون كما يشتهي
المعتدي بل سيكون من الطبيعة المعاكسة
ألهداف العدوان ،ر ّد نراه يختلف عما تشتهيه
تركيا ،ر ّد يأتي متج ّنبا الفخ أو الكمين التركي،
أيّ أننا ال نرى أيّ احتمال مهما كان ضعيفا ً في أن
تقدم روسيا على عمل عسكري مباشر ض ّد تركيا
أو على أراضيها يبرر زجّ األطلسي في المواجهة،
بل الر ّد يكون وفقا ً لعناوين ثالثة:
 1ـ األول حمائي دف��اع��ي ،ويتمثل بنشر
منظومات دف��اع ج��وي فعالة تم ّكن من بناء
فضاء ناري يد ّمر أيّ هدف جوي يهدّد سالمة
الطيران الروسي في سورية أو يهدّد سالمة
القوى الدفاعية السورية العاملة في الميدان
في الشمال الغربي السوري ،أيّ بمعنى إقامة
شبه حظر ج��وي معاكس للرغبات التركية.
وهذا ما بدأ العمل به فعليا ً بنشر منظومة أس
 300والتحضير لنشر منظومة أس  400في

الكنائس البروتستانتية برئاسة
رئيسه المطران غوتفيرد لوتشر.
وت��ط��رق ال��ح��دي��ث إل���ى أوض���اع
المسيحيين في المنطقة عموما ً وفي
لبنان خصوصاً ،ودور الكنيسة في
ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
وب��ع��د ل��ق��اء دروي����ش ،زار الوفد
بعض المؤسسات التابعة للمطرانية

ك��م��س��ت��ش��ف��ى ت��ل��ش��ي��ح��ا وم��درس��ة
القديسة ري��ت��ا ،كما التقى بعض
العائالت السورية المقيمة في زحلة
وتفقد مخيم الالجئين السوريين
قرب زحلة.
وتأتي زي��ارة الوفد ضمن جولة
تقوده للقاء مختلف القادة الروحيين
في لبنان ،وتهدف وفق بيان للوفد

إل��ى «التشديد على التضامن مع
المسيحيين وتأكيد حرية األدي��ان
وحقوق اإلنسان ،وإطالق نداء لوضع
حد للحروب واإلعدامات العشوائية
في الشرق األوس��ط ،فالسالم الدائم
وت��أم��ي��ن مستقبل أف��ض��ل للجميع
ال يتمان ب���دون اح��ت��رام الحريات
الدينية».

م�ساهمات �أهلية في المدار�س الر�سمية
لبدء م�شروع فرز النفايات القابلة للتدوير
ق����دّم ن����ادي «روت������اري ب���ي���روت» س��ي��ارة «ف��ان
متخصصة لجمع النفايات» .كما قدّمت شركة سوكلين
ّ
المستوعبات بلونين لمساعدة مشروع الفرز األ ّولي
لجمعية «اإلصغاء» ،من كنيسة سيدة البشارة مار
الياس ،في حضور رئيس النادي بيار ضباعي واألب
ج��ان م��اري شامي وأعضاء ال��ن��ادي ،وذل��ك في إطار
المشروع الطويل األم��د «األرض حياتنا» لتوعية
النشئ اللبناني على المعطيات والمشاكل المتعلقة
بحماية البيئة ،تحت عنوان «ف��رز وت��دوي��ر تجديد
الحياة» يتعلق بفرز النفايات القابلة للتدوير باالتفاق
مع وزارة التربية لبدء ه��ذا المشروع في المدارس
الرسمية.
وألقت ريتا المعوشي كلمة باسم النادي جاء فيها:
«لقد شرعنا منذ سنة  2006بنشاطات عدة هدفها

توعية ال��م��دارس الرسمية في مجال الحفاظ على
البيئة ،حيث ت ّم توزيع اكثر من  50ألف نسخة من
كتابنا «األرض حياتنا» على الطالب ،ونعمل اآلن على
اتمام مشروع آخر لهذه السنة يهدف الى التوعية في
مجال فرز النفايات وتدويرها وعنوانه« :فرز وتدوير
تجديد الحياة».
بعدها شكر األب شامي «نادي روتاري بيروت على
ه��ذه اللفتة الكريمة والتي تخدم االشخاص الذين
يعانون من الص ّم».
وق��ال« :نجتمع اليوم في كنيسة سيدة البشارة
لنؤكد االستمرار في خدمة المجتمع ،هذه الكنيسة
التي تجمع المصلين من ك ّل الفئات الننا نركز على
اإلنسان قبل طائفته والله يعطيكم الصحة لتستم ّروا
في العطاء الغير محدود».

عندما يقع ( ...تتمة �ص)1

�أوباما والأطل�سي ( ...تتمة �ص)1
ولسنا أولوية».
وفي حديث تلفزيوني ،أوضح مكاري أنه
«ط��رح اسم فرنجية بسبب عدم التوصل
التفاق حول رئيس طوال المدة الماضية»،
الف��ت �ا ً إل��ى «أن���ه ي��ت� ّم ال��ت��واص��ل بين تيار
المستقبل وتيار المردة منذ فترة».
وف��ي م���وازاة ذل���ك ،ق��ال��ت أوس���اط تيار
المستقبل إن حسم اسم فرنجية المرشح
للرئاسة مرتبط بنتائج االتصاالت الجارية
في هذا الشأن.

درويش مستقبالً السفير السويسري

(أحمد موسى)

مطار حميميم التي تغلق أجواء بعمق  300كلم
داخل تركيا.
 2ـ الثاني عسكري ميداني :ويتمثل في
تسريع العمليات العسكرية في المنطقة التي
تحدث اإلي�لام األكبر لتركيا ومنها إل��ى كامل
المنطقة الشمالية بشكل يقود إلى قطع اليد
التركية ومنعها من التدخل المؤثر في الميدان
ال��س��وري وت��ح��رم تركيا م��ن ال��س��رق��ات التي
تستثمرها انطالقا ً من سورية ،ومنها النفط.
 3ـ الثالث متصل بالعالقات البينية بين
روسيا وتركيا في مواضيعها المتن ّوعة ،ومنها
االقتصادي المالي ،ومنها السياسي العسكري،
واعتقد أنّ ما صدر عن روسيا خالل  24ساعة
فقط من مواقف وقرارات ينبئ بتجميد متد ّرج
لهذه العالقات إلى ح ّد قد يالمس الجفاف المؤلم
من دون ال��وص��ول إل��ى القطيعة بين روسيا
وتركيا .وال��ك� ّل يعلم حجم الحاجة التركية
لعالقات ودية مع روسيا على أكثر من صعيد.
وبالتالي ف��إنّ روسيا لم ُتستدرج إل��ى ما
ُنصب لها من كمين ،ولم تجد األطلسي  -الذي
تس ّتر على ال��ع��دوان التركي وأظهر نوعا ً من
تعاطف مع تركيا  -لم تجده يتجه تصعيديا ً
لمواجهتها فعليا ً خدمة للمصالح التركية
أو أله��داف ال��ع��دوان ذاتها ،وب��ات واضحا ً أنّ
العملية العدوانية التركية سترت ّد على المعتدي
بنتائج عكسية في أكثر من اتجاه ،هي وإنْ
كانت ستعرقل بعض الشيء العمل على المسار
السياسي وتؤخر بعض إجراءاتها التي بدأ
إنتاج بيئتها في فيينا ،فإنّ تركيا وخلفها مَن
أم َرها أو أجاز لها االعتداء ،ستجد نفسها خاسرة
في الميدان بما يفاقم خسارتها ،وخاسرة في
السياسة في مسار يؤكد تهميشها ،ولن تجد
األطلسي في الموقع الذي ينقذها من الحفرة
التي أُسقطت أو أَسقطت نفسها فيها.

العميد د .أمين محمد حطيط

 ذري��ع��ة أردوغ���ان المعلنة لالشتباك معروس��ي��ا ه��ي انتهاك المجال ال��ج��وي التركي،
وس��ق��ف م��ا ح��ص��ل ع��ل��ي��ه م��ن ح��ل��ف��ائ��ه بيانات
تقول بحقه في حماية المجال الجوي لبلده،
ويقول الرئيس بوتين اليوم فليضع أردوغان
م��ج��ال��ه ال���ج���وي ف���ي ال���م���اء وي���ش���رب نقيعه،
فلن يستطيع استخدام الذريعة م��رة أخرى،
وحساب الطائرة وطيارها المغدور سيبقى
مفتوحاً ،لكن نحن نعلم وه��و يعلم أن��ه يريد
ح��م��اي��ة ال��ج��م��اع��ات المسلحة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه على
الحدود ،وخصوصا ً في جبل التركمان ،وال

ي��ج��رؤ ع��ل��ى ق���ول ذل���ك ،وال��س��وخ��وي محمية
بشبكات دفاع جوي وطائرات حماية تقوم منذ
سقوط الطائرة بتمهيد األرض ليتقدّم الجيش
السوري وحلفائه لسحق الجماعات التي يه ّم
تركيا أمرها ،خصوصا ً تنظيف جبل التركمان
أي وج���ود ت��اب��ع لتركيا واستخباراتها،
م��ن ّ
وذل���ك ق��د ب��دأ وس��ي��ت��واص��ل دون ت���ردّد حتى
النهاية الكاملة وب��ل��وغ خ��ط ال��ح��دود التركية
السورية ،فماذا عسى أردوغان أن يفعل؟
ّ
وسيفك رقبته.
 وقع أردوغانناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
اعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
إن المديرية العامة لألمن العام تلفت
عناية جميع المواطنين من مغبة إستخدام
أي عامل أو عاملة أجنبية بصورة غير
شرعية ومخالفة لألنظمة والقوانين
المرعية اإلجراء تحت طائلة إتخاذ التدابير
اإلداري���ة واإلج���راءات القانونية الموجبة
بحق المخالفين.
بيروت في 2015/11/25
رئيس دائرة المطبوعات
العقيد رمزي الرامي
اعالن
الى ابراهيم جمال خرفان المجهول محل
االقامة يجب حضورك ال��ى قلم المحكمة
الشرعية السنية في البقاع الغربي -جب
جنين الستالم أوراق التبليغ العائد اليك
في دعوى اثبات الطالق المقدمة من زوجتك
منار محمد غرير والتي حدد موعد للنظر فيها
يوم الثالثاء الواقع في  2015/12/15واذا
لم تحضر في الموعد المحدد يجري بحقك
االيجاب القانوني.
رئيس قلم محكمة البقاع الغربي الشرعية
السنية
الشيخ محمد صالح
المديرية العامة لألمن الدولة
المالزم االداري الرا كالس
اعالن عن مناقصة محصورة
إن المديرية العامة ألمن الدولة ترغب
في إج��راء مناقصة محصورة لتزويدها
بالمحروقات السائلة (غب الطلب) على
أس��اس التنزيل المئوي .فعلى الراغبين
باالشتراك في هذه المناقصة المحصورة
الحضور ال��ى قسم التلزيم في المديرية
ال��ع��ام��ة ال��م��ذك��ورة ال��م��ق��ر ال��ع��ام الرملة
البيضاء -محلة سبينس -لإلطالع على
دفتر الشروط الخاصة وتقديم طلباتهم
وذلك اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن
ول��غ��اي��ة ال��س��اع��ة  12:00م���ن ت��اري��خ
 .2015/12/18إن جلسة فض العروض
تجري في مبنى المديرية العامة الساعة
 10:00من تاريخ 2015/12/19
اللواء جورج قرعة
المدير العام ألمن الدولة
التكليف
2221
اعالن
يعلن رئيس بلدية تمنين التحتا عن
إج��راء مناقصة عمومية لشراء آلية بوب
ك��ات  S300فعلى الراغبين بالمشاركة
الحضور ال��ى مركز البلدية ضمن ال��دوام
ال��رس��م��ي للحصول على دف��ت��ر ال��ش��روط
وتقديم الطلبات ضمن مهلة خمسة عشر
يوما ً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

وتننهي مهلة تسليم العروض عند الساعة
الثانية عشر من اليوم األخير لالعالن ،على
أن تفض العروض عند الساعة العاشرة من
صباح اليوم التالي النتهاء المهلة.
رئيس بلدية تمنين التحتا
مهدي عبدالله مرتضى
اعالن
تعلن بلدية نحلة عن اج��راء مناقصة
عمومية لشراء عقار في نطاق نحلة العقاري
النشاء ملعب لكرة القدم ،على اساس سعر
العارض االدنى للمتر المربع .لالطالع على
دفتر ال��ش��روط وتقديم ال��ع��روض يرجى
مراجعة البلدية خالل الدوام الرسمي .تقدم
العروض ابتداء من  2015/11/27ولغاية
 .2015/12/12على ان تفض العروض
ي��وم االثنين الواقع في 2015/12/14
الساعة العاشرة صباحا.
رئيس بلدية نحلة
علي راغب يزبك
المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،عن اعادة إجراء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على اساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء خط توتر
متوسط ومحطة تحويل هوائية في بلدة
النبي شيت -حي المرج -قضاء بعلبك
(للمرة الثانية) .تجري عملية التلزيم في
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
ف��ي  .2015/12/22فعلى المتعهدين
المصنفين في الدرجة الثالثة فقط لتنفيذ
صفقات األش��غ��ال الكهربائية الراغبين
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة من آخ��ر يوم
عمل يسبق ال��ي��وم المحدد لجلسة فض
ال��ع��روض -وف��ق نصوص دفتر الشروط
ال��خ��اص ال��ذي يمكن االط�ل�اع والحصول
عليه في المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية -مصلحة الديوان -كورنيش
النهر.
بيروت في  19تشرين الثاني 2015
المدير العام للموارد المائية والكهربائية
باإلنابة
م .غسان نور الدين
التكليف
2215
اعالن
كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د الس��ت��ق��ص��اء االس��ع��ار
لشراء قطع غيار توتر متوسط من صنع
شركة  EGEMACوشركة Siemens
لزوم محطة الجمهور الرئيسية ،موضوع

اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث4د7356/
تاريخ  ،2015/6/29قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2015/12/18عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق
النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/11/24
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
2225
اعالن
نشر خالصة استداعاء
المرجع :ق��رار حضرة رئيس محكمة
الغرفة االبتدائية األولى في البقاع الرئيس
علي عراجي بتاريخ 2015/10/8
نوع االستداعاء :شطب إشارة دعوى.
خ��ل�اص����ة االس�����ت�����دع�����اء :ب���ت���اري���خ
 2015/10/8تقدمت الجمعية التعاونية
للشمندر والزراعات التصنيعية والتحويلية
م.م .ممثلة بشخص المفوضين بالتوقيع
عنها محمد سعيد سعيد الميس وجورج
إلياس الهراوي بوكالة األستاذ سليم مفرج
باستدعاء تسجل برقم .2015/611
وق���د ع��رض��ت الجمعية ب��أن��ه��ا تملك
العقارين  14و /1357من منطقة حوش
األمراء أراضي .وأنه وبموجب دعوى مقدمة
من يوسف طانوس شربل وبطرس يعقوب
ش��رب��ل ض��د مالكي العقارين ت��م تدوين
إش���ارة ال��دع��وى على صحيفة العقارين
موضوع الطلب برقم يومي  2743تاريخ
.1962/11/10
وق��د أوض��ح��ت المستدعية ب��ان لديها
الصفة والمصلحة لشطب إشارة الدعوى
ع��ن صحيفتي العقارين 14و /1357
حوش األم��راء أراض��ي بعد أن تبين فقدان
الملف أثناء األح��داث ووفقا ً لنص المادة
/512أ.م.م فقرة 3و 4منها.
م��ن لديه اع��ت��راض أو مالحظات على
الطلب أن يتقدم بها إلى قلم المحكمة في
زحلة خالل مهلة عشرين يوما ً من تاريخ
النشر.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل

