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حمليات � /إعالنات
«القومي» يثني على الدور الرو�سي في محاربة الإرهاب

مهلة حتى نهاية العام (تتمة �ص)1

 استحقاقات نهاية ال��ع��ام كثيرة ومتداخلةوم��س��اح��ت��ه��ا ت��ش��م��ل ك��� ّل م��ل��ف��ات االش��ت��ب��اك على
مساحة العالم ،وص���والً إل��ى تشبيك يح ّل مكان
االشتباك ،تشكل التفاهمات الخاصة بسورية في
فيينا والخاصة بأوكرانيا في مينسك والخاصة
باليمن في مسقط ،مؤشرات على اتجاهاتها ،على

إيقاع تفاهمات الملف النووي اإليراني الذي يجعل
السنة األميركية االنتخابية ،سنة تف ّرغ وانكفاء
نحو ال��داخ��ل ،وه��ذا يعني شهرا ً ساخنا ً على ك ّل
ال��ج��ب��ه��ات م��ن ال���ح���دود ال��ت��رك��ي��ة ال��س��وري��ة حتى
الحدود اليمنية السعودية.
ناصر قنديل

�سن�ستعيد فل�سطين ( ...تتمة �ص)1
ه��ذه النتيجة التي ب��دأت معالمها تظهر عند النخبة
العربية الحاكمة منذ الخضوع العلني لمبدأ التسوية في
مؤتمر مدريد العام  1991جعلنا نرى هذه النخبة تتراكض
مثل القطط لنيل رضا الكيان الذي بدأ مسؤولوه يُظهرون
بكثير من االهتمام طبيعة العالقات الجديدة مع عدد من
األنظمة العربية .مؤخرا ً ثم افتتاح ممثلية دبلوماسية
للكيان في أب��و ظبي من دون أص��داء م��ن�دّدة في العالم
العربي ،بعد ما بات كل شيء مباحا ً وحالال ً في زمن قطع
الرؤوس وتقسيم األوطان.
ال حاجة أبدا ً ألن يرهق أحدُنا بتقصي الدوافع اإلماراتية
ألنّ األم��ر ال فائدة ُترجى منه بعد أنْ انكشف أنّ معظم
األنظمة العربية والخليجية على وجه الخصوص يقيم منذ
أمد طويل عالقات سرية مع الكيان اإلسرائيلي .وما الخطوة
الجديدة إال في إط��ار تنفيذ ما كان مخفيا ً على الشعوب
فقط .لم يعد التطبيع مع العدو له عالقة بموازيين القوة
بل بموازين الشهامة والشرف والحياء .ومع فقدان هذه
القيم من معظم النخب والحكومات العربية صار سهالً على
اإلم��ارات وقبلها مصر واألردن والمغرب أن ُتفتح األبواب
على مصاريعها أمام الوافدين من أبناء العمومة!
أليس ما يجري ع��ارا ً كامالً ،ودم الفلسطينيين على
األرض؟!
افتتاح ممثلية يفتح الرؤية أكثر على هذه النوعية
البائسة من الحكام التي ال ّ
تكف عن ترديد الشعارات الزائفة
حول تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

نعم ،هذه النوعية هاجت سريعا ً عندما دعا الداعي
لتشكيل حلف ض ّد الشعب اليمني الفقير .فكان للجيش
اإلماراتي وطائراته دور في سفك دماء اليمنيّين .لكن الجيش
نفسه سيكون في حالة العماء والعجز والوداعة ،عندما
يتعلق األم��ر بواجب إسالمي وعربي للدفاع عن الشعب
الفلسطيني المظلوم أمام آلة العدو اإلسرائيلية الغاشمة.
في اليمن يُبرز الجيش اإلماراتي عضالته ،ألنّ ريحا ً
تهب على أرض
شيطانية أميركية سعودية أُري � َد لها أن ّ
اليمن السعيد ،فبدت الحماسة والرغبة والسرعة في
استعمال كل سالح.
نخبة حاكمة مقززة هي تلك التي تتف ّرج على شابة
اسمها (أشرقت قطاني) ُتق َتل بدم بارد في شوارع القدس وال
يخرج موقف سياسي أو إعالمي يندّد بالجرائم اإلسرائيلية
التي ترتكب يوميا ً بحق الفلسطينيين ويُشيد بالعمليات
البطولية التي تبعث برسالة إلى ك ّل العرب والمسلمين،
تقول :إنّ الفلسطينيين رغم ك ّل سنوات األلم والجراح لن
ينهزموا ولم يشعروا باإلعياء .وإذا كانت قلوب الحكام
قاسية كالحجارة أو أش ّد حتى يقبلوا بـ(صهيوني) يدوس
أرض العرب والمسلمين ،فإنّ شبانا ً وشابات في الميدان
ال يأبهون للتسويات كلها حتى لو امتألت العواصم كلها
بسفارات وممثليات إسرائيلية ،وهم مص ّرون على استعادة
فلسطين كلها من النهر إلى البحر ولو تح ّول الحكام حجارة
ص ّماء والصهاينة وحوشا ً كاسرة.

تظاهرة حا�شدة للجالية الرو�سية في �سدني
�أمام قن�صلية تركيا تنديد ًا ب�إ�سقاط الطائرة الرو�سية
وإيرانية وصربية ويونانية وأرمنية وأوكرانية وكرواتية.
المشاركون الذي رفعوا األعالم الروسية واألسترالية ،انطلقوا من
أمام القنصلية الروسية ،بعد أن قدّموا التعازي بالشهداء الروس،
وندّدوا بالعدوان التركي الداعم لإلرهاب والتطرف ،مطالبين بسقوط
الرئيس التركي أردوغ��ان الذي يمثل رمزا ً من رموز دعم اإلرهاب.
وأطلقوا هتافات وشعارات تشيد بالدور الروسي الداعم لسورية في
محاربة اإلرهاب.
وألقيت خالل التظاهرة كلمات عدة ،للقنصل السوري وآخرين،

نظمت الجالية الروسية في استراليا تظاهرة أم��ام القنصلية
التركية في مدينة سدني تنديدا ً باالعتداء التركي وإسقاط الطائرة
الروسية ،وش��ارك في التظاهرة وفد من الحزب السوري القومي
االجتماعي ،ض� ّم منفذ ع��ام سدني أحمد األيوبي وأعضاء هيئة
المنفذية ،المندوب السياسي للحزب في استراليا عادل موسى،
وجمع من القوميين.
كما شارك في التظاهرة قنصل سورية ماهر دباغ ،د .غسان العشي،
حسين الديراني ،ووف��ود سورية وعراقية ولبنانية وفلسطينية

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

ف�شلت ديبلوما�سية ( ...تتمة �ص)1
وأفادت «جبهة النصرة» عبر مواقع التواصل االجتماعي
«أن المفاوضات بشأن األسرى العسكريين لديها ال تزال
في مرحلة الترتيب لوضع آلية جادة لتنفيذ ما تم االتفاق
عليه» .وبرغم ذلك ،أكدت مصادر إسالمية لـ«البناء» أن
«إدخال تسوية ملف الحجيري قضائيا ً كان أحد األسباب
التي عرقلت إنجاز صفقة التبادل ،وبالتالي تأجل إطالق
سراح العسكريين» .ولفتت المصادر إلى «أن هذا الشرط
قد طرأ في ربع الساعة األخير من جانب جبهة النصرة ولم
يكن ضمن صفقة التبادل في السابق» .وأضافت المصادر
«أن بعض األسباب اللوجستية واألمنية أيضا ً دفعت جبهة
النصرة إلى تأخير إنجاز الصفقة ال سيما المكان المتفق
ورجحت المصادر «أن ينتهي هذا
عليه إلتمام التبادل».
ّ
الملف بشك ٍل إيجابي في أقرب وقت ويتم إنجاز الصفقة
وإطالق العسكريين المخطوفين ،ألن الصفقة منجزة ،لكن
يتم التفاوض على بعض التفاصيل التي ال تعتبر أساسية
بالنسبة للخاطفين».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنه إذا سارت األمور
على ما يرام سيطلق سراح العسكريين فجراً ،وكشفت
المصادر عن «تراجع المسلحين عن شروطهم وطلباتهم
التي وضعوها قبل إتمام الصفقة بعد أن تم إبالغهم
بشك ٍل حاسم ،بأنه ليس واردا ً أن تحقق الدولة هذه
الطلبات اإلضافية ال سيما إخ��راج أس��رى لدى الدولة
ال��س��وري��ة وتسوية ملف الشيخ مصطفى الحجيري
وبعض اإلرهابيين الصادرة بحقهم أحكام قضائية».
ولفتت المديرية العامة لألمن العام إلى أن «بعض
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ال ت��زال حتى اآلن ت��ت��داول معلومات
مغلوطة تتعلق بمسار التفاوض في ملف العسكريين
المخطوفين» ،داعية وسائل اإلعالم إلى «عدم نشر أية
معلومات تتعلق بهذه العملية ،واالنتظار حتى إتمامها
ليتم اإلعالن عنها بشك ٍل رسمي من قبل المعنيين».

المستقبل« :الستين» مع ّدال ً

سياسياً ،تتمحور االتصاالت والمشاورات حول قانون
االنتخاب بيت القصيد عند فريق  8آذار المص ّر على إقرار
قانون انتخابي جديد يحقق صحة التمثيل .وتتزامن
االتصاالت في التسوية الرئاسية مع بدء اجتماعات

وأجمعت الكلمات على إدان��ة العدوان التركي اآلث��م على الطائرة
الروسية ،وعلى شعبنا في الشمال السوري ،ون�دّدت بدعم تركيا
لإلرهاب.
وألقى كلمة الحزب السوري القومي االجتماعي ناظر العمل عصام
عبد الباقي ،فأثنى على الدور الروسي بالوقوف إلى جانب سورية
في محاربة اإلرهاب ،وذ ّكر بالمجازر التي ارتكبتها تركيا بحق األرمن
والسريان والسوريين في كيليكيا واإلسكندرون ،وأكد أنّ تركيا ومن
معها سيهزمون ال محال.

للتوصل
اللجنة النيابيّة المكلّفة درس قانون االنتخابات
ّ
إلى قانون انتخابي.
وفيما التزم النواب العشرة الصمت رافضين اإلدالء
بأي تصريح ،ومتفقين على إبقاء النقاشات بعيدة عن
منسق اللجنة النائب جورج عدوان على
اإلعالم .شدّد
ّ
«أنّ أي تسريب أو إعطاء معلومات لإلعالم حول عمل
اللجنة ،فنحن لسنا معنيين به وننفيه سلفاً» .وإذ أ ّكد
«أن كل اللبنانيين يتوقون لقانون ج��دي��د» ،أ ّك��د «أن
ستنكب في اجتماعات لتخرج باقتراح لقانون
اللجنة
ّ
االنتخابات ،خصوصا ً أن اإلصالح ال يكون إال من خالل
قانون جديد ،وسنسعى لنحقق هذا األمر».
ولما كانت عناصر الطرح الباريسي تنص على انتخاب
رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية رئيسا ً ورئيس
تيار المستقبل سعد الحريري رئيسا ً للحكومة طيلة والية
فرنجية ،واإلبقاء على قانون الستين معدال ً بحيث يتم
انتخاب  70%من النواب على أساس األكثري و % 30على
أساس النسبي وفق االقتراح الذي تقدّم به النائب احمد
فتفت في لجنة التواصل في اجتماعاتها السابقة ،وأن ال
يمس اتفاق الطائف ،تقول أوساط سياسية لـ«البناء»
إن فرنجية اصطدم عند عودته للترويج للطرح بعقبة
منصب الرئيس من دون صالحيات والمكبل بمجلس
نيابي تتحكم به  14آذار ،وهذا يشكل اتفاقا ً غير متوازن
ومسا ً بالسلة المتكاملة التي طرحها األمين العام لحزب
الله السيد نصر الله ،وأك��د فيها تعاون كل المك ّونات
السياسية إلنضاج التسوية ،بخاصة أن فرنجية لم
يكلف من فريق  8آذار التفاوض حول التسوية ،كما تشير
األوس��اط السياسية .وأش��ارت األوس��اط إلى «أن فريق
 8آذار قد يعتبر نفسه رابحا ً شكليا ً بانتخاب فرنجية
الحليف االستراتيجي ل��ه ،لكنه في الجوهر سيكون
خاسرا ً إال إذا اعتمد قانون انتخابي على أساس النسبية
الكاملة وطبق اتفاق الطائف على أساس روحية الطائف،
وليس بذهنية الحريرية السياسية واالحتكام للنصوص
من دون التزامات مسبقة باألشخاص».

عون 8 :آذار يختار الرئيس

كشف رئ��ي��س تكتل «التغيير واإلص��ل�اح» العماد

ميشال عون أنه لم يتبلّغ رسميا ً باالتفاق بين رئيس
تيار المستقبل ورئيس تيار المردة متسائالً« :ما هو
أساس هذا االتفاق» .وأكد عون «أن فريق  8آذار يختار
رئيس الجمهورية وليس فريق  14آذار» ،متسائالً
«لماذا الحريري هو مَن سيختار سليمان فرنجية رئيسا ً
للجمهورية؟» ،مضيفا ً «أن رئاسة الحكومة لـ  14آذار
ورئاسة الجمهورية لـ  8آذار هو حل منصف ،لكن بشرط
أن يقوم كل فريق باختيار رئيسه» .وفي مقابلة مسجلة
مع قناة «روسيا اليوم» ،شدّد على «أن قانون النسبية
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات يعطي ك��ل ح��زب حجمه الصحيح،
وهو أفضل قانون لالنتخابات ،وبالتأكيد هذا القانون
قابل للتحقيق ،ألنه يعطي الجميع حقه ويمثل جميع
اللبنانيين» ،موضحا ً «أنه وفق هذا القانون ال يبقى أقلية
غير ممثلة في مجلس النواب».

 ...ولن أتنازل عن قانون االنتخاب

وفي السياق علمت «البناء» أن اللقاء بين فرنجية
ووزي��ر الخارجية جبران باسيل يوم األحد «لم يكن
جيداً ،بدليل أن��ه لم يتم تحديد موعد للقاء يجمع
عون – وفرنجية» .ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء»
إلى «أن باسيل أبلغ فرنجية أن الجنرال قد يتنازل
عن رئاسة الجمهورية التي هي حق له ،وفق التمثيل
الشعبي والوطني ،لك إذا كنت أنت المرشح ،لكنه لن
يتنازل على اإلطالق عن إقرار قانون انتخابي ال يؤمن
صحة التمثيل ويحقق الشراكة الحقيقية» .وتعود
المصادر إلى عهد الرئيس إميل لحود الذي «عزل في
قصر بعبدا بين العام  2005والعام  2008نتيجة
ما أفرزته انتخابات  2005من أكثرية لمصلحة تيار
المستقبل وفريق  14آذار ،فحكمت البلد ولم تسأل عن
الرئاسة».
وك��ان فرنجية أوض��ح في البيان ال��ذي ص��در عن
مكتبه اإلعالمي ردا ً على بعض التسريبات التي وردت
حول ما دار خالل اللقاء بينه وبين باسيل في البترون،
ما يلي :
 - 1إن ال��ل��ق��اء ك��ان ودّي����ا ً وص��ري��ح �ا ً م��ن غير أي
التزامات.

 - 2إن الرئيس سعد الحريري طالب بقانون انتخابي
ال يضرب تمثيل طائفة من دون تحديد شكل القانون.
وقد ت ّم التوافق حول رفض أي قانون يضرب كيان أي
طائفة.
 - 3أ ّكد فرنجية خالل اللقاء استمراره بدعم ترشيح
العماد عون ومنح الموضوع مزيدا ً من الوقت ،إذا كان
هناك من نيّة فعلية بالتوافق حول العماد ع��ون ،أما
إذا استم ّر الترشيح فقط لتعطيل ترشيح فرنجية فهذا
موضوع آخر.
 - 4الحديث عن رفض األقطاب لترشيح فرنجية
نناقشه ،إذا كان هناك عذر مسيحي أو وطني ،أما إذا كان
على قاعدة «ليش إنت مش أن��ا» ،فاألمر مختلف تماما ً
وغير مقبول.
إلى ذل��ك ،عقدت جلسة الحوار الحادية والعشرين
بين حزب الله وتيار المستقبل في مقر الرئاسة الثانية
في عين التينة امس ،بحضور المعاون السياسي لألمين
العام لحزب الله حسين الخليل ،الوزير حسين الحاج
حسن ،والنائب حسن فضل الله عن ال��ح��زب ،ومدير
مكتب الرئيس سعد الحريري ن��ادر الحريري والوزير
نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل،
كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل .جرى البحث
في التطورات السياسية وم��ا يتعلق باالستحقاقات
الدستورية تحديداً .وت� ّم تأكيد االستمرار بالحوارات
القائمة لإلسراع في الوصول إلى التفاهمات الوطنية.

واليتي :زيادة األمل رئاسيا ً

ولفت مستشار اإلم��ام الخامنئي للشؤون الدولية
علي أكبر واليتي عقب لقائه رئيس الحكومة تمام سالم،
يرافقه نائب وزير الخارجية اإليراني عبد األمير اللهيان
والسفير اإليراني محمد فتحعلي ،إلى أن المباحثات مع
سالم تشير إلى أن اآلمال في ما يتعلق بانتخاب رئيس
للجمهورية قد ازدادت وتبشر بالخير .وأضاف أنه جرى
عرض خالل اللقاء ما تشهده المنطقة من ظروف صعبة
وخطيرة وما تشهده الساحة اللبنانية في هذه المرحلة
الخاصة .وأعرب عن أمله بتحرير وإطالق العسكريين
المخطوفين.

الإرهاب التركي ( ...تتمة �ص)1
عند هذه النقطة ،تقاطعت المؤشرات الدامغة على أنّ الحديث
األوروبي مع تركيا تغيّرت مفرداته ،وإنْ لم تصل بعد إلى ح ّد يسمح
بالقول إنها تح ّولت من لغة المهادنة إلى لغة االتهام المباشر ،لكنها في
سياق العالقة بدَت وكأنها تحاول أن تبيع وتشتري في الوَهْ م التركي
على طريقتها ،وإنْ ل ّوحت بالعصا األوروبية المانعة ذاتها مع إضافات
بحكم الحاجة إلى تدوير الزوايا ،بما يعنيه ذلك من تهالك أوروبي
عاجز عن االبتعاد عن النفاق والمراوغة ،حيث اليقين األوروبي بالدور
التركي في ّ
تفشي اإلرهاب بما فيه ذاك الذي يُتخم الهواجس األوروبية
ويغطي بعض ساحاتها ،لم يحل دون العودة إلى المبازرة على بعض
الفتات السياسي.
المفارقة أنّ أوروبا الصامتة سياسيا ً عن خطر التط ّرف الذي يمثله
أردوغان بحكم البيئات التي أنتجها ،وال يتردّد في تصديرها إلى قلب
القارة العجوز ،تضيف إلى ذلك الصمت ما هو أخطر عبر إغداقها رشاوى
المساعدات لمواجهة مشكلة الالجئين التي بدَت في العُ ْرف السياسي
مكافأة على ما يقوم به ،وفي رسالة خاطئة تعاكس المؤشرات التي
أبرزتها بعض األصوات األوروبية المتعالية والمح ّذرة من الدور التركي
أو طالبت في الح ّد األدنى بإجراءات تخ ّفف من وطأة الممارسات التركية،

وإن جاء التفسير السياسي على أنها تعويض لتركيا عن موقف األطلسي
من حماقته التي ارتكبها حين أسقط الطائرة الروسية.
قد يكون من الصعب فهم دوافع وخلفيات السلوك األوروبي ما لم
يقترن ذلك بإدراك الدور األميركي ،الذي كان في أغلب األحيان عامالً
مرجحا ً  -سلبا ً أو إيجاباً -في الموقف األوروبي من مسألة انضمام
ّ
تركيا إلى االتحاد األوروبي ،وجاء فتح الحديث عن الشروط والشروط
المضادة بين الطرفين بمنزلة مكافأة إضافية أوروبية تعكس حجم
الضغط األميركي كتكفير عن دورها في توريط تركيا مع روسيا.
لكن ذلك لن يحول دون األخذ بالحقائق المتدحرجة ،التي بدأت
تظهر تباعا ً عن الدور التركي ،وليكون اإلرهاب الذي تمارسه حكومة
أردوغان تحت مجهر المجتمع الدولي ،بما فيه األوروبي ،بدءا ً من دعم
وحماية اإلرهابيين وتسهيل عبورهم في االتجاهين ،ووصوال ًإلى دورها
في تسويق النفط المسروق من قبل «داعش» ،وآخرها المعلومات عن
رعايته قنوات إيصاله إلى «إسرائيل» ،وتوفير مناخ آمن للسماسرة
اإلسرائيليين واألتراك للعمل بحرية ،مرورا ً بممارساتها التي أفضت إلى
ما شهدته أوروبا من أخطار اإلرهاب العابر والمقيم ،بخالياه النائمة
والمستيقظة ،وليس انتها ًء بشحنة األسلحة اآلتية من تركيا إلى بلجيكا.

كلنا نموت ولكن قليلين م ّنا من يظفرون
بشرف الموت من أجل عقيدة ـ سعاده

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
وآل ماضي
ينعون إليكم بمزيد من األسى والحزن
فقيدنا الغالي المناضل الرفيق

طارق نواف ما�ضي
(أبو نظام)

والده :الرفيق المرحوم نواف ماضي.
والدته :الرفيقة المرحومة سهيلة ماضي.
زوجته :ناهدة فخر الدين ماضي.
أبناؤه :نظام ،نهاد ،فرح.
أشقاؤه :المرحوم الرفيق غسان والشهيد نظام وفرج والرفيق محمد .
شقيقاته :أليسار ،سوسن.
صلّي على جثمانه الطاهر ظهر يوم األحد الواقع في  2015/11/29في
ُ
جامع الخاشقجي ووري الثرى في جبانة بئر حسن
ُتقبل التعازي اليوم الثالثاء الواقع في  2015/12/01للرجال والنساء
من الساعة الثانية لغاية الساعة الخامسة في قاعة محي الدين برغوث
– جامع الخاشقجي.
اآلسفون :الحزب السوري القومي االجتماعي،
آل ماضي ،وعموم أهالي شبعا

البقاء للأمة

فالغرب الذي يحاجج اليوم في مكافحة اإلره��اب لم يعد خارج
سياق التوظيف المتع ّمد للدور التركي في مناكفة روسيا ،وهذا ال يعود
إلى و ٍّد تك ّنه تجاه تركيا ،وال رغبة في البحث عن مصالحها ،بقدر ما
يترجم عداوة وبغضاء تجاه روسيا ودورها المتصاعد على الساحة
الدولية ،وهو في كل األحوال ال يخرج عن نطاق الرغبة األميركية في
اللعب بأوروبا وتركيا على ح ّد سواء ،وتوريطهما سوية في مواجهة
تحاول واشنطن أن تتبرأ منها ومن تبعاتها ..واعتذار أوباما لبوتين
ليس أكثر من شاهد وقرينة!!..
معوجا ً كسياستها
ربما كان مجهر أوروبا الـ ُمظهِر لإلرهاب التركي
ّ
ومنافقا ً كساستها ،وربما كانت المشاهدات العينية هنا وهناك مج ّرد
نشطة بين حقبتين ،ويعكس عجزا ً أوروب��ي�ا ً ورضوخا ً
فواصل ُم ّ
للمشيئة األميركية ،لكنه ال يستطيع أن يتجاهل حقائق الدور التركي،
وال اإلرهاب الشريك فيه وبالتفاصيل التي تدركها وتعاني منها أوروبا
قبل سواها ،ولن يحول دون التمعّ ن الدولي في تفاصيل وجزئيات
اإلرهاب التركي الحاضر في ملفات التطورات اإلقليمية المفتوحة على
بساط المجابهة الدولية.

رقد على رجاء القيامة المجيدة يوم االثنين  30تشرين الثاني 2015
مت ّمما ً واجباته الدينية المأسوف عليه المرحوم

هنري جوزيف خليل
زوجته :سهام سركيس الشدياق
الرفيق مروان وزوجته جيل لويس حبيقة وعائلتهما
ولده:
ابنتاه :زينة خليل
رنا خليل
أشقاؤه :خليل خليل وعائلته
أندره خليل وعائلته
أرملة شقيقه المرحوم أنطوان
لوريس خليل وأوالدها وعائالتهم
شقيقتاه :برناديت زوجة يوسف خليل وعائلتهما
زينه خليل
الحزب السوري القومي االجتماعي وعموم عائالت خليل ،الشدياق،
حبيقة ،بطرس ،نخول ،زوين ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر
ينعونه إليكم بمزيد من األسى.
يُحتفل بالصالة لراحة نفسه اليوم الثالثاء  1كانون األول الساعة
الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية مار جرجس المارونية ـ الرعائية ـ
صربا جونية.
ُتقبل التعازي يوم الثالثاء األول من كانون األول قبل الدفن وبعده ويوم
األربعاء  2الجاري في صالون الرعية من العاشرة قبل الظهر لغاية
السابعة مساء.

علي قاسم

وفيات
زوجة الفقيد تريز عبدالله الريحاني.
اب��ن��ت��اه أل��ي��س��ار زوج���ة ملحم صوما
وأوالدهم وعائالتهم.
رن��دة أرم��ل��ة المرحوم قزحيا فرحات
وعائلتها.
أوالد شقيقه المرحوم يوسف:
مهى الحايك أرملة المرحوم إسكندر
األشقر وأوالدها وعائالتهم أنطوان األشقر
وأوالده وعائالتهم
الياس األشقر وعائلته
أوالد شقيقته المرحومة م��اري زوجة
المرحوم سليم كنعان وعائالتهم.
أوالد شقيقته المرحومة آجيا زوجة
المرحوم إميل كنعان وعائالتهم
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم الغالي
المأسوف عليه المرحوم

جريس إسكندر األشقر
(الشيخ)

المنتقل إلى رحمته تعالى يوم األحد 29
تشرين الثاني  2015مت ّمما ً واجباته.
ُتقبل التعازي اليوم الثالثاء  1كانون
األول  2015ف��ي ص��ال��ون كنيسة م��ار
أنطونيوس الكبير ،بيت شباب.

ت�شييع نجل يزبك في بعلبك

الصالة على جثمان الفقيد
شيّعت مدينة بعلبك وأهالي البقاع أم��س ،محمد باقر نجل الوكيل
الشرعي العام للسيد علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك في
موكب مهيب بمشاركة نواب ووزراء حاليين وسابقين وقيادات سياسية
وفعاليات دينية واجتماعية ووفود من مختلف المناطق اللبنانية.
انطلق الموكب من أمام حسينية «اإلمام الخميني  -بعلبك» إلى مقام
السيدة خولة بنت اإلمام الحسين ،ليتوجه بعدها إلى مطار بيروت حيث
يتم نقل الجثمان إلى النجف األشرف في العراق ليوارى الثرى في وادي
السالم.
ويتقبل الشيخ يزبك التعازي في حسينية اإلمام الخميني  -بعلبك
اليوم وغدا ً الثالثاء وبعده األربعاء بين الساعة التاسعة صباحا ً والرابعة
بعد الظهر ،وفي قاعة المجتبى في الضاحية الجنوبية  -حي األميركان
يوم الجمعة من الساعة الثانية لغاية الرابعة والنصف عصراً.
وسيقام األسبوع في بلدة بوداي البقاعية يوم األحد المقبل الساعة
الثانية من بعد الظهر.

�إعالنات ر�سمية
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
 2015/10/29على المتهم خبات محمد
علي رقم القيد  /106دير غصن جنسيته
سوري محل إقامته النبعة شارع المحمصة
ملك اب��و علي وال��دت��ه ذه��وة عمره 1982
أوق���ف ب��ت��اري��خ  2014/3/13واخ��ل��ي
في  2014/12/3فار بالعقوبة التالية
االشغال الشاقة المؤبدة وماية مليون ليرة
لبنانية 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 2015/10/31
الرئيس
التكليف
2268
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/10/29على المتهم عباس سامي
مظلوم سجله  /16بريتال جنسيته لبناني
محل إقامته بريتال -بملكه والدته كفا عمره
 1980أوق��ف غيابيا ً بتاريخ /11/28
 2013وهو فار من وجه العدالة بالعقوبة
التالية اشغال شاقة مؤبدة وماية مليون
ليرة غرامة وفقا ً للمواد  125مخدرات و92
صيدلة من قانون العقوبات الرتكاب جناية
مخدرات.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/11/2
الرئيس
التكليف
2268
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/10/29على المتهم علي منذر
زعيتر سجله  /24ريحا جنسيته لبناني
م��ح��ل إق��ام��ت��ه ال��ف��ن��ار -السبتية -ق��رب

مستشفى البيطار وال��دت��ه اع��ت��دال عمره
 1980أوقف غيابيا ً بتاريخ 2014 /2/21
وهو فار من وجه العدالة بالعقوبة التالية
اشغال شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة
غرامة وفقا ً للمواد  125مخدرات من قانون
العقوبات الرتكابة جناية مخدرات.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/11/2
الرئيس
التكليف
2268
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/10/29على المتهم سعيد جابر
محمد حسبو جنسيته مصري محل إقامته
اللويزة -محطة توتال عامل في المحطة
والدته عزيزة عمره  1958أوق��ف غيابيا ً
بتاريخ  2014 /1/16وهو فار من وجه
العدالة بالعقوبة التالية اشغال شاقة
مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة وفقا ً للمواد
 125مخدرات من قانون العقوبات الرتكابة
جناية مخدرات.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/11/4
الرئيس
التكليف
2268
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/10/29على المتهم محمد حسين
علي سجله  /147ال��ب��اش��ورة جنسيته
لبناني محل إقامته االوزاعي ملك الرواس
طابق ارض��ي وال��دت��ه زينب عمره 1990
أوقف بتاريخ  2012 /12/17واخلي في
 2014/3/5فار بالعقوبة التالية االشغال
الشاقة المؤبدة وفقا ً للمواد  640/639من
قانون العقوبات الرتكابه جناية سرقة.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.

في 2015/10/29
الرئيس
التكليف
2268
اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لشراء ع��وازل عبور 36
ك.ف( .عدد  ،)30وذلك وفق المواصفات
الفنية والشروط االدارية المحددة في دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء خمسون الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAم��ن قسم ال��ش��راء ف��ي المصلحة
االداري��ة في مركز الشركة في البحصاص
ما بين الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل
يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
قاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  22كانون االول  2015الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
2246
إعالن
تعلن م��ؤس��س��ة ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان أنها
وضعت قيد التحصيل الفواتير المتأخرة
التي ل��م تسدد للجباة وال��ع��ائ��دة لدائرة
شتورا ولغاية إصدار شهر  2015/1توتر
متوسط في دائرة شتورا.
فعلى المشتركين ال��ذي��ن ل��م يسددوا
فواتيرهم المذكورة ،المبادرة إلى تسديدها
في الدائرة المعنية خالل مهلة أسبوعين من
تاريخه تحت طائلة قطع التيار الكهربائي
عنهم ،واتخاذ التدابير النظامية بحقهم
والتي تصل إلى إلغاء اشتراكاتهم.
لمزيد من التفاصيل يمكن للمشتركين
االطالع على موقع المؤسسة االلكتروني.
يعتبر ه���ذا اإلع��ل�ان ب��م��ث��اب��ة تبليغ
شخصي.
بيروت في 2015/11/26
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
كمال الحايك
التكليف
2259

