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حمليات � /إعالنات

ٌ
بو�صعب :ال�سل�سلة ٌّ
مطلق للأ�ساتذة
حق
جدّد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب تأكيد أحقية سلسلة الرتب والرواتب،
وش���دّد على «أهمية ال��ش��راك��ة بين مكونات
المجتمع اللبناني» ،مشيرا ً إلى «أن التجربة
أثبتت أنه ال يمكن لفريق إلغاء اآلخر».
أقامت جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا
فرع الكسليك عشاءها السنوي لمدراء المدارس
والثانويات برعاية وزي��ر التربية في فندق
ل��وروي��ال – الضبية ،بحضور األم��ي��ن العام
للمدارس الكاثوليكية األب بطرس عازار ،رئيس
الجامعة الدكتور عدنان حمزة ،عميد الجامعة
الدكتور طارق صادق ،ومديرها الدكتور مارك
زبال ،ضباط من الجيش وقوى األمن الداخلي،
وإع�لام��ي��ي��ن ،م���دراء ال��م��دارس وال��ث��ان��وي��ات،
مسؤولي اإلرش���اد والتوجيه ف��ي ال��م��دارس
وعمداء وإدارة الجامعة.
وت���ح���دث ب���و ص��ع��ب ع���ن «ال��ف��وض��ى في
االمتحانات الرسمية وعن طرق التصحيح»،
واعدا ً «بتطبيق خطة لتطوير هذه االمتحانات»،
ومشيرا ً إلى «العراقيل المادية التي يواجهها
داخ���ل مجلس ال����وزراء ل��ص��رف الميزانيات
ال�لازم��ة» ،م��ؤك��دا ً «وض��ع خطة مح َكمة لدعم
المدارس الرسمية بحيث تفتح أبوابها لجميع
الطالب».

كما تناول «موضوع كتاب التاريخ» ،معلنا ً
«متابعة العمل إلق��رار المنهج ال��ذي سيصار
العمل ب��ه قريباً ،وتفعيل المنهج التفاعلي
وتوحيده في جميع المدارس والثانويات في

لبنان بحيث سيصار إلى اعتماد التكنولوجيا
إليصال المعلومات كاملة إلى الطالب» ،مشددا ً
على «أهمية الشراكة بين القطاع الخاص
والعام لتطوير جميع المناهج».

جانب من االحتفال

وعن سلسلة الرتب والرواتب أكد «أنها حق
مطلق لألساتذة» ،طالبا ً «دعم اللجان في اتخاذ
خطوات عملية فاعلة وتأمين هذه السلسلة من
دون أذية لألهل مع أحقيتها لألساتذة» ،متوجها ً
«إلى األب بطرس عازار طالبا ً التعاون المطلق
لتحقيق هذا المطلب».
أم��ا بالنسبة للتعليم العالي فأعلن «أن
القانون الجديد أق ّر وقانون الجودة أصبح في
مراحله النهائية» ،مطالبا ً «الجامعات بالتوازن
بين االختصاصات وسوق العمل» ،مشددا ً على
«ض��رورة تعليم الطالب وإيجاد حلول بناءة
للمجتمع».
كما ت��ح��دث ع��ن «ال��ن��ف��اي��ات وع��ن الفكرة
الجديدة التي طبقت في ضهور الشوير أال
وه��ي المحرقة غير المضرة للبيئة ،بحيث
تمت التجارب عليها من قبل أخصائيين في
لبنان وفي االتحاد األوروبي ،وتبيّن أن حريق
السيارة نسبة التلويث المنبعثة منه أكبر من
المحرقة».
وش �دّد على «أهمية الشراكة بين مكونات
المجتمع اللبناني وأن في التجربة ال يمكن
لفريق إلغاء الفريق األخ��ر» ،متمنيا ً «انتخاب
رئيس جمهورية قوي ممثالً حقيقيا ً للشعب
اللبناني ككل وللمسيحيين خصوصا».

السيدة حردان وإلى جانبها األخت مبارك وسيدات جمعية الشابات المسيحيات في معرض الميالد

الفروف� :شروط لقاء ( ...تتمة �ص)1
بالجغرافيا السياسية للمنطقة
األش��� ّد حساسية ف��ي المنطقة
ال��واق��ع��ة ف��ي قلب م��ر ّب��ع تركي
عراقي س��وري إيراني ،يجعل
ً
���اه�ل�ا مع
ال��ص��م��ت ع��ل��ي��ه��ا ت���س
أم����ر واق�����ع ي��غ��يّ��ر ال���ت���وازن���ات
ويقلبها ،وه���ذا م��ا دف��ع إي��ران
لدعم ال��ع��راق ف��ي ال���ر ّد ال��رادع
على ه��ذا ال��دف��رس��وار التركي
ال��خ��ط��ي��ر ،ل��ي��أت��ي ك�ل�ام رئيس
ال���ح���ك���وم���ة ال���ع���راق���ي���ة وم��ع��ه
الحشد الشعبي ووزير الدفاع
ب��م��س��ت��وى ال��ت��ح��ذي��ر م��ن حالة
ح���رب ،بينما يستشعر حزب
العمال الكردستاني خطورة
الخطوة وتتحدّث مصادره عن
االستعداد لقطع الطريق على
عملية إقامة منطقة عازلة تقطع
أوصال أكراد سورية والعراق
وتركيا.
ف���ي ل���ب���ن���ان ،ب��ع��دم��ا ج���اءت
الحصيلة الوحيدة الناجمة عن
ترشيح النائب سليمان فرنجية
من قبل الرئيس سعد الحريري،
ك��م��رش��ح ت��س��وي��ة ج�����دّي ،هي
حصر الرئاسة بمرشحين من
حلفاء المقاومة وسورية ،هما
ال��ع��م��اد ميشال ع��ون والنائب
س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة ،وإس��ق��اط
مشروع الرئيس الوسطي إلى
صب
غ��ي��ر رج���ع���ة ،وب��ال��ت��ال��ي
ّ
ال��م��اء ف��ي ط��اح��ون��ة ح���زب الله
كقوة محورية ف��ي الثامن من
آذار تختصر تحالف سورية
وال��م��ق��اوم��ة ،وت��ث��ب��ي��ت رصيد
إض���اف���ي ف���ي ح���س���اب���ه ،ص��ار
االس��ت��ح��ق��اق ال��رئ��اس��ي عاجالً
أم آجالً محكوما ً بوصول أحد
حلي َفي حزب الله الرئيسيّين،
بينما ظ��ه��رت اآلث���ار الجانبية
للترشيح ف��ي حلف الحريري
ال������ذي ت����ص����دّع ت���ح���ت ت��أث��ي��ر
الصدمة ،وص��ارت العين على
ثنائية الحريري وسمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية،
ض���م���ن م���ع���ادل���ة :ه����ل ي���ت���ردّد
الحريري في إعالن الترشيح،
م��راع��اة لحلفائه المسيحيين
الذين أربكهم الترشيح وأصاب
قواعدهم باالهتزاز ،وفي هذه
ال��ح��ال��ة يضع ال��ح��ري��ري نقطة
في رصيد حزب الله الذي بقي
هادئا ً منتظرا ً إع�لان الترشيح
ليبني عليه ،أم يكمل الحريري
مه ّمته ويعلن الترشيح فيقف
حلفاؤه في وجهه ويفضلون
ال��س��ي��ر ب��ال��ع��م��اد ع����ون حفظا ً
ل����م����اء وج����ه����ه����م ال��م��س��ي��ح��ي
ف��ي��ض��ع��ون ن��ق��ط��ة ف���ي رصيد
حزب الله الذي يتبنّى ترشيح

وفيات
زوجة الفقيد :مارغو أديب صوايا
أوالده :نداء وهال ورندا وعائالتهم
اشقاؤه :المرحومون ميشال وفارس
وفايز وعائالتهم
شقيقاته :هنا وعائلتها ،وعائالت
المرحومتين عفيفه وليلى وعموم
ع��ائ�لات كفرحزير وض��ه��ور الشوير
وعين السنديانة ينعون اليكم فقيدهم
الغالي
المربي الكبير االستاذ

عفيف خليل الخوري

تقبل التعازي اليوم الثالثاء في
 8الجاري من الساعة الثانية حتى
ال��س��ادس��ة م��س��ا ًء ف��ي ق��اع��ة كنيسة
يعقوب الرسول في كفرحزير ويوم غ ٍد
األربعاء في  9كانون االول من الساعة
الثانية ولغاية السادسة مساء في
قاعة كنيسة م��ار جريس في ضهور
الشوير.

ع���ون وال����ذي س��ي��ك��ون عندها
س ً
���ه�ل�ا ع���ل���ى ف��رن��ج��ي��ة تبنّي
ترشيحه تحت عنوان اإلجماع
المسيحي ،أم ينضبط الحلفاء
المسيحيون للحريري بقراره
رغ���م ام��ت��ع��اض��ه��م ،وف���ي هذه
ال���ح���ال���ة ي��ص��ي��ر س ً
���ه�ل�ا على
ع���ون ال��س��ي��ر بفرنجية ضمن
س��ل��ة ال��ت��ف��اه��م��ات ال��ت��ي تصير
استحقاقا ً يبحثانه ويضعانه
معا ً على طاولة التفاوض ،وفي
ه���ذه ال��ح��ال��ة ي��ض��ع الحريري
وحلفاؤه المسيحيون نقطتين
ف��ي رصيد ح��زب ال��ل��ه ،واحدة
بوصول رئيس من كنفه وثانية
بسلة تفاهمات تحفظ تماسك
حليفيه المسيحيّين.

 ..أال تؤدي االنتخابات
التساع المشاكل

ال تزال البالد منشغلة بالتسوية
الرئاسية وترشيح رئيس تيار
ال��م��ردة النائب سليمان فرنجية
لسدة الرئاسية ،فيما ال يزال حزب
الله يتريَّت في اتخاذ أي موقف
من طرح الرئيس سعد الحريري
بانتظار أن يعلن األخ��ي��ر تبني
فرنجية رسمياً.
وبرز أمس موقف إيراني الفت،
حيث أشار رئيس مجلس الشورى
اإلسالمي اإليراني علي الريجاني
إل��ى أن المضي بمراحل انتخاب
المرشحين وإج���راء االنتخابات
في لبنان ينبغي أن يكون بحيث ال
يؤدي إلى اتساع نطاق المشاكل.
وأك��د خالل استقباله وزي��ر المال
علي حسن خليل أن الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ستكون داعمة
للبنان على ال���دوام وتعتبر أن
من واجبها الدفاع عن لبنان أمام
الكيان الصهيوني.
وش����دّدت م��ص��ادر ف��ي  8آذار
لـ«البناء» على أن «العماد ميشال
ع��ون ال ي���زال م��رش��ح ح��زب الله
للرئاسة حتى اآلن ،ول��ن يعلن
موقفا ً من التسوية المطروحة قبل
إعالن الرئيس سعد الحريري و14

آذار رسميا ً ترشيح الوزير فرنجية
وأ ّن���ه ل��ن يسير بالتسوية قبل
موافقة عون» .وأوضحت المصادر
«أنه عند إعالن الحريري الترشيح
رسميا ً سيعلن حزب الله تأييده
لفرنجية ،لكن بعد موافقة العماد
ع���ون وس��ي��ط��ل��ب ح���زب ال��ل��ه من
فرنجية االتفاق مع عون والوقوف
عند مطالبه ف��ي تسوية السلة
المتكاملة».
إل���ى ذل����ك ،ل��م ت��ح��ص��ل زي���ارة
فرنجية إلى الرابية أم��س ،إال أن
رجحت لـ«البناء»
مصادر مطلعة ّ
أن تحصل الزيارة خالل الساعات
 48المقبلة» ،متوقعة أن ال يتض ّمن
ال��ب��ي��ان ال����ذي س��ي��ص��در ال��ي��وم
عقب اجتماع التكتل أي إش��ارة
إل��ى التسوية على غ��رار مواقف
مسؤولي حزب الله ،بخاصة أن
الطرفين يلتزمان الصمت بانتظار
أن يعلن الحريري رسميا ً الترشيح
ليبنى على ال��ش��يء مقتضاه».
وتحضر التسوية الرئاسية في
اللقاء الذي سيجمع الجنرال عون
بالرئيس أمين الجميل اليوم في
الرابية.
وأك��دت مصادر نيابية في تيار
المستقبل ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن ق��رار
وتوقيت ع��ودة الرئيس الحريري
إل���ى ل��ب��ن��ان ي��ع��ود ل���ه .وأش���ارت
إل���ى أن���ه إذا ن��ض��ج��ت التسوية
الرئاسية ولمس قبوال ً لدى الفريق
اآلخر بالسير بها وح��ددت جلسة
للمجلس النيابي النتخاب الرئيس،
سيحضر ال��ح��ري��ري إل��ى بيروت
ويشارك وكتلته النيابية في عملية
االنتخاب الذي نتمنى أن تكون في
السادس عشر من الحالي.
ودع����ا ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
ب��ش��ارة ال���راع���ي «ج��م��ي��ع الكتل
ال��س��ي��اس��ي��ة إل���ى أخ���ذ ال��م��ب��ادرة
الرئاسية بجدية ،خصوصا ً أن
وراء هذه المبادرة دوال ً خارجية»،
معتبرا ً أنه «على القوى السياسية
والمسيحية االجتماع على طاولة
والتشاور للخروج بقرار وطني
داخلي بالشخص ال��ذي يريدون
ترشيحه لموقع ال��رئ��اس��ة» .هذا
وال يزال البطريرك الراعي ينتظر
ج��واب األقطاب الموارنة األربعة
في لبنان على دعوته إلى اجتماع

ولطبيعة الموقع الجغرافي الذي نعيش
فيه ،والمحاط بكيان عدائي عنصري
إره��اب��ي ه��و ال��ك��ي��ان «اإلس��رائ��ي��ل��ي»،
وك��ي��ان��ات تكفيرية وف��دت علينا لغة
وثقافة وأف��ك��ارا ً ومنتجات تم ّكنت من
تغيير الكثير م��ن بنية وطننا ووع��ي
مواطنينا.
ف���إذا م��ا أردن����ا اس��ت��ح��ق��اق�ا ً منجزا ً
بشروطه التي تختزن المصلحة األكيدة
لك ّل اللبنانيين ،فعلينا اجتياز الموانع
التي تفرض أن يكون رئيس الجمهورية
رئ��ي��س �ا ً ل��رغ��ب��ات ال���خ���ارج ال رئ��ي��س�ا ً
لطموحات اللبنانيين ومصالحهم.
والطرح المقدّم من الرئيس الحريري
يقع ضمن سياق يسيطر عليه تفكير
ال��خ��ارج ونظرته إل��ى االستحقاق من
زاوي���ة مصالحه ه��و وال يعير أهمية
كبيرة للمصلحة الوطنية بأبعادها
المتعدّدة.
ثانياً :إذا أردنا رئيسا ً لك ّل اللبنانيين
يجب أن ينفسح السبيل أم��ام تفكير
جديد بعيد عن الحسابات الشخصية.
يجب أن ُنرسي قواعد جديدة مبنية
على هوية وطنية ومصالح وطنية،
وشفافية بين مختلف القوى األساسية.
ولكن الذي ظهر من الطرح الحالي أ ّنه
يريد من جهة إخراج فريق  -وهو تيار
المستقبل  -من مأزق ،وتأزيم العالقة
بين حلفاء – أي بين تيار المردة والتيار
الوطني الحر وغيرهم  -من جهة أخرى.
م��ا يعني أن��ن��ا سندخل ف��ي تعقيدات
جديدة ستكون فيها عناصر الصدام
أكثر من عناصر الوفاق.
ثالثاً :ليس من العدل والنبل ،وطنيا ً
وإنسانيا ً وسياسياً ،أن يت ّم االستحقاق
بالمكر والخديعة ،وليس مقبوال ً أن
يشاء فريق  14آذار ما يريد ويحقق ما
يتم ّنى ،بمعزل عن مشيئة المسيحيّين
أنفسهم ،وإال فسنعيد س��وءات النظام
القديم ال��ذي ك � ّرس الغبن والتهميش

مرجعيون ـ رانيا العشي

في بكركي.

هل يخرج جعجع
عن َط ْوع السعودية

ودع��ت مصادر مطلعة النتظار
موقف رئيس حزب القوات سمير
جعجع إن كان سيخرج عن طوع
ال��س��ع��ودي��ة وس��ي��ع��ل��ن ترشيح
الجنرال عون ،مشيرة في حديث
لـ«البناء» إلى «أن طرح الحريري
جدي ،لكن كل مك ّون من المك ّونات
المسيحية يريد أن يحافظ على
حصته م��ن «ت��ق��اس��م الجبنة»،
بمعنى الحصول على ضمانات
أن تكون ل��ه حصة وازن���ة داخ��ل
الحكومة وفي التعيينات وقيادة
الجيش وفي النفط والغاز وملء
الشواغر في اإلدارات العامة».
أكد حزب الكتائب في بيان إثر
اجتماعه األسبوعي برئاسة رئيس
الحزب النائب سامي الجميل ،في
«ال��م��داوالت الرئاسية الحاصلة،
أن��ه يبني مواقفه على المشروع
ال��ذي يعلنه المرشحون ،وليس
على شخص ال��م��رش��ح ش��رط أن
ت��ك��ون ال��رؤي��ة ش��ام��ل��ة للمبادئ
الوطنية والتوافق ال��ذي ينسجم
مع مبادئ الحزب وسياسته».

ال ثقة بين القوات
وتيار المستقبل

وبعد أزمة الالثقة بين القوات
وتيار المستقبل التي عززتها جدية
طرح الحريري لفرنجية كمرشح
للرئاسة ،وتخوين جمهور القوات
على مواقع التواصل االجتماعي
للرئيس سعد الحريري ،بسبب
تخلّيه عن ترشيح جعجع ،حذرت
ك��ل م��ن األم��ان��ة ال��ع��ام��ة للقوات
اللبنانية وت��ي��ار المستقبل ،في
خ��ط��وة الف��ت��ة ،مناصريهما من
التعرض لقيادات فريق الرابع
عشر من آذار عبر تعليقات على
حساباتهم الخاصة على مواقع
التواصل االجتماعي.

لجنة قانون االنتخاب
تجتمع اليوم

وت��ع��ق��د ل��ج��ن��ة إع����داد ق��ان��ون
االنتخاب اجتماعا ً اليوم في ساحة

فر�صة �أو مكيدة! (تتمة �ص)1
واإلقصاء ،ومثلما لم يقبل المسيحيون
تعيين نواب لهم عبر قوى تريد تحصيل
أكبر األرباح لمشروعها السياسي ،فلن
يقبلوا اليوم تحت أيّ ظرف أو مخاتلة
سياسية ت��رش��ي��ح ش��خ��ص ال يحظى
بالمواصفات والمعايير التي تضمن
للمسيحيّين حماية وجودهم وهويّتهم
وتعبّر عن رأي الغالبية عندهم.
رابعاً :إنّ أيّ ترشيح يجب أن يكون
ن��ت��اج ت��ف��اع��ل م��رك��ب ب��ي��ن ال��ت��وازن��ات
السياسية الوطنية الحقيقية القائمة
على تمثيل صحيح للمواطنين من
خالل قانون انتخابي يعكس تطلعات
اللبنانيين ،بك ّل صدق وأمانة ،وبين
ال��ع�لاق��ات الخارجية المستندة إلى
ال��ص��داق��ة وال��ت��ع��اون وم��ب��دأ س��ي��ادة
ال��دول��ة .ف��ه��ذا القفز ف��وق ال��ت��وازن��ات
المسيحية والمعادالت الوطنية سيأتي
بالفوضى ال برئيس يستطيع تعميق
جذور السلم والتعايش وحماية لبنان
من األخطار وتصحيح الواقع السياسي
واالقتصادي.
وعليه ،ف��إذا كان ما يجري في هذه
األوق���ات م��ن تحريك للملف الرئاسي
على خلفية المــأزق ال��ذي وق��ع فيه
بعض الداخل والخارج الذين راهنوا
طويالً على تغييرات كبــرى في المنطقة
وع��ل��ى رأس��ه��ا س��ق��ـ��ـ��وط ال��ن��ظ��ـ��ام في
سورية وفشلوا في رهاناتهم ،ليذهبوا
وي��رش��ح��وا شخص ال��وزي��ر سليمــان
فرنجية؛ فنحن ن��راه مكيدة أكثر منه
ف��رص��ة للتسوية .وب��ن��ظ��ري ،إنّ هذه
الصفقة هي صفقة عمياء ال ترى الجهة
التي قدّمتها فيها إال نفسها ،صفقة
تعكس رغبة أح��ادي��ة االت��ج��اه إلع��ادة
إنتاج الطبقة السياسية نفسها التي
دعمت تدمير سورية وتشريع الفتنة
في لبنان.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

مارلين حردان ت�شارك
بافتتاح معر�ض ميالدي في مرجعيون

النجمة ،برئاسة منسق اللجنة
ال��ن��ائ��ب ج���ورج ع����دوان ،بعدما
وضعت اللجنة األسبوع الماضي
في اجتماعها األول آلية عملها،
وتشاورت في الصيغ والمشاريع
إلي��ج��اد ق��واس��م مشتركة م��ا بين
األفكار والطروحات االنتخابية.
وع��ل��م��ت «ال��ب��ن��اء» أن ال��ن��ق��اش
سيكون مفتوحا ً مع تركيز النواب
على القانون المختلط.

الحوار الثنائي
االثنين المقبل

وعشية مرور عام على الحوار
ال��ث��ن��ائ��ي ب��ي��ن ح��زب ال��ل��ه وت��ي��ار
المستقبل في  16من كانون األول
الماضيُ ،تعقد الجولة الثانية
وال��ع��ش��ري��ن ب��ي��ن وف����دي ح��زب
الله وتيار المستقبل ،وبحضور
المعاون السياسي للرئيس نبيه
ب��ري الوزير علي حسن الخليل،
االثنين في  14الجاري ،الستكمال
البحث في االستحقاق الرئاسي
ومحاولة تذليل العقبات من أمام
التسوية ال��ت��ي طرحها الرئيس
سعد الحريري.

«خلية األزمة»:
مرجعية الدولة

إلى ذلك ،ترأس رئيس الحكومة
تمام سالم اجتماعا ً لخلية األزمة
ال��وزاري��ة ،وع��رض المجتمعون
«اإلنجاز الوطني األخير الذي تمثل
بتحرير العسكريين  16الذين كانوا
محتجزين ل��دى أح��د التنظيمات
اإلرهابية ،وما تركه هذا اإلنجاز
من ارتياح على كل المستويات»،
معتبرين أن «ه��ذه الخطوة التي
أك��دت مرجعية الدولة في كل ما
يمس شؤون لبنان واللبنانيين،
ّ
ما كانت لتتم ل��وال تضافر جميع
الجهود الوطنية ،ول��وال صالبة
وح��ن��ك��ة ال��ج��ان��ب ال��ل��ب��ن��ان��ي في
المفاوضات التي أدت إلى إطالق
س��راح العسكريين ،إض��اف��ة إلى
التعاون الرفيع المستوى بين
جميع األجهزة األمنية» .وأك��دوا
«متابعة الجهود في كل االتجاهات
لإلفراج عن العسكريين التسعة
الذين ما زالوا محتجزين».

افتتحت رئيسة جمعية الشابات المسيحيات  -فرع
ج��دي��دة مرجعيون م��اج��دة ال��خ��وري ،معرض الميالد
الخامس ،بمشاركة ضباط وعناصر من الوحدات الدولية
والجمعيات والمجتمع األهلي في المنطقة ،وذل��ك في
قاعة مبنى القصر البلدي ،بحضور رئيسة جمعية «نور
للرعاية االجتماعية» السيدة مارلين أسعد حردان ،نائب
رئيس البلدية سري غلمية ،وفاعليات تربوية وثقافية
واجتماعية وأهالي البلدة.
وألقت الخوري كلمة شكرت فيها ك ّل من ساهم في
إنجاح هذا المعرض الذي يُقام ك ّل سنة في قاعة مبنى
البلدية بتشجيع من رئيسها المهندس آمال الحوراني.
وه ّنأت الجميع بحلول األعياد المجيدة ،وأعربت عن
سرورها إلقامة هذا المعرض ،تأكيدا ً على أنه محاولة
متواضعة من قبل السيدات والمشاركين لخلق أجواء من

مخزومي عر�ض مع غيت�س
تح�سين �أو�ضاع الالجئين في لبنان
ال��ت��ق��ى رئ��ي��س ح���زب «ال��ح��وار
الوطني» المهندس فؤاد مخزومي
مؤسس شركة «مايكروسوفت»
و«مؤسسة بيل وميليندا غيتس»
بيل غيتس ،وأعلن في بيان أنه
بحث م��ع «غيتس ال���ذي يسعى
عبر مؤسسته إلى دعم المبادرات
لتحسين الصحة والتعليم في
العالم ،في األوض��اع االجتماعية
والسبل الناجعة لتحسين ظروف
الالجئين والبلدان التي تستقبلهم،
خصوصا ً في لبنان الذي يستقبل
م��ا يفوق المليون ونصف الجئ
غالبيتهم من الشباب واألطفال في
سن التعليم».
وأك���د م��خ��زوم��ي أن «ب��إم��ك��ان
ال���ق���ط���اع ال���خ���اص ف���ي ال��غ��رب
ت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دة وال سيما في
مجال التعليم والخبرات التقنية
ال��ح��دي��ث��ة ،وك���ذل���ك ف���ي م��ج��ال
الرعاية الصحية» ،مجددا ً تأكيد
«ض���رورة قيام تنسيق وتعاون
بين المؤسسات الوطنية العاملة
م���ع ال�لاج��ئ��ي��ن وال��م��ؤس��س��ات
والمنظمات االجتماعية الكبرى في
العالم لمساعدة البلدان المضيفة
للنازحين» ،معتبرا ً أن «للغرب

طبخة الح�صى ( ...تتمة �ص)1
فالسعودية ستختار َم��ن يُشبهها ،ومن
يتوافق معها في الفعل والممارسة والرأي،
وال نعتقد أن ه��ن��اك م��ن ي��ت��وه ع� ّم��ا تريده
السعودية وال ع ّما تمارسه من نشر للفكر
الوهّ ابي ،وحتى األلسن التي ظلت متواطئة
بالصمت على االرتكابات السعودية تعود
إل��ى الحديث ،وليس آخرها ألمانيا ،التي
رفضت تقرير استخباراتها ..لتعود على
لسان وزراء داخل حكومة ميركل وتقول إنّ
زمن التغاضي عن السعودية قد و ّلى!!
األنكى من ذلك ،أن يأتي الحديث األميركي
الموحد قبل أن يبدأ االجتماع،
عن إنجاز الوفد
ّ
وهذا ال يحتاج إلى تفسير وال إلى شرح وال إلى
تأويل أو محاججة ،لكن فقط إلى طرح سؤال:
لماذا االجتماع في الرياض إذاً..؟!!
ّ
بغض النظر عن أي إجابة قد تأتي في إطار
المحاصصة السياسية أو الفكرية أو النفسية،
فإن االستنتاج المباشر يقود إلى الجزم بأن
أميركا تريد أن يكون المن َتج سعودياً ،وأن
يتم تظهير ما فيه من إرهابيين تنظيما ً وفكرا ً
وممارسة على أنه جاء بصياغة سعودية،
وأن أي مساءلة على محاولة تبييض صفحة
بعض اإلرهابيين أو تبرئة بعض التنظيمات
اإلرهابية المش َّملة على الالئحة األميركية
تتح ّملها ال��س��ع��ودي��ة ،حتى ل��و ك��ان األم��ر
برعاية أميركية بحتة وبتنسيق مسبق ،بل
بأمر عمليات ال يقبل حتى النقاش.
المهزلة أن الطبخة السعودية ليست
طبخة حصى فحسب ،ب��ل حصى مشبعة
باإلرهاب ،إنتاجا ً وتحضيرا ً وتمثيالً ،وهي
لن ُت َ
هضم ،وهذا ال يعود إلى أنها لن تنضج
يوماً ،بل ألنه من المستحيل أن تهضمها أو
تغيّر في طبيعتها كل مليّنات الكون ،بما فيها
فاتح الشهية األميركي الذي يقدم وصفاته
الخفية صباح مساء ،ويسطر رسائله البينية
ُب��ع��دا ً و ُق��رب �اً ،حسب المشهد ،وم��ن دون أن
يسحب أوراقه المفرودة على الطاولة وتحت
الطاولة.
في المعيار البسيط ،تبدو المنطقة أمام
مشهد «سوريالي» من النوع ال��ن��ادر ،حين

الفرح والسعادة في هذه المنطقة ،وتشجيع أبناء البلدة
المرجعيونيّين القاطنين في بيروت على زيارة بلدتهم
في مواسم األعياد ومشاركة السكان المناسبات السعيدة
التي تعيد األمل والثقة الى نفوس أبنائها.
وفي ختام االحتفال ،جال الجميع في أرجاء المعرض،
الذي تزيّنه شجرة الميالد التقليدية ،لالطالع على ما
تض ّمنه من سالل الهدايا المزيّنة بالشوكوال وأيقونات
ولوحات فنية بأنامل الرسامة ردينة جبارة ،ومصنوعات
خشبية ميالدية وشموع مل ّونة ومغارة الميالد وارتيزانا
وحلويات وكعك ومشروبات العيد ومنتوجات المونة
البلدية ،باإلضافة إلى كتاب عن األطباق المرجعيونية
التراثية لمؤلفه جورج بيّوض.
ولوحظ اإلقبال الكبير على شراء الهدايا والمصنوعات
الميالدية كدعم وتشجيع للجمعيات المشاركة في
المعرض ال��ذي يستم ّر على م��دى ثالثة أي��ام في قاعة
البلدية.

تصبح المعايرة على مقاس داعمي اإلرهاب
ومنتجيه ،وحين يتح ّول الفهم للح ّل السياسي
على أنه مجرد مقاسات تكبر أو تصغر حسب
تموضع بعض المرتزقة واألُج��راء ،حيث ال
ف��رق كبيرا ً بين من حضر س��واء أك��ان يميل
برأسه إل��ى اليسار أم يخطو بقدميه نحو
اليمين ،وهذا ليس افتراضا ً وال هو استنتاج،
بل واق��ع تؤكده كل المعطيات ،وتجزم به
النتائج المسبقة لالجتماع ،وليس غريبا ً أن
تدحضه الخالفات على فتات الغنيمة وما
يتناثر من مبازرة ومتاجرة على تسويات
أُتخمت بها أروقة االجتماع وما قبله.
ال نستطيع أن نع ّول على الوَهْ م من جديد
حتى لو كان هناك مَن يبيــع فيه ويشتري،
وال نركن لجملة من االستطــاالت المريضة في
عقل األميركي والغربي معه حول افتراضات
كاذبة وحالة نفاق مستمــ ّر ،رغم شعارات
ال تتوقف ع��ن االدع���اء بمكافحة اإلره���اب،
بينما العدوان الموصوف سمــة ال تتغيــر
وال تتعدّل بتعديل ك ّفة موقف هنا أو سحب
حديث من هناك ،فالمعادلة بطرفيها قائمة
على جوهر العالقة بين اإلره��اب ومنتجيه
وداع��م��ي��ه وأرص��دت��ه ف��ي ح��س��اب��ات الغرب
ومنافقيه.
يصعب على طبخة الحصى السعودية أن
تؤدي إلى أي مكان ،وهذا ليس رأينا وال هو
موقفنا ،بل هي استنتاجات أقرب المتابعين
والمراهنين ،وفي كل الحاالت تكشف حيّزا ً
من سياق اللعب بمصير الشعوب ،ومهاترات
النطق والتمثيل له ،وهذا ما يزيد من الثقة
في إطالق أحكام ُمسبقة على نتائج ال يمكن
أن ت��ك��ون أب��ع��د م��ن إض��اع��ة وق���ت إض��اف��ي
في محاججة بين راع��ي اإلره���اب العالمي
ومنتجيه الصغار ووكالئه المعتمَدين على
نار تبدو متأججة ،لكن ال يمكن لها أن تعيد
إنتاج الخلط الحاصل وال أن تبيّض صفحة
ّ
وتلطخت يداه ..فالسعودية
مَن اسو ّد وجهه
ً
ليست مؤهلة ..وال يمكن أن تكون أه�لا إال
لإلرهاب قدي ُمه وجديدُه!!..

علي قاسم

مخزومي مع غيتس
وال��م��ؤس��س��ات ال��ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات
مصلحة أك��ي��دة ف��ي تأمين الدعم
ال��ص��ح��ي والتعليمي ف��ي أم��اك��ن

النزوح بما يضمن في حال انتقالهم
إلى بلدهم أو هجرتهم إلى الغرب
جهوزيتهم وأهليتهم للعمل».

�إعالنات ر�سمية
إعالن قضائي
صادر عن محكمة جب جنين المدنية-
نصار
الرئيس طارق بو ّ
يبلغ المدعى عليهم كلوديت وأنطونيو
وإدواردو وخ��ورخ��ي أوالد ميشال مسلّم
بصفتهم مالكين للعقار رق��م /1992/
القرعون المجهولي محل اإلقامة.
ب��ال��دع��وى رق���م  2015/129وع��م�لاً
بأحكام المادة  /409/أصول محاكمات
م��دن��ي��ة ي��ب��ل��غ��ك��م ق��ل��م ه����ذه ال��م��ح��ك��م��ة
االستحضار المقدم من المدعيتين نجاح
ويسيره يحي صالح بوكالة المحامي
يعرب حيمور بموضوع إلزامكم بتنظيم
عقد إج��ارة لمصلحة المدعيتين مقداره
 /600/ليرة لبنانية كما صار عليه االتفاق
منذ ب��دء العالقة التأجيرية ع��ام 1959
مع مالكه يومها المرحوم عزيز ناصيف
مسلّم مع مفعول رجعي يعود لتلك السنة
انسجاما ً مع نص المادة  /542/من قانون
الموجبات والعقود ،وإال إلزامكم بغرامة
إكراهية يومية عن كل تأخير في تنظيم
العقود التأجيرية تاركتين أم��ر تقديرها
للمحكمة ،وإالّ إعتبار فقرة الحكم النهائي
يجسد اإلجارة السنوية
المبرم بمثابة سند
ّ
في حال تم ّنعكم عن تنظيم العقد ،يعود
ّ
المنظم ع��ام 1959
مفعولها للعقد األول
وتدريككم الرسوم والنفقات والمصاريف
القانونية كافة.
وعليه تدعوكم هذه المحكمة للحضور
إليها شخصيا ً أو بواسطة وكيل قانوني
لتسلم االستحضار ومرفقاته علما ً أن
التبليغ يتم قانونيا ً بانقضاء مهلة عشرين
يوما ً على نشر هذا اإلعالن وتعليق نسخة
عنه على لوحة إعالنات المحكمة وليصار
بعد انقضاء ه��ذه المهلة ومهلة التبليغ
البالغة خمسة عشر يوما ً لمتابعة المحاكمة
بحقكم أصوال ً حتى الدرجة األخيرة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد اسماعيل شرانق
وزارة الزراعة
إعالن تلزيم
مبيد دلتامثرين  ULV 1.25أو 2.5
 ULVل���زوم وزارة ال���زراع���ة -مديرية

الثروة الزراعية الساعة التاسعة من يوم
األربعاء الواقع فيه الثالث والعشرين من
شهر ك��ان��ون األول  ،2015تجري إدارة
المناقصات في مركزها الكائن في بناية
بيضون -شارع بوردو -الصنايع -بيروت
لحساب وزارة الزراعة مناقصة تلزيم مبيد
دلتامثرين  ULV 1.25أو  ULV 2.5لزوم
وزارة الزراعة -مديرية الثروة الزراعية.
التأمين المؤقت :مليون ليرة لبنانية ال
غير.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
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 مصلحة الديوان في
وزارة الزراعة الكائنة في منطقة بئر حسن-
مقابل ثكنة هنري شهاب -الطابق الثالث.
يجب ان تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدراة المناقصات
جان العلية
التكليف
2308
إعالن قضائي
ص������ادر ع����ن م��ح��ك��م��ة ج����ب ج��ن��ي��ن
ال��م��دن��ي��ة (ال��رئ��ي��س ب��و ن��ص��ار) بتاريخ
 2015/11/10ت��ق��دم غ��س��ان حسين
ساطي بطلب حصر ارث المرحومة عائشة
عبد الرحمن ايوب والمسجل برقم اساس
 2015/281ادل��ى فيه ان��ه منذ ثمانين
سنة تقريبا توفيت المرحومة عائشة عبد
الرحمن ايوب وانحصر ارثها بأوالدها من
زوجها المتوفي قبلها قاسم احمد صاطي
وهم :علي ،محمد ،فاطمة ومحسنة قاسم
صاطي دون الغير -فمن لديه اعتراض او
مالحظات على ذلك ان يتقدم باعتراضه الى
قلم المحكمة خالل مهلة عشرين يوما من
تاريخ نشر هذا االعالن ولصقه على ايوان
المحكمة وإال يعتبر كل تدبير نافذ حتى
القرار النهائي.
 5كانون األول 2015
رئيس القلم
محمد اسماعيل شرانق

