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تتمات � /إعالنات
ت�شييع القنطار ( ...تتمة �ص)1

هيئة ال��ح��وار ال��وط��ن��ي ال��ت��ي ك��ان��ت ب���دأت بلسان
رئيسها رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه ب���ري بتحية
مسيرة القنطار ،ودقيقة صمت تحية لشهادته،
نجحت في كسر الجليد بين تيار المستقبل ممثالً
برئيس كتلته النيابية الرئيس فؤاد السنيورة والتيار
الوطني الحر ممثالً برئيسه الوزير جبران باسيل،
ب��ح��ض��ور وش���راك���ة رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام سالم
ورعاية ومشاركة رئيس المجلس النيابي نبيه بري،
ليتشكل رب��اع��ي يرعى التفاهم على تفعيل العمل
الحكومي يثمر ليالً تفاهما ً على ترحيل النفايات،
بصفته أح�لا األم��� ّري���ن ،ب��ق��اء ال��ن��ف��اي��ات المتراكمة
والعودة إلى سوكلين ،بانتظار ح ّل يستدعي بطولة
غائبة ،استدعت من رئيس الحكومة تمام سالم أن
يختصر المشهد بالقول ُمجب ٌر أخوك ال بط ٌل.

نصرالله :سنمارس ّ
حق الرد

على وق��ع تسارع التطورات اإلقليمية ال سيما على
الساحة السورية وعلى وقع التصعيد األمني على الحدود
الجنوبية ،إثر عملية اغتيال الشهيد القائد سمير القنطار،
أطل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ،مطلقا ً
ع��ددا ً من المواقف التي تحمل رسائل متعددة ،مؤكدا ً
مسؤولية العدو «اإلسرائيلية» بعملية االغتيال ،ومتوعّ دا ً
إي��اه ب��ر ٍد في ال��زم��ان والمكان والوسيلة التي يريدها
الحزب.
وفي كلمته عبر الشاشة خصصها للحديث عن آخر
المستجدات السياسية واألمنية ،ال سيما موضوع اغتيال
القنطار ،شدد السيد نصر الله على أن «القنطار واحد منا
وقد قتله «اإلسرائيلي» ،ومن حقنا أن نرد على ذلك في أي
مكان وأي زمان وبالطريقة التي نريدها .ونحن في حزب
الله سنمارس هذا الحق ،والجميع عليه أن يعمل على هذا
األساس».
وش���دد ن��ص��ر ال��ل��ه أن «ال ش��ك ل��دي��ن��ا ف��ي أن ال��ع��دو
«اإلسرائيلي» هو الذي نفذ عملية االغتيال من خالل عملية
عسكرية صاخبة ولسنا أمام عملية أمنية مبهمة تحتاج
إلى تحقيق وبحث عن الخطوط».
وع��ن ف��رض عقوبات أميركية على ح��زب ال��ل��ه ،رأى
نصرالله أن «األميركي في قراراته يهدف إلى محاصرتنا
والتضييق علينا على أكثر من صعيد ،المالي أو السياسي
أو المعنوي؛ وحزب الله موضوع على الئحة اإلرهاب منذ
التسعينيات» ،الفتا ً إلى أن «األميركي يحاول الضغط من
خالل تصنيف اإلرهاب ،لكن ذلك ال يؤثر ،ألن حزب الله غير
موضوع على الئحة اإلرهاب في األمم المتحدة ،واالتحاد
األوروبي وضع الجناح العسكري وكثير من دول العالم ال
تعتبرنا منظمة إرهابية».
ورأى السيد نصر الله أن «انشغــال اإلدارة األميركية
بنا واجتماع الكونغرس وإع�لان حــرب جديدة علينا،
يجعلنا نقطع أن��ن��ا ف��ي ال��م��ك��ان الصحيــح والموقع
الصحيح والجبهة الصحيحة وفي المحور الصحيح
والمعركة الصحيحة» ،داع��ي�ا ً من يجد نفسه شريكا ً
لألميركيين والصهاينة في جبهتهم ومعركتهم ،ليعيد

النظر في عقله ودينه وقرآنــه ووطنيتــه وأخالقه التي
يتغنى بها».

..والزمان والمكان يحدّدهما الميدان

وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «رد ح��زب الله
حتمي وق��ري��ب ج��دا ً إال أن ال��زم��ان وال��م��ك��ان يحدّدهما
الميدان» ،وأش��ارت إلى أن «الحزب يستع ّد ولديه بنك
أهداف عديدة وينتظر تحركات الجيش «اإلسرائيلي» في
أكثر من مكان ،ال سيما على خط الجوالن الذي يُعتبر أرضا ً
محتلة والمقاومة فيها مشروعة وموجودة ،كما لديه هدف
في مزارع شبعا وسينتظر تح ّرك اآلليات العسكرية على
جبهتي مزارع شبعا والجوالن لتكون هدفا ً لصواريخه
الموجهة».
واستبعدت المصادر أن يكون جنوب لبنان هو مكان
الردّ ،و«ذلك كي ال يعطي حزب الله ذريعة لـ«إسرائيل»
لشن عدوان واسع على لبنان ،وبالتالي لن يتدهور الوضع
األمني إلى حرب شاملة بين لبنان و«إسرائيل» التي ال
تريد هذه الحرب ،كما ال يريدها حزب الله أيضاً ،ألسباب
داخلية وإقليمية ،كما أن الوضع اإلقليمي ال يسمح بتدهور
الوضع ،ألن فتح جبهة جنوب لبنان سيفتح الجبهة
السورية حكماً ،ألن امتداد الجبهة لم يعد من الناقورة
إلى الخيام ،بل من الناقورة إلى القنيطرة والجوالن مرورا ً
بمزارع شبعا».
وبحسب م��ص��ادر عسكرية ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ف��إن «عملية
االغتيال هي خرق للمواثيق الدولية لقتلها قائدا ً ميدانيا ً
موقع عسكري
ومدنيين في شقة سكنية وليس في مركز أو
ٍ
وليس في منطقة حرب ،وبالتالي هي خرق واضح لقواعد
االشتباك وبالتالي من حق سورية أو المقاومة في لبنان
أو الجوالن ال��ر ّد عليها بعمل عسكري أو أمني محصور
وبحجم العملية».
وأوضحت المصادر أن «الطائرة «اإلسرائيلية» التي
أطلقت الصاروخين ،لم تدخل األج��واء السورية لوجود
اتفاق بين روسيا و«إسرائيل» يلزم األخيرة التنسيق
المسبق لدخول طائرات استطالعها األجواء السورية»،
ورجحت المصادر أن «تكون الطائرة قد أطلقت الصاروخين
من فوق األجواء اللبنانية ،من دير العشائر أو راشيا أو من
األراضي المحتلة وتحديدا ً من فوق بحيرة طبريا من خالل
صواريخ مج ّنحة وموجهة وقريبة المدى».

خطوط حمرا ً
َ
ال

وأش��ارت مصادر معنية لـ«البناء» إلى أهمية إشارة
السيد نصرالله إلى الكالم الذي قاله عقب غارة القنيطرة
العام الماضي بحرفيته ،وتركيزه على حق الحزب
في ال��ر ّد بال خطوط حمر ضمن الحساب المفتوح مع
«إسرائيل».
ولفتت المصادر إلى أن «وحدات المقاومة القتالية في
الجنوب لم تتغيّر ولم تضعف بسبب القتال في سورية،
بل إن السيد نصرالله أراد القول إن المقاومة ال زالت تعتبر
أن الحرب مع «إسرائيل» هي األساس ،وأنها معنية بالرد
إلعادة األمور إلى ما كانت عليه قبل العملية».
واعتبرت المصادر أن ال أحد يستطيع التنبؤ بتوقيت
ومكان وطريقة الرد ،لكن المؤكد أنه سيكون مؤلماً.

قلق وتر ّقب على الحدود

وع��ادت الحياة إلى طبيعتها في المنطقة الحدودية
في القطاع الغربي والخط الساحلي جنوب مدينة صور
في ظل استنفار لدى جيش االحتالل على طول الحدود،
بينما ّ
يلف الحذر الجبهة الداخلية «اإلسرائيلية» ترقبا ً لرد
المقاومة.
وق��د سيّرت صباح أم��س ،ق��وات اليونيفيل والجيش
دوريات مؤللة ومكثفة على طول الخط األزرق من الناقورة
وص��وال ً إل��ى القطاع الشرقي ،فيما تقوم ف��رق مشتركة
لبنانية أممية بالبحث عن المنصات التي أطلقت من خاللها
الصواريخ في البساتين في محيط الحنية والقليلة.

حزب الله يش ّيع القنطار
في الضاحية

وشيّع ح��زب الله وجماهير المقاومة عميد األس��رى
المح ّررين من سجون العدو «اإلسرائيلية» القائد الشهيد
سمير القنطار في روض��ة ال��ح��وراء زينب في الغبيري
في الضاحية الجنوبية ،بمشاركة حشد من الفعاليات
الحزبية والسياسية والشعبية.
وف��ي كلمة ل��ه قبيل التشييع ،ق��ال رئيس المجلس
التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين« :إذا كان
العدو «اإلسرائيلي» يعتقد أنه أقفل حسابا ً باغتياله سمير
القنطار فيكون مخطئاً ،بل سيدرك أنه ارتكب حماقة».
وف��ي أول موقف إي��ران��ي حيال عملية االغتيال ،أكد
المتحدث باسم الخارجية اإليرانية حسين جابر أنصاري
ف��ي تصريح لموقع «ال��ع��ه��د اإلخ���ب���اري» أن «اغتيال
القنطار يُع ّد أم ًرا خطي ًرا ،وهو نموذج لإلرهاب الحكومي
الصهيوني ،كما أن��ه انتهاك خطير للسيادة الوطنية
السورية لكونها عضوًا مستقلاً ً في األمم المتحدة».

جلسة حوارية ال تقترب من الرئاسة

وفي ظل تأرجح التسوية الرئاسية وازدحام الملفات
الداخلية والتطورات األمنية الخطيرة على الحدود ،عقدت
أمس في عين التينة ،الجولة الثانية عشرة من جلسات
هيئة الحوار الوطني والتي لم تقترب من الرئاسة ،بل
تركز البحث في قانون االنتخاب وتفعيل العمل الحكومي
من دون البحث في بند االستحقاق الرئاسي.
وحدد رئيس المجلس النيابي نبه بري موعد الجلسة
الثالثة عشرة في  11كانون الثاني المقبل .وبعد انتهاء
الجلسة ،عُ قدت خلوتان ،األولى جمعت الرئيسين بري
وتمام سالم والوزيرين علي حسن خليل وباسيل ،والثانية
الرئيس بري والنائب سليمان فرنجية.
(تفاصيل ص)2 .

عون :سأبقى مرشحا ً
بحيثية واسعة

وعلى خط تقريب وجهات النظر من االستحقاق الرئاسي
وإمكان توافق القيادات المسيحية األربعة زار الوزير
السابق وديع الخازن العماد ميشال عون في ال ّرابية.
وبعد اللقاء ،ق��ال ال��خ��ازن« :تناولت والعماد عون
الموضوع الرئاسي والتط ّورات اإلقليمية المتسارعة ،وقد

ف�ضاءات المواجهة ( ...تتمة �ص)1
م��اض��ي��ة ،وال يحتكم إل���ى ع��وام��ل
مرهونة لمسلّماته الفاضحة.
خ��رائ��ط الجبهات وإح��داث��ي��ات
ال��م��واج��ه��ة ل��م ت��عُ ��د ع��ل��ى مقاس
التمنيات وال هي خارج سياق األمر
الواقع ،والتح ّول في محاكاتها ليس
ق���درا ً ملتبسا ً بصفة ال��ض��رورة أو
المفاضلة وفق المصالح واألطماع،
بقدر م��ا ت��ح� ّول إل��ى خيار تحكمه
أوراق تفيض ع��ن الحاجة وتزيد
من التورم ،في ظل تغ ّول باألوهام
وما تجمعه المصادفة في مقاربات
السياسة أو ما تفرضه أحكامها التي
لم تعد صالحة لالستخدام وسط كل
هذا االشتعال.
لم يكن إلسرائيل أن ُتقدم عل ى
ما أقدمت عليه لو لم يكن مطلوبا ً
أميركيا ً وم��رغ��وب �ا ً غ��رب��ي�اً ،وم��ا قد
يفرضه المتغير والعنوان واالتجاه
اإلقليمي ،وربما ما بعده ،ولم يكن لها
أن تذهب إلى حدود المجاهرة بدورها
وعربدتها في سياق تأجيج الصراع،
لو لم تكن ترغب أميركا في توصيل
رسائل أحرجتها السياسة في قولها،
وأربكتها المتغيرات في تجاوزها،
وأق��ن��ع��ت��ه��ا ال��ح��س��اب��ات الناشئة
بحتميتها ،حيث إسرائيل الورقة
ال��ج��اه��زة وال��ص��ال��ح��ة لالستخدام
حين تبطل األوراق األخ��رى أو تفقد
صالحية استخدامها.
ول��م يكن للمشهد اإلقليمي أن
يصبح متحجراً ،لو لم تكن التطورات،
قد أوصلت القناعة األميركية إلى
ثالجة االستحالة من تحريكه ،بما
توافر لها وما أضيف إليها من أدوات
سابقة أو الحقة ،ولم يكن له أن يكون
عاجزا ً وفاشالً ومستعبدا ً وصاغرا ً
لكل هذه العربدة ،لو لم تكن البوابات
األخرى قد أُغلقت والخيارات البديلة
قد سقطت من التداول ،بحيث تكون
إسرائيل حاضرة وجاهزة إلشعال
ما انطفأ وتأجيج النار فيما احترق
أو يحترق.
األدهى أن بالون االختبار اإلرهابي
ي��ب��دو ص��ال��ح�ا ً لالستخدام ف��ي كل
الفرضيات الموازية ،بما فيها تلك
المفتوحة على الهاوية ،إذ التثاؤب
الدولي يكاد يكون ج��زءا ً من الريبة
ال��ص��ادم��ة ذات��ه��ا ال��ت��ي ت��ت��راك��م في
محاكاته لمحاربة اإلرهاب وتحالفاته
المتعدّدة األشكال واألحجام واألنواع،
وربما غطاء لدفن ما صدر أو قد يصدر
من قرارات أممية.
ال ي ّتسع الوقت للحاق بما يجري،
وال يكفي للبحث عن الكلمات التي
ت��ري��د أن تفيض ع��ن ال��ح��اج��ة في
استدراج المشهد نحو لغة يمكن لها
أن تناظر الواقع القائم ،أو تقترب
من الحد األدن��ى في محاكاة بعض
جزئياته المتناثرة ،بعد أن باتت
ال��ع��ن��اوي��ن ت��ائ��ه��ة ت��ح��ت واب���ل من
القصف السياسي واإلع�لام��ي على
مدار اللحظة ،ومن دون توقف.
إسرائيل تعربد وتغتال ،والدول
الداعمة لإلرهاب تحاجج في مفردات
ك��ذب��ه��ا ،وال��غ��رب يعيد النفخ في
أحجيات نفاقه ،وعلى المنطقة أن
وتتبصر ما ستؤول إليه نتائج
تنتظر
ّ
صراع اإلرادات المتثائبة التي تتواجه
على بساط الخرائط واإلحداثيات
التي أولغت به رائحة الدم ،وال يزال

ّ
ويتشظى ويتف ّتت،
ويتكسر
يتأرجح
ّ
وما تحمله أطماع الغرب من زوايا
أشبعتها تدويرا ً ومداورة ،وباتت في
عنق الزجاجة وهي ترمي ما تبقى
في جعبتها من مهل إضافية لإلرهاب
وداعميه ومم ّوليه.
فالمعايرة المكانية والزمانية
للعربدة اإلسرائيلية بكل م��ا فيها
من رسائل ،والمناظرة في الطريقة
واألسلوب والحيثيات واألبعاد بكل
ما تنطوي عليها من أخطار ومخاطر
وتحديات ،ال تبدو كافية لإلحاطة
بتفاصيل المشهد المركب الجاثم
على ص��در التكهنات في السياسة
وف��ي الفكر وف��ي التراجيديا على
قلتها أو كثرتها ،بحكم ما يفتقده هذا
المشهد من معادالت تصلح للقياس
أو االستنساب وفقها.

أ ّكد دولته إنّ على الموضوع الرئاسي أن يبقى موضوعا ً
لبنانيا ً بمنأى عن أيّ تأثير من الخارج .كما لفت إلى أ ّنه
ّ
مرشحا ً ذا حيثيّة تمثيليّة واسعة ،وأ ّنه سيكون
سيبقى
منفتحا ً على الجميع ،أل ّن��ه يؤمن ب��أنّ الرئاسة بحاجة
إل��ى استعادة هيبتها ودوره���ا وتأثيرها في الجوانب
الرئيسية الم ّتصلة بالمؤسسات الدستورية وفي طليعتها
المؤسستان التشريعية والتنفيذية».
وأض��اف الخازن« :ك��ان ال�� ّرأي متفقا ً على أهميّة هذا
الحدث الدستوري في البالد للتخلّص من البلبلة القائمة
حول تقاسم صالحيات الرئيس في مجلس ال��وزراء وما
يعيقها من اعتراضات متبادلة».

الحكومة ُتق ّر خطة
الترحيل بالتوافق

وبعد انتظار طالت مدته أشهرا ً عدة ،أقر مجلس الوزراء
أم��س ،في جلسته التي استمرت حتى ما قبل منتصف
الليل ،خطة ترحيل النفايات إلى الخارج ،بالتوافق رغم
اعتراض وزراء التيار الوطني الحر وحزب الكتائب.
وأبلغ وزير التربية الياس بو صعب رئيس الحكومة
تمام س�لام أن «تمرير ق��رار كهذا بالرغم من اعتراض
فريقين أساسيين ال يمكن أن يكون القاعدة لعمل مجلس
الوزراء».

سالم :انتهينا من عبء كبير

وأكد سالم «أننا انتهينا من عبء كبير جاثم على صدر
لبنان واللبنانيين ،في ظل تعثر وعرقلة شهدتها البالد
وهي في ظل وضع سياسي مأزوم وأيضا ً نتج عنه الكثير
الكثير من النزاع».
وفي مؤتمر صحافي له ،عقب الجلسة ،أوضح سالم
أنه «في ظل استحالة إيجاد مخارج وحلول لموضوع
النفايات ،وبعد جهد وب��ذل والتزام ومسؤولية وطنية
وتحسس وطني من قبل كل مَن هو في موقع المسؤولية،
وبالذات الجهود التي بذلت بما أق ّره مجلس الوزراء منذ 3
أشهر بتكليف وزير الزراعة أكرم شهيب إليجاد المخارج
والحلول لهذه المصيبة الكبيرة من جراء سنوات وسنوات
من اإلهمال والتراكم في ظل كل ذلك ،تم ّكن شهيب مع فريق
عمل من جنود مجهولين رافقوه في إيجاد الحلول ،تمكن
من أن يضع بين أيدينا ما لجأنا إليه اليوم وهو ترحيل
النفايات».
ولفت إلى أن هذا «الحل مؤقت ومرحلي ،لعله يكون فيه
عبرة ودرس للجميع لالبتعاد عن المناكفات والتنافس
والمزايدات» ،معتبرا ً «أننا نحن وسط نفايات عضوية
ومنزلية وبلدية ،ونعاني من نفايات سياسية».
وأكد الوزير شهيب من السراي أنه «لو سلكت الخطة
األولى مسارها لكنا وفرنا ما وصلنا اليه اليوم من خطة
أسميها ابغض الحالل» ،مؤكدا ً أن تكلفة ترحيل النفايات
يجب أال تزيد عن الـ  125دوالرا ً للطن الواحد».

شروط مقبولة وح ّل مؤقت

وأك��د وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج لـ«البناء» أن «خطة
الترحيل استدعت نقاشا ً وجدال ً واسعا ً داخل الجلسة وكل
وزير أبدى رأيه ،إلى أن توصل المجلس إلى إقرار الخطة

بالتوافق وكحل مؤقت وضمن شروط مقبولة ،رغم بعض
التحفظات والمعارضة من بعض ال��وزراء ،لكن لم يكن
باإلمكان اعتماد خيار آخر» .وأوضح أن «الشركة التي
التزمت الترحيل على عاتقها هي التي ستحدد البلد الذي
سيستقبل النفايات ،وهي التي ستأخذ موافقة هذا البلد
المعني».
وأكد أن «جهد الوزير شهيب مع اللجنة الوزارية المكلفة
هذا الملف هو الذي أدى إلى نجاح مجلس الوزراء بإقرار
الخطة» ،ونفى تطرق مجلس الوزراء إلى أي موضوع آخر
غير موضوع النفايات».
ونفى جريج نفيا ً قاطعا ً أي ق��رار من مجلس ال��وزراء
لزيادة سعر صفيحة البنزين  2000ليرة أو أي مبلغ آخر،
أو إضافة ضرائب جديدة على سلع أخرى».
وعلمت «البناء» من مصادر وزارية أن «كلفة الترحيل
هي  125دوالرا ً للطن الواحد ومع كلفة الجمع والفرز
تصل إلى  191دوالرا ً للطن».

 ..واعتصام للحراك في السراي

وتزامنا ً مع انعقاد مجلس الوزراء ،نفذ عدد من ناشطي
ال��ح��راك المدني م��ن حملتي «ب��دن��ا نحاسب» و«جايي
التغيير» اعتصاما ً أم��ام ال��س��راي الحكومي ،وح��ذروا
الحكومة م��ن ات��خ��اذ ق��رار بترحيل النفايات أو إق��رار
زي��ادة على البنزين «ألن ذلك سيعني أن الفساد ما زال
موجوداً».
وطالبوا وزي��ر البيئة المكلف أك��رم شهيب أن «يكون
واضحا ً وصريحا ً ويكشف لنا ماذا يحصل» .وأك��دوا أن
«الحراك لم ينطفئ ونحن مستمرون بمطالبنا ،ولن نخرج
من الشارع قبل تحقيق المطالب وسننتظر».

توقيف يعقوب

وفي جديد قضية اختطاف هنيبعل معمر القذافي ،أصدر
قاضي التحقيق األول في جبل لبنان جان فرنيني ،مذكرة
توقيف وجاهية في حق النائب السابق حسن يعقوب
وعدد من مرافقيه ،بعدما أنهى االستماع إلى إفاداتهم في
قصر العدل في بعبدا الذي نقل إليه يعقوب وسط مواكبة
أمنية من القوة الضاربة في فرع المعلومات في قوى األمن
الداخلي.

..واستجواب يوسف

وفي قصر العدل في بيروت ،مَثل مدير هيئة أجيرو عبد
المنعم يوسف أمام المدعي العام المالي علي إبراهيم
في شكوى الفساد المقدمة ضده من قبل الحزب التقدمي
االشتراكي ،تزامنا ً مع وقفة رمزية ن ّفذها طالب منظمة
الشباب التقدمي االشتراكي .وطلب القاضي إبراهيم من
وزارة المال بعض المستندات ،وق��رر إج��راء المزيد من
البحث قبل اتخاذ قراره.

توقيف رأس خلية
تفجي َر ْي برج البراجنة

أمنياً ،أفادت مصادر أمنية لقناة «الميادين» أن «قوى
األمن الداخلي أوقفت علي قاسم رأس الخلية اإلرهابية
المسؤولة عن تفجيرَيْ برج البراجنة».

حين واجهت ( ...تتمة �ص)1

إسرائيل حالة ع��دوان قائمة لم
تتغيّر ولم تتبدّل ،وتجد في المشهد
مساحات إضافية للتذكير بتلك
العدوانية ،لكنّ الكيل طفح ،وحدود
اللعب بالنار تم تجاوزها ،ومساحة
العربدة باتت خارج قواعد االشتباك
الناشئة ،وأصبحت متو ّرمة ،حالها
ف��ي ذل��ك ح��ال أدوات��ه��ا الرديفة من
تنظيمات إرهابية ،بحيث فرضت
ب��ال��ض��رورة م��ق��ارب��ات وخ��ي��ارات
مغايرة ،ال تقتصر على تغيير قواعد
المواجهة ،بل تشمل حيزا ً إضافيا ً من
الجزم بأننا في قلب تح ّوالت عاصفة
ب��دأ ُن��� ُذر ح��ض��وره��ا ،وآن أن تمطر
عواصفها وغيومها الداكنة ما خبأته
سنواتها المشبعة بالخراب والدمار.

علي قاسم

شركة «آي بي سي» ش.م.ل.
دعوة حضور اجتماع جمعية عمومية غير عادية
حضرات السادة المساهمين،
تحية وبعد،
يتشرف مجلس إدارة شركة «آي بي سي» ش.م.ل .بدعوتكم لحضور
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة المق ّرر عقده
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/8في تمام الساعة التاسعة والنصف
صباحا ً في مركز معالجة النفايات الصلبة الكائن في صيدا ،بوليفار رفيق
الحريري ،قرب جسر سينيق صيدا ،وذل��ك للبحث والتداول في جدول
األعمال التالي:
جدول االعمال:
نقل مركز الشركة.
تعديل النظام االساسي للشركة تبعا ً لنقل المركز.
أمور أخرى متفرقة.
آملين حضوركم هذا اإلجتماع لألهمية والفائدة واألصول.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام
رئيس مجلس اإلدارة – المدير العام
فؤاد فريج

شركة «آي بي سي» ش.م.ل.
دعوة حضور اجتماع جمعية عمومية عادية سنوية
حضرات السادة المساهمين،
تحية وبعد،
يتشرف مجلس إدارة شركة «آي بي سي» ش.م.ل .بدعوتكم لحضور
اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي الشركة المق ّرر عقده
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/8في تمام الساعة العاشرة والنصف
صباحا ً في مركز معالجة النفايات الصلبة الكائن في صيدا ،بوليفار رفيق
الحريري ،قرب جسر سينيق صيدا ،وذلك للبحث والتداول في جدول األعمال
التالي:
جدول االعمال:
المصادقة على حسابات السنة المالية  2014كذلك على الميزانية
العمومية والبيانات المالية وحساب االرب��اح والخسائر والموافقة على
جميع االعمال التي قامت بها الشركة خالل السنة المالية المذكورة.
تدوير حاصل اعمال الشركة للسنة المالية .2014
ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن جميع االعمال التي قاموا بها
خالل السنة المالية . 2014
اعادة تعيين السادة أرنست ويونغ مفوضي مراقبة للشركة.
اعادة تعيين المحامي كارلوس أبو جودة مستشارا ً قانونيا ً للشركة.
امور اخرى متفرقة و/او متفرعة عن عملية المصادقة على الحسابات.
إن نسخا ً عن تقرير مفوضي المراقبة والبيانات المالية المدققة العائدة
للسنة المالية  2014متوفرة في مركز معالجة النفايات الصلبة الكائن في
العنوان المبين أعاله ،إبتداء من تاريخ  2015/12/22في تمام الساعة
الحادية عشرة من قبل الظهر.
آملين حضوركم هذا االجتماع لألهمية والفائدة واألصول.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام
رئيس مجلس اإلدارة – المدير العام
فؤاد فريج

لم يكن سمير ممن يرضى لنفسه أن يعيش على ملذات الدنيا.
حدّد بوعيه وإيمانه ومسؤوليته والتزامه طريقه إلى المقاومة.
لم ينظر إلى اإلمكانات والقدرات .نظر إلى نفسه .هل يستطيع أن
يفعل شيئاً؟ جاء الجواب :نعم .وطالما أنّ الجواب هو نعم ،إذا ً
وليتوجه إلى فلسطين.
فليتح ّرك وليحمل السالح
ّ
في فلسطين يتجاوز قيد الجسد ويكسر سالسل العجز.
سيكون هناك سواء بقي وحيدا ً أو اس ُتشهد .المهم أنه خرج إلى

ُحب .يحمل راية األمل لألجيال القادمة أن فلسطين
مصيره الذي ي ّ
ال ُتست َر ّد إال بالقوة.
سيقول لمن تخاذل وانهزم وضعف أنّ حركة المقاومة لن
تتوقف باعتراض من هنا ووعيد من هناك .فالحياة تعني أن
نكون أعزاء .والحياة تعني أن نكون شجعانا ً حين يخيّم اإلحباط
واليأس والصمت والتخاذل على كيان األمة.
والحياة تعني أن نكون في موقع األصالة والنبل واإليمان

هاله ميقاتي عزمي

زوجة المرحوم جميل دعبول
وال��دت��ه��ا :المرحومة سعاد عبد الله
غندور.
شقيقاها :طه زوجته ندى مسقاوي.
نجيب زوجته مي دوماني.
ولدها :منيب زوجته صباح قليالت.
بنتاها :وداد زوجة فواز نابلسي ،ولينا
زوجة ربيع دمشقية.
شقيقاتها :نجال زوج��ة عصام بدير،
وليلى زوجة محمد سليم عويضة ،ونهى
زوجة المرحوم طارق غندور ،ونهله زوجة
رضا سوبرة.
أح��ف��اده��ا :جميل وياسمينة دعبول،
ون��ادي��ا ودي��ان��ا حنتس ،وك��م��ال وعدنان
وهاله نابلسي ،وعدنان وتمارا وياسمينة
دمشقية.
أشقاء زوجها :المرحومون سامي زوجته
روزمري جيننكز ،وعزيز ،وفوزي دعبول
شقيقات زوجها :المرحومة عصام زوجة
المرحوم نور عدرة ،والمرحومة سهى زوجة
المرحوم شفيق غندور ،نهى زوجة الحاج
عمر غندور ،ه��دى زوج��ة المرحوم وحيد
تسابحجي ،ومنى زوجة نزيه البساط.
تقبل ال��ت��ع��ازي ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء وغ��دا ً
األربعاء الموافق في  22و 23كانون االول
 2015للرجال والنساء ،في مج ّمع البيال،
من الساعة الحادية عشرة صباحا ً إلى
الساعة السابعة مسا ًء
للتعزية بواسطة البريد االلكتروني
 hala@mikati.orgوال��ف��اك��س -01
860503
الراضون بقضاء الله وقدره :آل ميقاتي،
دعبول ،غندور ،قليالت ،نابلسي ،دمشقية،
مسقاوي ،دوماني ،بدير ،عويضة ،سوبرة،
عدرة ،تسابحجي ،البساط ،وأنسباؤهم

زوج الفقيدة :زاهي سمعان وهبة
شقيقها :ال��دك��ت��ور ال��م��ه��ن��دس سمير
حريكي
شقيقتها :عائلة المرحومة سميرة زوجة
نزيه فارس
أسالفها :المرحوم بهيج ،عائلة المرحوم
أنور ،رأفت زوجته جنات كيالني.
بنات حميها :أليس أرم��ل��ة المرحوم
ميشال مقدسي ،سعاد زوج��ة الصيدلي
عفيف يزبك.
ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة

وفاء نعيم حريكي

ُت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ال���ي���وم ال��ث�لاث��اء
 2015/12/22من الساعة الرابعة بعد
الظهر حتى السابعة مسا ًء
في قاعة كنيسة قلحات الكورة.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

�إعالنات ر�سمية

وفيات
بمزيد من الرضى والتسليم لمشيئة الله
تعالى
آل ميقاتي ودعبول ينعون اليكم
وفاة الفقيدة الغالية المرحومة

حين نرى باعة الضمير والالهثين وراء المال والجاه يز ّورون
التاريخ والدين والحق.
سمير أنت ال��ذي حين قيّدك المحتل بقيتَ ح��راً ،وأن��ت حين
تهاوت السياط على جسدك بقيتَ قوياً ،وأنت حين تحررتَ عدتَ
مقاوماً .وأنت حين واجهتَ الموت اخترتَ أن تكون شهيداً.
سمير ،طوبى لك مقاوما ً وأسيرا ً وشهيداً.

إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
ت��ع��ل��ن ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ب���أن مهلة
تقديم ال��ع��روض العائد ل��ش��راء خ��ادم
 Serverم��ع لواحقه ل���زوم المختبر
المركزي التابع للمصلحة الفنية في
توزيع بيروت وجبل لبنان استقصاء
االس��ع��ار رق���م ث4د 12550/ت��اري��خ
 ،2015/11/19قد مددت لغاية يوم
السبت  2015/12/26عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .1:30
ي��م��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ي��ن ف���ي االش���ت���راك
باستقصاء االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�لاه
الحصول على نسخة مجانا ً من دفتر
ال��ش��روط من مصلحة ال��دي��وان -امانة
السر -الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان -طريق النهر.
ع��ل��م�ا ً ب���أن ال��ع��روض ال��ت��ي سبق
وت��ق��دم بها بعض ال��م��وردي��ن ال ت��زال
سارية المفعول ومن الممكن في مطلق
األح��وال تقديم عروض جديدة أفضل
للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر
كهرباء لبنان -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/12/15
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلى
التكليف
2399
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استدراج عروض لتركيب كابالت 630*1
ملم24-2ك.ف .نحاس مع علب طرف لزوم
محطة الذوق الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدرة /30000/ل.ل.
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 ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/22عند
نهاية الداوم الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2015/12/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور
رجى العلي
التكليف
2427
إعالن تلزيم
شراء مطبوعات لزوم إدارة الجمارك
بطريقة استدراج العروض
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة م��ن يوم
الثالثاء الواقع في الثاني عشر من شهر

كانون الثاني من العام الفين وستة عشر،
يجري المجلس األعلى للجمارك في مركزه
الكائن في ساحة ري��اض الصلح -بناية
شاكر عويني -الطابق ال��ث��ام��ن -مكتب
المراقب أول لدى مصلحة المراقبة السيد
شربل خليل ،استدراج عروض لتلزيم شراء
مطبوعات لزوم اإلدارة.
ال��ت��أم��ي��ن ال��م��ؤق��ت %5 :م��ن القيمة
اإلجمالية لعرض األسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
والحصول عليه من دائرة الشؤون المالية-
مديرية الجمارك العامة.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى الدائرة
المذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من يوم
االثنين الواقع فيه الحادي عشر من شهر
كانون الثاني من العام الفين وستة عشر.
مدير الجمارك العام
شفيق مرعي
التكليف
2424
بلدية زوق مكايل
اعالن عن مناقصة عمومية لشراء سيارة
اسعاف مع كامل تجهيزاتها
تعلن بلدية زوق مكايل ع��ن رغبتها
ف���ي ش����راء س���ي���ارة اس���ع���اف م���ع ك��ام��ل
تجهيزاتها بطريقة المناقصة العمومية.
تفض العروض نهار الثالثاء الواقع في
 2016/1/19الساعة الثانية عشرة ظهرا
في مركز بلدية زوق مكايل -القصر البلدي.
على الراغبين في االشتراك في المناقصة
االط�لاع على دفتر ال��ش��روط الخاص في
مركز البلدية وخالل الدوام الرسمي والتقدم
بعروضهم ال��ى امانة السر قبل الساعة
الثانية عشرة من ظهر يوم االثنين الواقع
في .2016/2/18
زوق مكايل في 2015/12/15
رئيس بلدية زوق مكايل
المحامي نهاد نوفل
التكليف
2413
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين
(الرئيس بو نصار)
المنفذ :خليل يوسف فرزلي /بوكالة
المحاميان محمد ال��ح��اج أح��م��د وليلى
إسطفان
المنفذ عليهما :فيليب جرجس ظاهر
الفرزلي فضل جرجس ظاهر الفرزلي/
القرعون ومجهولي محل اإلقامة حاليا ً
السند التنفيذي :حكم الغرفة اإلبتدائية
األول��ى في البقاع ق��رار رق��م 2014/197
ت���اري���خ  2014/9/18ورق����م أس���اس
 2014/453وال���وارد إل��ى ه��ذه ال��دائ��رة
بتاريخ  2015/9/2من دائرة تنفيذ زحلة
برقم  2014/1093والمسجل لدينا برقم
أس��اس  2015/25إستنابات والتضمن
بيع العقار  /1682/القرعون بالمزاد
العلني.
موعد ال��م��زاي��دة :األرب��ع��اء ال��واق��ع في
 2016/1/27الساعة الحادية عشرة قبل

الظهر.
مساحة ال��ع��ق��ار  /1682/القرعون
ومحتوياته :تبلغ مساحته /4366/م2
وهو عبارة عن أرض بور غير مزروعة بأي
أشجار مثمرة ويوجد عليها أعشاب برية
يابسة وهي منحدرة باتجاه الغرب إنحدار
كبير وغير مصونة وال يوجد عليها أية
إنشاءات وشكلها شبه منحرف وصالحة
للبناء وال تعتبر أرض العقار ضمن االمتداد
السكني للبلدة ب��ل تبعد ع��ن أق��رب بناء
حوالى كيلو تقريباً.
الحقوق العينية :ال يوجد
قيمة التخمين/30562/ :د.أ
بدل الطرح/30562/ :د.أ
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ جب جنين قيمة الطرح
في صندوق الخزينة او في مصرف مقبول
أو تقديم كفالة معادلة ،وعليه اتخاذ محل
إقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ جب جنين إذا
لم يكن له مقام فيه ،وعليه خالل ثالثة أيام
من صدور قرار اإلحالة إي��داع الثمن تحت
طائلة اعتباره ناكالً فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة ،وعليه خالل عشرين
يوما ً دف��ع جميع ال��رس��وم بما فيها رسم
الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد اسماعيل شرانق
اعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
الرئيسة رلى ابو خاطر
المنفذ :ج��ورج ودي��ع فاخوري بوكالة
المحامي طارق الغريب
المنفذ عليه :فوزي سليمان شيباني-
حوش األمراء
بالمعاملة التنفيذية رقم 2013/608
ينفذ المنفذ محضر عقد تأمين وشهادة قيد
تأمين بقيمة سبعون الف دوالر اميركي عدا
الرسوم والفوائد.
المشترك بالحجز :زي��اد ن��دره الترك
بمبلغ ثمانية وثالثون الف دوالر اميركي
عدا الرسوم والفوائد بموجب سندات دين
ال��م��ش��ت��رك ب��ال��ح��ج��ز :غ���ازي ش��ح��ادة
المعلوف بمبلغ خمسة وأرب��ع��ون الف
دوالر أميركي عدا الرسوم والفوائد بموجب
سندات دين
المطروح للبيع 1200 :سهم من العقار
 465حوش األمراء بناء
مواصفاته:
يقع هذا العقار خلف قصر الرئيس الياس
الهراوي تصل إليه عبر طريق من الباطون
وهو عبارة عن قطعة أرض عليها بناء قديم
من الباطون مؤلف من خمسة طوابق:
الطابق السفلي :شقة سكنية يشغلها
جورج صادر تحتوي على مدخل وصالون
وغرفتي نوم ومطبخ وحمام وشرفة.
الطابق األرض��ي :شقة سكنية تشغلها
زوج��ة غطاس واكيم مؤلفة من صالون
وسفرة ومدخل وغرفة جلوس وثالث غرف
نوم ومطبخ وحمامين وشرفة.
الطابق األول :مؤلف من شقتين
الشقة الغربية :يشغلها خليل الشدياق

مؤلفة م��ن مدخل وغ��رف��ة شتاء ومطبخ
وغرفتي نوم وحمام وشرفة.
ال��ش��ق��ة ال��ش��رق��ي��ة :يشغلها سليمان
شيباني مؤلفة من مدخل ومطبخ وغرفة
نوم وصالون وحمام وشرفة.
الطابق ال��ث��ان��ي :شقة واح���دة للسكن
يشغلها سليم شيباني مكونة من مدخل
وغرفة وغرفة جلوس ومطبخ وحمام وغرفة
ضيوف وصالون وطعام وغرفتي نوم.
الطابق األخير :مؤلف من شقة واحدة
وسطحية يشغله فوزي سليمان شيباني
مؤلف من مدخل وحمام ومطبخ وغرفة
شتاء وغرفة نوم وشرفة.
مساحته 261 :متر مربع
ح��دوده :يحده غربا ً طريق عام وشرقا ً
العقار  468وشماال ً طريق ع��ام وجنوبا ً
العقار 464
الحقوق العينية:
تأمين ع��ق��اري درج��ة أول��ى لمصلحة
ج��ورج ودي��ع فاخوري على حصة فوزي
سليمان الشيباني بمبلغ  70000$سبعون
ألف دوالر أميركي.
إش��ارة قيد احتياطي على كامل الشقة
السكنية الكائنة في الطابق األول الجهة
الغربية لمصلحة خليل جرجس الشدياق.
حجز احتياطي لمصلحة زي��اد ن��دره
الترك رقم  2012/51على حصة فوزي
الشيباني صادر عن دائرة تنفيذ زحلة.
دعوى مدنية رقم  2012/512من خليل
شدياق ضد فوزي سليمان شيباني.
تحويل حجز احتياطي إلى حجز تنفيذي
الملقى لمصلحة زي��اد ن��دره الترك برقم
 2012/343على حصة فوزي الشيباني
عن دائرة تنفيذ زحلة.
حجز تنفيذي ع��ن دائ���رة تنفيذ زحلة
لمصلحة جورج وديع فاخوري على حصة
فوزي الشيباني برقم .2013/608
قيمة التخمين 205000$ :مئتان
وخمسة آالف دوالر أميركي.
بدل الطرح بعد التخفيض88560$ :
ثمانية وثمانون ألفا ً وخمسماية وستون
دوالر أميركي.
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع في  2016/1/28الساعة 12:45
في قصر عدل زحلة في قاعة المحكمة أمام
رئيس دائرة تنفيذ زحلة.
شروط المزايدة:
على الراغب بالشراء وقبل المباشرة
بموعد ال��م��زاي��دة أن ي��ودع باسم رئيس
دائرة التنفيذ في زحلة قيمة بدل الطرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم
كفالة مصرفية أو شك مصرفي وعليه اتخاذ
محل إقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ زحلة إذا
لم يكن له من مقام ،وعليه خالل ثالثة أيام
من تاريخ صدور قرار اإلحالة إيداع الثمن
تحت طائلة اعتباره ناكالً وإعادة المزايدة
على عاتقه فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة.
وعليه خالل ثالثة أيام من تاريخ صدور
قرار اإلحالة دفع رسم الداللة بمعدل %5
من قيمة الشراء.
رئيس الكتبة
محمد البرجي

