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حمليات � /إعالنات

لجنة دولية  -لبنانية عاينت
مكان الق�صف «الإ�سرائيلي» في الو ّزاني

عائلة الأ�سير يحيى �سكاف :معلومات جديدة
ت�ؤكد وجوده داخل ال�سجون «الإ�سرائيلية»

جندي دولي يعاين بقايا القذائف التي أطلقها العدو على الوزاني

الجنوب ـ رانيا العشي
واصلت لجنة تحقيق مشتركة من الجيش اللبناني
وق���وات «يونيفيل» لليوم ال��ث��ان��ي على ال��ت��وال��ي،
تفقد ب��ل��دة ال��وزان��ي ال��ت��ي تعرضت لقصف العدو
«اإلسرائيلي» ،لالطالع على الوضع ومعاينة الحفر
التي أحدثتها القذائف المدفعية والقنابل االنشطارية
والفوسفورية تمهيدا ً لرفع تقرير لقيادة «يونيفيل»
في الناقورة.
وفي سياق متصل ،بهدف حجب الرؤية عن المنطقة،
عمد جيش العدو إلى إطالق القنابل الدخانية للتمويه،

لسحب الج ّرافة المعطلة واآللية العسكرية من نوع
فجرتها
«هامر» التي د ّمرتها العبوة الناسفة التي ّ
المقاومة اإلسالمية ،بدورية للعدو على طريق زبدين
ـ القفوة في مزارع شبعا المحتلة وسط انتشار كثيف
لدبابات وآليات العدو ،وتحليق كثيف للمروحيات
المعادية والطيران االستطالعي من دون طيّار في
أجواء المزارع.
�ج��ل تحليــق كثيـف للطيــران
س� ّ
وم��س��اء أم��سُ ،
الحربي «اإلسرائيلــي» في أجــواء النبطيــة وإقليم
التفـاح ون ّفذ خاللها غارات وهمية فوقهما وعلى علو
متوسط.

أكدت عائلة األسير في السجون الصهيونية يحيى سكاف أنها تملك
معلومات جديدة تؤكد وجوده داخل السجون الصهيونية السرية التابعة
للمخابرات العسكرية.
وقالت العائلة في بيان «إنّ هذه المعلومات أوصلها إلينا األسير المح ّرر
خالد ياسين ،وهو فلسطيني من مخيم البداوي ،والذي يفيد فيها أنه رأى
األسير يحيى سكاف مرتين متتاليتين في إحدى العيادات داخل األراضي
الفلسطينية المحتلة ،حيث كان سكاف يعا َلج من إصابات في رأسه،
وفي المرة األولى تع ّرف عليه وطلب منه سكاف أن يوصل إلى عائلته أنه
بخير ،وفي اللقاء الثاني كان بين  13و  ،1987/8/17داخل عيادة في
سجن الجلمة ،وهو سجن مدني قرب مركز «الشين بيت» ،وسأل سكاف
ياسين« :لماذا لم تزرني أمي؟ وهل ُتعلم أهلي بوجودي؟ فر ّد ياسين
قائالً :عندما أخرج سأخبر والدتك باألمر».
وأعلنت العائلة أنها ذهبت وبرفقتها ياسين إلى مركز الصليب األحمر
الدولي في طرابلس ،فكان الجواب سلبيا ً وأنّ العدو ليس لديه هذا
الشخص.
وأك��دت عائلة األسير سكاف أنها «تملك معطيات وإف��ادات لعدد من
األس��رى الذين شاهدوا األسير سكاف ،وال��ذي يتكتم العدو عنه بقوة،
كما تملك وثيقة من الصليب األحمر الدولي عام  2000تؤكد وجوده في
سجن عسقالن ،وهي الوثيقة التي حاول الصليب األحمر الدولي إخفاءها،
لكننا حصلنا عليها عن طريق الخطأ ،وادّعى العدو في آخر عملية تبادل
لألسرى مع المقاومة عام  2008أنه سيسلّم رفات األسير يحيى سكاف،
فكانت نتائج الحمض النووي سلبية مع العائلة ،ولم يتبيّن أنّ الرفات
عائدة له».
وأكدت العائلة أنّ «العدو يتكتم عن قضية يحيى ،نتيجة ما لحق به
من خسائر كبيرة خالل العملية البطولية التي شارك فيها ،والتي أدّت إلى
مقتل  38جنديا ً وضابطا ً وجرح أكثر من  82آخرين حسب اعتراف قوات
االحتالل حينها».
وطالبت العائلة «الهيئات الدولية والمنظمات اإلنسانية ووسائل
اإلعالم وك ّل الشرفاء واألحرار كافة بمتابعة قضية األسير يحيى سكاف
المعتقل في سجون العدو منذ  11آذار  1987والذي دخل عامه الثامن
والثالثين في تلك السجون المظلمة ،محروما ً من أبسط حقوق اإلنسان
التي تكفلها وتق ّرها القوانين الدولية المتعلقة باألسرى».

دروي�ش يوا�صل زيارة �أ�ستراليا

درويش مع بعض أبناء الجالية في أستراليا
واص��ل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش زيارته
إلى أستراليا ،واحتفل بعيد الظهور اإللهي بقداس في
كنيسة القديس يوحنا اإلنجيلي في غرينكاير سيدني،
عاونه فيه األب سايد قزحيا والشماس مايكل سليمان
وحضره حشد من المؤمنين.
وألقى دروي��ش عظة ش��رح فيها معاني عيد الظهور
اإللهي ،مركزا ً على «ظهور المسيح في حياتنا ومسؤولية
حمل هذه ال��ص��ورة» ،وحيّا أبناء األبرشية ،مذكرا ً بأن
«نجاحه في أستراليا يعود إلى نعم الرب وإلى كل واحد

الطيران ال�سعودي( ...تتمة �ص)1
ي �ق��ول ال �خ �ب��راء ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ات األم �م �ي��ة المهت ّمة
بقضايا ال �م �س��اع��دات ف��ي ال�م�ن��اط��ق ال�م�ح��اص��رة في
سورية ،إنّ مناقشة الصور المدسوسة في الحملة،
تكشف م�ص��ادره��ا المفبركة ،لكنها ال تلغي وجود
مأساة ومعاناة وجوع وموت من الجوع ،وفي حاالت
الحصار المنتشرة في مناطق االشتباك في سورية،
ال توجد مشاهد مشابهة في المناطق المحاصرة التي
ينتشر فيها الجيش السوري وحزب الله ويحاصرها
المسلحون ،ليس ألنّ المسلحين يتعاملون بإنسانية
مع المناطق التي يحاصرونها ،بل هم يقطعون أنابيب
المياه وخطوط الكهرباء ،ويمنعون دخول المحروقات
ع��دا منعهم ال �غ��ذاء وال � ��دواء؛ وم�ع�ل��وم أن�ه��م يقتلون
بزج خمسمئة
األطفال أحياء وقاموا في عدرا العمالية ّ
ام ��رأة وط�ف��ل ف��ي أف ��ران ال�ص�ه��ر وق��ام��وا بإحراقهم
أحياء ،لكن الفوارق بين أداء المسلحين وأداء الجيش

حاصر
السوري وحزب الله ،هو أنّ المسلحين عندما ُت َ
منطقة يسيطرون عليها ،يستولون على موارد الطعام
وم�س�ت��ودع��ات ال �غ��ذاء ك�ل ّ�ه��ا ،وي�ق��وم��ون بمصادرتها
م��ن التجار والسيطرة على األف ��ران ،والصيدليات،
ومراكز تشغيل الكهرباء وتأمين المياه ،وكلما جاءت
قوافل معونات يصادرونها ،ويبيعون الفائض لتجار
محسوبين عليهم لجني المال منها ،بينما يبقى الفقراء
بال طعام وبال غذاء وبال تدفئة حتى الموت ،فيتاجرون
بالصور والحمالت أمالً بفك الحصار عن المسلحين
أنفسهم بتوظيف م��أس��اة ال �ن��اس؛ أم��ا حيث يسيطر
الجيش السوري وحزب الله ،فيعيش المقاتلون أسوة
بالناس يتقاسمون معهم السراء والضراء ،ولذلك ال
صور تشبه صور مضايا واليرموك تخرج من نبل
والزهراء المحاصرتين منذ ثالث سنوات.
مصادر قريبة من وقائع الميدان ال�س��وري تقول

حزب اهلل ( ...تتمة �ص)1
ال��روس��ي اإلي��ران��ي ال �س��وري م��ع ح��زب ال�ل��ه ،هو
الحرب الذكية ،ح��روب كثيرة في ح��رب واحدة،
ت�خ��اض ب��ال�م�ف� ّرق وم��وض�ع�ي�اً ،وي�ت��رج��م النصر
المتاح حيث تبدو ظروفه ناضجة ،دون التو ّرط
ف��ي تفجير ال �س��اح��ات ،وال �ص �م��ود ح�ت��ى تنضج
ث�م��ار ال�ت�س��وي��ات ،وال تبقى إال ح��رب المواجهة
الحاسمة وعنوانها حزب الله ،وحيث حزب الله
في ساحته يكون االشتباك في ال��ذروة ،فهذا ما
حصل عندما بدا أنّ التفاهم النووي قيد التحقق
وتسوية أوكرانيا تقترب ،بينما سورية تخوض
ح��رب وج��ود ،لم يتوقف التفاوض ،ول��م ُيعرض
رأس سورية على طاولة المفاوضات ،بل صمود
س��وري��ة أوالً ،وال�ت�ف��اوض ثانياً ،وعندما تنضج
نجز ،ويكون
التسوية للملف النووي وأوكرانيا ُت َ
لصمود سورية دوره في اإلنجاز ،لتتقدّم سورية
بعد ذلك إلى الواجهة ،فيظهر الحلفاء إلى جانبها

عسكريا ً وسياسياً ،واآلن تبدو سورية ويبدو
اليمن ينضجان لتسويات م��رب�ح��ة ،وسيصمد
ح��زب ال�ل��ه ،حتى يتحقق النصر فيهما ،وبعدها
تأتي ساعة االشتباك فيكون ح��زب الله جاهزاً،
وحلفاؤه معه ،كما ك��ان الحال من قبل فسيكون
دائماً.
 لن ينال اللبنانيون الذين يقدّمون بلدهمس��اح��ة تصفية ح�س��اب��ات ل�ك� ّل م��ن «إسرائيل»
وتركيا والسعودية ،لضرب حزب الله ،نصيبا ً
م��ن ت�س��وي��ة ت��أت��ي ب�ع��د االش �ت �ب��اك ال�ك�ب�ي��ر ،فقد
أض ��اع ��وا ال �ف��رص��ة وارت� �ض ��وا أن ي �ك��ون��وا هم
الفاتورة التي يسدّدها مشغلوهم ثمنا ً للتسوية
التي يقيمونها بعد المواجهة التي رسم خريطتها
نتنياهو مع أوباما ،وينفذها السعودي والتركي
بواسطتهم.
ناصر قنديل

«الربيع العربي» ( ...تتمة �ص)1
«الربيع العربي» ش ّكل كلمة الس ّر «اإلسرائيلية» ــ
الغربية ،التي استخدمتها بعض األنظمة العربية ،لتبرير
تموضعها الجديد ،و ِباسم «الربيع العربي» بدأ مشروع
التدمير الممنهج لبعض ال��دول العربية ،وق��د ُوضعت
سورية (الشام) على مشرحة التقسيم والتفتيت والتدمير
والتشظية ،ألنها تشكل حاضنة المقاومة وحصنها ،وألنها
تحمل لواء فلسطين.
عاصفة «الربيع العربي» التي اجتاحت تونس واليمن
وليبيا ومصر لم تكن سوى «ب��روف��ات» تمهيدية للبدء
بتنفيذ مخطط إسقاط سورية من المعادلة .وحين تهاوت
أربع دول جراء «العاصفة» ،اعتقد أصحاب فكرة «الربيع
العربي» وأدواتهم ،بسهولة مهمة إسقاط سورية ،ففوجئوا
بالقدرة السورية على الصمود في وجه العاصفة ،وامتالك
عناصر القوة لمواجهتها.
ال��ح��رب على س��وري��ة ب���دأت ب��ش��ع��ارات «السلمية»
و«الحرية» و«اإلص�لاح» ،وقد واجهتها القيادة السورية
برزمة إصالحات جوهرية ،ليتبيّن أنّ ما يحدث ليس
هدفه الحرية واإلص�لاح ،وأنّ الوسائل ليست سلمية.
فالذين رفعوا شعارات «السلمية» ،سرعان ما انتظموا
في تشكيالت إرهابية مسلحة ،مرعيّة ومم ّولة من قبل
«إسرائيل» والغرب وتركيا وأنظمة عربية معروفة.
األنظمة العربية التي كسرت حلقة العداء لـ«إسرائيل»،
استطاعت أنّ «تح ّرر» جامعة الدول العربية من سورية،
منصة هجوم ووسيلة
وأن تتخذ من ه��ذه «الجامعة»
ّ
لتكريس حالة «ال��ع��داء» مع دول��ة يفترض أنها شقيقة
بحسب التوصيف العربي.
وباندفاعة محسوبة النتائج ،ل��م ت��ت��و ّرع األنظمة
المتأسرلة ع��ن استخدام خطاب تحريضي ،فتنوي،
بخلفية طائفية ومذهبية ،وهذا ما شكل تأسيسا ً لإلرهاب
والتطرف ،فـ»النصرة ـ القاعدة» و«داع��ش ـ الخالفة»
وأخواتهما هي نتاج األنظمة المتأسرلة التي أخذت على
عاتقها تصدّر مشهد الهجوم على سورية.
هذا المشهد كله ،كان قائما ً حين كانت سورية تواجه
منفردة حربا ً تش ّنها ضدّها أكثر من ثمانين دولة وأكثر من
ثمانين تشكيالً إرهابيا ً متعدّد الجنسيات.
وه��ذا الواقع ك��ان قبل أن تطلب الحكومة السورية
ال��م��ؤازرة م��ن حلفائها ،إي���ران وروس��ي��ا والمقاومة.
فالعناوين الطائفية والمذهبية هي وصفة «إسرائيلية»
استخدمت في سياق الحرب على سورية قبل أن تأتي

روسيا وإيران لمؤازرة سورية في الحرب ض ّد اإلرهاب
وداعميه.
صمود مشروع المقاومة ال��ذي تشكل سورية رأس
حربته ،واإلن��ج��ازات الميدانية التي تتحقق بمواجهة
المشروع اآلخر «اإلسرائيلي» اإلرهابي التفتيتي ،وموقف
حلفاء سورية الصادق والثابت ،جعل من مشروع تفتيت
سورية وتقسيمها وإقامة مناطق عازلة وآمنة ،مشروعا ً
ميتاً ،بشهادة قرار مجلس األمن الدولي رقم  2254الذي
نص على االعتراف «بسيادة الجمهورية العربية السورية
ّ
واستقاللها ووحدتها وسالمتها اإلقليمية».
لكن هل سيمتنع العدو «اإلسرائيلي» وحلفاؤه عن
ممارسة التصعيد ،والعدوانية واستخدام ورقة التحريض
والشحن المذهبي والطائفي إلغ��راق المنطقة في آتون
الفوضى؟
«إسرائيل» و َم��ن معها وضعوا ك ّل أوراقهم في سلة
الرهان على إسقاط مشروع المقاومة عبر إسقاط سورية
حاضنة ه��ذا المشروع ،وبالتالي سنشهد المزيد من
التصعيد العدوان ،من خالل األوراق والعناوين الفتنوية،
سعيا ً وراء فوضى تع ّم المنطقة ال ُتبقي وال َت َ��ذر ،وهذه
هي الوسيلة التي تقطع الطريق على المسارات الدولية
المستجدّة نتيجة الشعور بالقلق من مخاطر اإلره��اب
وانقالبه على صانعيه.
المايسترو «اإلسرائيلي» الذي يرعى ويقود مشاريع
الفتنة في المنطقة ،يسارع الخطى لوأد أيّ مسار دولي
جديد يقوم على أس��اس محاربة اإلره���اب والتطرف،
لذلك ،وهو مَن يقف وراء تصاعد التوترات في المنطقة،
ويدفع بها نحو االتجاهات التي يريدها ،وقد بات واضحا ً
أنّ المشروع اآلخر اإلرهابي التفتيتي لم يعد يمتلك من
األوراق واألسلحة سوى ورقة الفتنة الطائفية والمذهبية،
ما يستدعي إسقاط هذه الورقة من يده من خالل التحصين
الشعبي في بالدنا وعالمنا العربي بالوحدة وبااللتفاف
حول مشروع المقاومة.
إنّ أحد أبرز شروط تقدّم وانتصار مشروع المقاومة
والصمود ،هو النجاح في إحباط مشاريع الفتن المذهبية
والطائفية ،وتفكيك األلغام «اإلسرائيلية» التي تستهدف
هذا االتجاه ،والتي إذا ما انفجرت طائفيا ً ومذهبياً ،تحققت
مصلحة العدو «اإلسرائيلي» بتصفية المسألة الفلسطينية
وبتشظية بالدنا والساحات العربية.

معن حم ّية

إن��ه ف��ي ح��االت الحصار يجري أح��د ثالثة خيارات،
عندما يضيق الحال وتقترب المؤن من النفاد يق ّرر
المسلحون االستسالم لخصمهم بوساطة تضمن
ال�ح� ّد الممكن م��ن ال �ش��روط المقبولة ،أو يقايضون
ح�ص��ارا ً بحصار ،أو يشنون هجوما ً معاكساً ،وقد
ش�ه��دت م�ن��اط��ق ع��دي��دة فيها ال�ج�ي��ش ال �س��وري هذه
ال�ح��االت ،أم��ا المسلحون فطريقتهم هي العكس ،ال
ي�ه��اج�م��ون وإذا ه��وج�م��وا ي�ه��رب��ون ،ويستسلمون،
لكنهم ال يستسلمون لفك الحصار عن الناس ،بل إذا
هوجموا فقط ،وم��ا دام��وا يتن ّعمون بشروط الرفاه،
ومحطات الوقود والصيدليات ومستودعات الغذاء
َّ
مسخرة لهم وحدهم ،ي َد ُعون الناس تموت
واألف��ران
ً
ويستعملون م��وت الناس أم�لا ب��أن يت ّم فك الحصار
عنهم وليس عن الناس ،وف��ي مضايا وف��ي اليرموك
وداري ��ا والمعضميةَ ،م��ن م��ات ه��م األط�ف��ال والنساء
سجل
وال�م��رض��ى وال�ش�ي��وخ م��ن ال�ف�ق��راء ،بينما ل��م ُت َّ
حالة موت جوعا ً أو ب��ردا ً أو مرضا ً لمسلح واح��د بل
هم يزيدون سمنة تحت الحصار ،وخبزهم وتدفئتهم
ومؤونتهم وأدويتهم تكفيهم شهوراً.
لبنان بقرار سعودي يتصدّر «حملة مضايا» ،فيتقدّم
ال��رئ�ي��س سعد ال�ح��ري��ري وال��رئ�ي��س ف��ؤاد السنيورة
ويتبعهما النائب وليد جنبالط ،من دون اإلجابة عن
س��ؤال :هل المقصود فك الحصار عن الناس أم عن
المسلحين في مضايا وغير مضايا ،و َم��ن سيتسلّم
المعونات في مضايا ويضمن وصولها إلى الناس؟

«مضايا» من حملة افتراء
ضد حزب الله

تسعى المملكة العربية السعودية في إطار حربها وحلفائها
ف��ي لبنان على المقاومة ،إل��ى تشويه ص��ورة ح��زب الله
واستغالل المدنيين الذين يتع ّرضون الستغالل من المسلحين
اإلرهابيين في بلدة مضايا ،حيث ش ّنت حملة افتراءات واسعة
ضده واتهمته بتجويع المدنيين في محاولة لإلساءة إلى دوره
الوطني واألخالقي واإلنساني .وادعى رئيس تيار المستقبل
سعد الحريري في تصريح ،على حسابه عبر «تويتر»« ،أن
حصار مضايا هو إعدام مدينة بسيف التجويع» ،وسأل« :أين
ضمير العالم ،بعد شهرين من الحصار ومنع الغذاء والدواء عن
 40ألف مدني في مضايا؟».
وتؤكد مصادر عسكرية لـ«البناء» أن «عدد سكان مضايا
حاليا ً يتراوح بين  8و 14ألفاً ،وهي تعتبر مواقع متقدمة
للمسلحين باتجاه دمشق انطالقا ً من الزبداني» .ولفتت
المصادر إلى «أنه عندما حصل اتفاق الزبداني  -الفوعا
– كفريا رفض المسلحون أن يشمل مضايا بكليتها ،كما
شمل الزبداني وتم إشراك مضايا باالتفاق من خالل وقف
إط�لاق النار وإخ��راج محدود لجرحى المسلحين وخروج
من يرغب من المدنيين مقابل إدخال المساعدات الصحية
والغذائية» .وأشارت المصادر إلى «أن المسلحين لم ينفذوا
االتفاق بحرفيته ومنعوا تعاون األهالي مع الصليب األحمر
واألمم المتحدة ووضعوا اليد على المساعدات الموجودة،
واتخذوا من المواطنين دروعا ً بشرية بمنعهم من الخروج
من مضايا» .وأكدت المصادر «أن الجيش السوري مستم ّر
بالمراقبة األمنية لمنع إدخ��ال متطلّبات المسلحين كي ال
يسمح بنموهم داخل البلدة».

 ..والتهويل على حزب الله

ورأت المصادر «أن السعودية وبعد المأزق الذي وقعت
فيه لجأت إلى ذريعة استعمال ورقة مضايا للتهويل على
حزب الله واإلس��اءة لسمعته ،وتناست أن الفوعة وكفريا
ونبل وال��زه��راء تعاني أكثر بكثير مما تعاني مضايا»،
مشيرة إلى «أن المملكة استعملت مضايا كورقة في سياق
المواجهة التي تقودها ضد محور المقاومة» ،مشددة على
«أن من يتح ّمل مسؤولية ما يجري في مضايا هم المسلحون
من خالل وضع يدهم على المساعدات ومنعهم األهالي من
الخروج» ،مؤكدة «أن قضية المسلحين هي استثمار لوقف
إط�لاق النار واستثمار االلتفاف اإلنساني إلع��داد تكوين
منظومتهم في مضايا بدال ً عن الزبداني».
ووصفت كتلة الوفاء للمقاومة عقب اجتماعها األسبوعي
النظام السعودي بأ ّنه «منشأ ك ّل ظواهر التكفير واإلرهاب»،
واضعة جريمة إع��دام الشيخ نمر باقر النمر برسم ك ّل
منظمات حقوق اإلن��س��ان ف��ي العالم .ون � ّوه��ت «الكتلة»
بالعملية البطولية للمقاومة اإلسالمية في م��زارع شبعا،
مؤكدة أنها تأتي في سياق تكريس معادالت الردع مع العدو
«اإلسرائيلي».

السنيورة :أعطينا شرعية لسالح
حزب الله بمشاركتنا في الحوار

ولم يأتِ بيان كتلة الوفاء للمقاومة على ذكر الحملة التي
يشنها تيار المستقبل عليه أو على جلسة الحوار المرتقبة
بينه وبين تيار المستقبل االثنين المقبل في عين التينة.
واعتبرت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» أن بيان الكتلة
أثبت أنّ حزب الله يعتبر نفسه في موقع المتلقف للهجوم

عليه ،وهو حين بادر على لسان رئيس الكتلة النائب محمد
رعد للهجوم على الرئيس الحريري ،كان ذلك ردا ً على رئيس
تيار المستقبل الذي ر ّد على األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله بالشخصي ،علما ً أنّ السيد نصرالله في
خطابه لم يتط ّرق ال من قريب وال من بعيد للوضع الداخلي،
فكان خطابه محصورا ً بإعدام السعودية للشيخ النمر».
وأش��ارت المصادر إلى «أنّ ما يقوم به تيار المستقبل هو
حرب إثبات وجود وش ّد العصب» ،مشيرة إلى «أن جوهر
هذا السجال اإلعالمي هو جزء من قواعد الحوار ،كما هو جزء
من قواعد االشتباك ،لن يؤثر على جوهر مقاربة الطرفين
لالستمرار بالحوار» .وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة في
 14آذار أنه برغم محاوالت الرئيس فؤاد السنيورة جاهدا ً
وق��ف الحوار واستغالله الخالف السعودي – اإليراني،
لكنه حتى الساعة لم يصل إلى تحقيق ما يريد» .وأشارت
المصادر إلى «أن السنيورة ال يريد لهذا الحوار أن يبقى وهو
يعتبر أن مشاركة تيار المستقبل في الحوار أعطت شرعية
لسالح حزب الله».

التوافق اإلقليمي انحسر

وأكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» «أن
باق وال خوف عليه برغم حرب البيانات» .ولفتت
الحوار ٍ
المصادر إلى أن االهتمام الدولي بلبنان تراجع والتوافق
اإلقليمي انحسر» .واعتبرت المصادر «أن المشكلة عند حزب
الله الذي ال يريد رئيس تيار المستقبل رئيسا ً للحكومة في
ظل الحرب المفتوحة على السعودية».
وأك��د وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه رئيس
المجلس النيابي نبيه بري «أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة
التي يجب أن نرجع إليها دائما ً برغم كل الظروف المحيطة
بنا ،سواء داخل لبنان أو خارجه .وإن شاء الله ،من اآلن
إلى يوم االثنين المقبل يكون الجو إيجابيا ً ويسمح بإتمام
الحوار ،ألن رغبة الرئيس الحريري أيضا ً هي رغبة تهدئة ال
رغبة تصعيد في مسألة الحوار».

جلسة لمجلس الوزراء
األسبوع المقبل

وفي الشأن الحكومي ،ال يزال الحديث عن االتفاق حول
ملء الشواغر في المجلس العسكري وفي قيادة األمن الداخلي
مجرد أحاديث برغم إبالغ رئيس الحكومة تمام سالم الوزراء
بعض الوزراء أن جلسة ستعقد الخميس المقبل .وأكد وزير
الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس لـ«البناء» «أن رئيس
الحكومة سيدعو إلى جلسة األسبوع المقبل للبحث بجدول
أعمال متعلّق بدعم مؤسسات الدولة وباألمور الحياتية
وقضايا الناس» .ولفت درب��اس إلى «أن رئيس الحكومة
تمام سالم الذي ترك األمور تأخذ وقتها ،سيمارس في نهاية
المطاف صالحياته الدستورية ويدعو إلى جلسة» ،متوقعا ً
أال يقاطع وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر الجلسات
المخصصة للبت بمصالح المواطنين» .وأشار إلى «أن ما
يُحكى عن اتصاالت في التعيينات في المجلس العسكري لم
تنضج بعد».

بوصعب :ال نزال على موقفنا

في المقابل ،أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو
صعب لـ«البناء» أن التيار الوطني الحر ال يزال على موقفه
من ض��رورة ملء الشواغر في المجلس العسكري للجيش
ومجلس قيادة ق��وى األم��ن الداخلي في أول جلسة ُتعقد
لمجلس الوزراء» ،مشيرا ً إلى «أن المطالب التي تحدّث عنها
التيار الوطني لم تتغيّر» .ودعا من ّ
يعطل جلسات مجلس
الوزراء إلى مراجعة مواقفه واالعتراف أن هذه الحكومة هي
حكومة شراكة ،فال يجوز ألحد االستفراد بقرارات مجلس
ال��وزراء أو التعدّي على صالحيات رئيس الجمهورية»،
مشيرا ً إلى «أن عودة عمل الحكومة تتطلّب تثبيت آلية العمل
المتفق عليها في ظل غياب رئيس الجمهورية».

جلسة انتخاب الرئيس
إلى  8شباط

وعلى الصعيد الرئاسي شهدت جلسة انتخاب الرئيس الـ
 34أمس ،أدنى درجة حضور بحيث لم يتجاوز الـ  36نائبا ً
من نواب  14آذار والتحرير والتنمية واللقاء الديمقراطي ،ما
دفع رئيس المجلس النيابي إلى إرجاء الجلسة إلى  8من
شباط المقبل.

مجلس المطارنة الموارنة:
الحاجة لحوار عميق

وأكد مجلس المطارنة الموارنة عقب اجتماعه الشهري
في بكركي «أن لبنان يحتاج إلى حوار عميق» ،الفتا ً إلى
«أن المدخل إلى هذا الحوار يكون بالتقيُّد بأحكام الدستور
يحصنها في
والميثاق الوطني في انتخاب رأس للدولة ،ما
ّ
وجه االنهيار الذي يهددها .فاستمرار اإلبطاء في إتمام هذا
الواجب الدستوري ،يفسح في المجال لتفسيرات ال تقف
عند حد التأزم السياسي والصراع بين فريقين ،بل تصل إلى
حدود التساؤل عن مرامي هذه األزمة ،في ما يتعلق بمستقبل
الجمهورية ومصيرها» .وشدّد مجلس المطارنة الموارنة
على «أن ال مصلحة ألحد في اللعب بمصير الجمهورية ،في
هذه المرحلة المصيرية من تاريخ المنطقة والعالم .ولذلك ال
بد من التعامل بجدية مع أي مبادرة في هذا الشأن».

منهم ،فالمحبة التي جمعتنا والوحدة التي عشناها معا ً
كانت حافزا ً لبناء األبرشية وبناء الكنائس».
وكان درويش احتفل األحد الفائت بالقداس في كنيسة
وشجع أبناء الرعية على تكملة
النبي ايليا في غيلفورد
ّ
بناء الكنيسة الجديدة.
وسينتقل غدا ً السبت إلى ملبورن ،حيث يحتفل بصالة
الغروب في رعية القديسين بطرس وبولس في فيرفلد،
ويترأس يوم بعد غد األحد القداس في كنيسة القديس
يوسف في فيرفيلد ،وبعد القداس يُقيم مجلس الرعية غداء
تكريميا ً على شرف درويش.

تمديد دوام العمل
في الأمن العام
أص��درت المديرية العامة لألمن ال�ع��ام بيانا ً أش��ارت فيه إلى
أنها دأبت «منذ حوالى الشهر على تعميم بيانات تنبِّه المواطنين
اللبنانيين حاملي جوازات سفر مجددة أو تتضمن أسماء مرافقين
إل��ى ض ��رورة اس�ت�ب��دال�ه��ا ب �ج��وازات س�ف��ر ج��دي��دة .والستيعاب
الضغط الحاصل نتيجة وج��ود حوالى  200أل��ف ج��واز بحاجة
لالستبدال ت ّم تمديد دوام العمل طيلة أي��ام األسبوع في مراكز
ال�م��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�لأم��ن ال�ع��ام ك��اف��ة الستقبال طلبات استبدال
الجوازات حتى الساعة .»16:00
وأم �ل��ت ال�م��دي��ري��ة «م��ن ال�م��واط�ن�ي��ن ال��ذي��ن ل�ي��س ل��دي�ه��م أسباب
اضطرارية عدم التقدم من المراكز لالستحصال على جوازات
سفر جديدة إفساحا ً في المجال أمام األشخاص األكثر اضطرارا ً
للتقدم من هذه المراكز».

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة التحصيل بيروت
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت
ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني.
رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

اسم المكلف

رقم المكلف

RT000060096LB

02/10/2015

15/10/2015

RT000060368LB

01/10/2015

09/10/2015

خالد محمد الحالق

94083

RT000061271LB

01/10/2015

12/10/2015

انطوان جرجي عون

405487

RT000061651LB

02/10/2015

08/10/2015

شركة لو بريستيج ش م ل

محمد معروف عبد القادر بيضون 93859
سلوى مسعود عازار

908866

RT000063464LB 2313820

02/10/2015

09/10/2015

انعام امين الحسامي

736269

RT000064008LB

01/10/2015

12/10/2015

شركة شديد وشركاه ليمتيد

737762

RT000064073LB

02/10/2015

08/10/2015

ميشال ميشال ربيز

167022

RT000065498LB

01/10/2015

08/10/2015

عصام محمد علي قاووق

167162

RT000065501LB

02/10/2015

09/10/2015

عبد الرحيم شريف قليالت

167259

RT000065502LB

01/10/2015

08/10/2015

ياسين طاهر ماضي

168955

RT000065547LB

02/10/2015

15/10/2015

ال��ش��رك��ة ال��م��ت��ح��دة ش.م.ل 115193 -
يونيكو

RT000065637LB

01/10/2015

08/10/2015

175018

RT000065762LB

01/10/2015

12/10/2015

صالح عبد الحسن سعد

176166

RT000065764LB

02/10/2015

08/10/2015

بيروت فند مناجمنت ش.م.ل

314073

RT000066313LB

01/10/2015

09/10/2015

اسية علي الدحويش

68830

RT000066504LB

01/10/2015

08/10/2015

احمد توفيق العقر

69642

RT000066519LB

01/10/2015

13/10/2015

سليم محمد المصري

69780

RT000066522LB

01/10/2015

08/10/2015

كمال يحيى االلطي

70684

RT000066533LB

01/10/2015

08/10/2015

مؤسسة جوسيكو

71862

RT000066542LB

28/09/2015

13/10/2015

عوني سهيل صفر

72206

RT000066545LB

01/10/2015

12/10/2015

احمد محمد ناصر

72383

RT000066549LB

01/10/2015

12/10/2015

محمد وجيه حسن الزعتري

72902

RT000066562LB

01/10/2015

12/10/2015

اسماعيل احمد الفتحة

141026

RT000066623LB

01/10/2015

12/10/2015

شنتال يوسف حنتوش

315351

RT000066692LB

01/10/2015

09/10/2015

اودم����ار بيغي ال��ش��رق االوس��ط 315887
ش.م.ل

RT000066693LB

02/10/2015

12/10/2015

فدى جوزيف حنين

319333

RT000066699LB

02/10/2015

09/10/2015

ه.ب.ي.ش.م.ل(.هولدنغ)

189629

RT000067112LB

02/10/2015

08/10/2015

سهام امين الحاج

190350

RT000067119LB

01/10/2015

12/10/2015

ايلي شفيق حاصباني

190403

RT000067120LB

30/09/2015

08/10/2015

فهمي عبد الكريم قره كله

شيرين توفيق البلهوان

191153

RT000067129LB

02/10/2015

12/10/2015

حسام محمد خير شهاب الدين

357188

RT000067392LB

02/10/2015

12/10/2015

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د ل��م��زاي��دة بيع االج���زاء
الساخنة القديمة للمجموعات الغازية
ف��ي معملي دي���ر ع��م��ار وال��زه��ران��ي قبل
تحديثها ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 10920/تاريخ  ،2015/10/6قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2016/2/5عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 5 :

وذلك لقاء مبلغ قدره  /150000/ل.ل.
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 2016/1/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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