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حمليات � /إعالنات

ملتقى «النفط والغاز :ثروة لبنان الوطنية» في جامعة الحكمة

مخزومي :للتعامل مع هذا الملف ب�شفافية
و�إبعاده عن الف�ساد وال ُمحا�ص�صة

لم�ست�شفى مرجعيون الحكومي
ّ
العشي
مرجعيون ـ رانيا
رع���ى رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب
نبيه ب��ري ،ممثالً بوزير الصحة
ال��ع��ام��ة وائ���ل أب��و ف��اع��ور ،وضع
ح��ج��ر األس����اس للمبنى الجديد
لمستشفى مرجعيون الحكومي،
وذل��ك في قاعة «مركز أم��ال وريما
حوراني الثقافي والرياضي» في
ج��دي��دة م��رج��ع��ي��ون ،ف��ي حضور
وزير المال علي حسن خليل ،رئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان ممثالً برئيس
ه��ي��ئ��ة م��ن��ح رت���ب األم���ان���ة كمال
ال��ج��م��ل ،ال��ن��ائ��ب ق��اس��م ه��اش��م،
ج��وزي��ف ال��غ��ري��ب ممثالً النائب
أنور الخليل ،ممثل عن النائب علي
فياض ،قائمقام مرجعيون وسام
الحايك ،متروبوليت صيدا وصور
وم��رج��ع��ي��ون ل��ل��روم األرث��وذك��س
ال��م��ط��ران ال��ي��اس ك��ف��وري ،مفتي
مرجعيون والخيام الشيخ عبد
الحسين عبدالله ،ورؤساء بلديات
ومخاتير وح��ش��د م��ن الفاعليات
الدينية واألمنية والحزبية ،وحشد
من أهالي البلدة وقرى الجوار.
بداية ،ألقى نائب رئيس بلدية
جديدة مرجعيون سري غلمية كلمة
ن ّوه خاللها بأهمية المستشفى في

مقدم الحضور خالل احتفال وضع حجر األساس
المنطقة ،آم�لاً م��ن إدارت���ه «األخ��ذ
بعين االعتبار أحقية أبناء البلدة
في التوظيف».
ولفت خليل ،من جهته ،إلى «أنّ
ه��ذه المنطقة التي عانت طويالً
تستحق ع��ن��اي��ة خ��اص��ة ودع��م �ا ً
ّ
ألبنائها وم��ن بينها ه��ذا الصرح
الطبي» .وقال« :نحن أمام استحقاق
االنتخابات البلدية التي ستجري
دون ش� ّ
�ك ،وعلينا التعاطي معها
ويجب أن نبقي الخالفات جانبا ً من
المؤسسي».
أجل االرتقاء بالعمل
ّ

وأض��اف« :من جهة أخرى نحن
أمام تحديات كثيرة على المستوى
الوطني ومسؤوليتنا دف��ع عجلة
العمل الحكومي إلى األمام انطالقا ً
م��ن ملف النفايات إذ أصبح من
المعيب تكرار هذا الكالم».
ون����� ّوه أب����و ف���اع���ور ،ب����دوره،
بعطاءات وصمود أبناء المنطقة،
مشيرا ً إلى «أنّ العدو الوحيد هو
ال��ع��دو اإلسرائيلي وال أع���داء في
الداخل» ،مشدّدا ً على ضرورة رفع
الجهوزية الصحية للدولة».

أقام «منتدى الحوار الوطني» وكلية العلوم اإلدارية
والمالية ف��ي جامعة الحكمة ،م��ؤت��م��را ً ح��واري �ا ً في
الجامعة ،شارك فيه رئيس «المنتدى» فؤاد مخزومي
ضمن سلسلة محاضرات تحت عنوان «ملتقى النفط
والغاز :ثروة لبنان الوطنية».
حضر المؤتمر ،بحسب بيان للمنتدى« ،ال��وزي��ر
السابق عادل قرطاس ،ورئيس مجلس إدارة هيئة إدارة
قطاع النفط وس��ام الذهبي ،ومستشار لجنة الطاقة
في مجلس النواب الخبير النفطي ربيع ياغي ،واألمين
العام لـ«المؤتمر الدائم للفدرالية في لبنان» الفرد
رياشي ،ورئيس جمعية شركات الضمان ماكس زكار،
والمنسق العام لتجمع لبنان المدني عصام الجوهري،
وأعضاء الجمعية اللبنانية للبترول وحشد من رجال
األع��م��ال والخبراء في مجال الطاقة وع��م��داء وم��دراء
كليات جامعات واعالميون وطالب.
وأدار المؤتمر المنسق في كلية إدارة األعمال والشؤون
المالية في جامعة الحكمة الدكتور ريان هيكل.
بداية ،شكر مخزومي الجامعة على «عملها المتواصل
لدعم القطاع النفطي» ،مؤكدا أنه كلبناني وبيروتي عليه
أن يعترف بالجميل لكل من الحكمة والمقاصد».
وأشار إلى أنّ «اللبنانيين يعانون من المشاكل منذ
العام  1943إلى يومنا ه��ذا» ،موضحا أنه «إذا بقي
الوضع على ما هو عليه فلن نستطيع الوصول إلى أي
مكان نغير من خالله واقعنا» ،ومؤكدا ً على «وجوب
إل��غ��اء ال��ق��وة وال��ت��ه��دي��د ،وإدارة الحكم على أس��اس
توافقي».

ولفت إلى اإلجراءات األخيرة التي اتخذتها السعودية
ضد لبنان ،مشيرا ً إل��ى أنّ «ذل��ك ي��ؤدي إل��ى مشاكل
اقتصادية كبيرة» ،مشددا ً على «ضرورة عزل مصالح
البلد عن الخالفات السياسية» .وأشار إلى أنّ «رجال
األعمال اللبنانيين باتوا مضطرين إلى تبرير مواقف
الحكومة والدولة للدول التي تحتضن المغتربين».
وأكد مخزومي أنّ «االستحقاقات االنتخابية الرئاسية
والنيابية ه��ي السبب الرئيسي ف��ي تأخير تطبيق
المراسيم النفطية وترسية العقود».
ولفت إلى أنه كان «من المشككين بهيئة إدارة قطاع
النفط والغاز» ،لكنه تأكد أنها «تضم أشخاصا ً كفوئين
وجديين لكن القرار النهائي ليس لهم» ،مؤكدا ً على
«ض��رورة التعاون مع الهيئة للوصول إلى النتيجة
المرجوة وتأمين مستقبل أفضل لشبابنا» ،ومشيرا ً إلى
أهمية «ما يقوم به ك ّل من المجتمع المدني والجامعات
على هذا الصعيد».
ولفت إلى أنّ «النفط لن يكون وسيلة لتسديد الفواتير
فحسب ،بل يجب إنشاء صندوق سيادي والتعامل مع
هذا الملف بشفافية وإبعاده عن الفساد والمحاصصة
وإال سنذهب بالبلد إلى المجهول».
وأكد أنه «لن يخوض معركة النفط والغاز مع الشباب
إال إذا تأكد من أن هذا الملف سيشكل حال لكل المشاكل
الداخلية» ،داعيا الشباب إلى «تشكيل لوبي ضاغط
للتغيير والعودة عن قرارهم باالستقالة من دورهم،
فمستقبلهم ومستقبل البلد متوقف على ما سيقومون به
من أجل التغيير».

دي ميت�سورا( ...تتمة �ص)1
العربية ،لتسمية حزب الله باإلرهابي ،بعدما لمست استحالة القدرة
على السير بقرار منفصل له مفاعيل إجرائية ،بسبب خشية الكثير
من الحكومات العربية من ردات فعل في ال�ش��ارع ،وصعوبة إيراد
التوصيف بدالً من التصنيف في متن البيان الرسمي الختامي لدورة
وزراء الخارجية العرب ،ألن البيان سيلقى الرفض من لبنان والعراق
على األق��ل ،ويسقط اإلجماع ال��ذي ال يصدر بدونه بيان ،فكان آخر
الحلول المبتكرة االعتماد على التسلل م��ن فقرة تخص البحرين،
ويفترض بالوفود أن تقبل النص كما تصيغه الحكومة المعنية أي
حكومة البحرين ،وإن لم ت� َ
تسجل تحفظها .لكن هذا
�رض عن النص
ّ
التسلل االحتيالي لم يحل دون أن تنال السعودية نصيبها من وزير
الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الذي قال إن َمن يصف المقاومة
باإلرهاب هو اإلرهابي ،لتحتفل إسرائيل وحدها بالهدية العربية التي
أضافت إلى جانب اسم حزب الله ،وصف اإلرهابي ،في بيان رسمي
صادر عن الجامعة العربية.

ترحيب وتفهّم لبناني لموقف باسيل

أكد التعاطي العراقي في مؤتمر وزراء الخارجية العرب أن السعودية ال
تستطيع قيادة الموقف العربي بالجملة كما تريد وبناء على حساباتها،
وجه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري صفعة للوفد السعودي
حيث ّ
عندما دافع عن حزب الله والحشد الشعبي ،بعد أن صفعت السعودية نفسها
عندما سلّمت بحوارها مع الحوثيين ،فاعترفت بموقعهم المؤثر في اليمن.
وأصدر مجلس وزراء الخارجية العرب قرارا ً باعتبار حزب الله «منظمة
إرهابية» ،مع تح ّفظ لبنان والعراق وإب��داء الجزائر بعض المالحظات.
وانسحب الوفد السعودي ،برئاسة مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة
العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان ،أثناء كلمة وزير الخارجية العراقي إبراهيم
الجعفري ،التي شدّد فيها على رفض المساس بالحشد الشعبي وحزب الله.
وأكد الجعفري أن األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بطل
عربي مدافع عن القيم والمبادئ .واعتبر أن مَن ي ّتهم الحشد الشعبي وحركات
المقاومة وحزب الله باإلرهاب هو اإلرهابي.

باسيل :قرار الجامعة
ليس وفق المعاهدة العربية

وأكد وزير الخارجية جبران باسيل في تصريح من القاهرة« ،أن موقف
لبنان بالتحفظ على وصف حزب الله باإلرهابي جاء بسبب عدم توافق القرار
مع المعاهدة العربية لمكافحة اإلرهاب وألن الحزب مك ّون لبناني أساسي».
وقال مصدر ديبلوماسي سابق لـ«البناء» «إن قرار مجلس وزراء الخارجية
العرب يُعتبر خطوة تصعيدية ستليها خطوات تصعيدية مقبلة وسير ّتب
على كل دولة اتخاذ ق��رارات إجرائية ،بحسب ما تراه مناسباً ،كمنع سفر
أشخاص وحجز أموال».
ولم يستغرب المصدر موقف العراق ال��ذي تح ّفظ على القرار الرتباطه
بعالقات سياسية وعسكرية جيدة مع حزب الله وال يستطيع أن يتخذ أي موقف
ضد الحزب ،موضحا ً أن هذا الموقف كان منتظراً ،لكن ما أزعج السعودية ليس
تح ّفظ العراق على القرار ،بل كالم الجعفري بأن َمنْ ي ّتهم حزب الله باإلرهاب
هو اإلرهاب» .ولفت المصدر إلى «أن الموقف العراقي شكل إعادة توازن للغلطة
السابقة في المؤتمر السابق لوزراء الخارجية العرب».
ورأى المصدر «أن موقف باسيل الرافض لتصنيف حزب الله منظمة
إرهابية كان متوقعا ً ودول الخليج كانت ت��درك هذا األم��ر وتجاوزت هذا
الموضوع ولم تعلّق عليه» ،مشيرا ً إلى «أن موقف باسيل يحظى بتأييد من
حزب الله وبتفهّم من مكونات الحكومة» ،الفتا ً إلى «أن رئيس الحكومة بقي
ّ
متأخرة من ليل أمس بهدف تنسيق
على تواصل وتشاور مع باسيل لساعات
كلمة لبنان» .وشدد المصدر من ناحية أخرى على أن «السخط السعودي
والخليجي كان على موقف لبنان تجاه ق��رار إدان��ة إي��ران بسبب الهجوم
على السفارة السعودية في طهران» .واستبعد «أن يصل حد اإلج��راءات
الخليجية إلى ترحيل اللبنانيين العاملين في دول الخليج ،بل ستتبع كل
دولة الترحيل بشكل انتقائي أي ترحيل بعض األشخاص الذين تعتبرهم
مقربين من حزب الله ،ألن دول الخليج ال تريد تخريب لبنان أو انهيار وضعه
المالي واالقتصادي ألسباب عدة وإجراءاتها ستكون محصورة بحزب الله
ومصالحه وبعض المق ّربين منه».

شانون إلى بيروت

إلى ذلك ،يستع ّد مساعد وزير الخارجية األميركية توماس شانون لزيارة
بيروت في األيام المقبلة في إطار جولة في المنطقة .وأكد مصدر نيابي زار
العاصمة األميركية في األسابيع الماضية لـ«البناء» أن «زيارة شانون مقررة
مسبقاً ،وهي ليست زيارة استطالعية بل تفقدية روتينية للمنطقة».
وإذ ذكر أن الوفد النيابي اللبناني التقى مساعد وزير الخارجية في واشنطن
منذ نحو أسبوعين لفت إلى أن الزيارة ستركز على مل َّفي النازحين السوريين
ومكافحة اإلرهاب» .ولفت المصدر إلى «أن الملف الرئاسي والعقوبات المالية
على حزب الله ليسا محور الزيارة» ،شدّد على أن «الواليات المتحدة يهمها
انتخاب رئيس أيا ً كان الرئيس وهي ال تدعم مرشحا ً ضد آخر».
وش��دّدت المرشحة لمنصب سفيرة الواليات المتحدة إلى لبنان ،خالل
مثولها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ اليزابيث ريتشارد
ليتمسك لبنان بمبادئه الديمقراطية ولينتخب رئيسا ً
على «أن الوقت حان اآلن
َّ
وفق الدستور اللبناني» ،مشيرة إلى «أنه في حال ت ّم اعتمادها ،سوف تك ّرس
نفسها لدعم اللبنانيين في جهودهم الرامية إلى وجود حكومة فاعلة ،وللعمل
مع القطاع المالي اللبناني لتعزيز تعاوننا في مكافحة تبييض األموال وتمويل
اإلرهاب» ،الفتة إلى «أن اإلدارة األميركية تؤيد بقوة قانون منع التمويل الدولي
عن حزب الله الذي أق ّره الكونغرس في كانون األول الماضي» ،إال أنها أوضحت
«أن هدفنا هو تفكيك الشبكة المالية الدولية لحزب الله ،فيما ندعم المؤسسات
اللبنانية والشعب اللبناني».
وفي األليزيه التقى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند ،ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الذي
«جدّد تأكيد مساندة فرنسا للبنان ولمؤسساته وجيشه» ،مك ّررا ً «األهمية لكي
يواصل المسؤولون السياسيون اللبنانيون متابعة جهودهم بغية إتاحة
انتخاب رئيس للجمهورية ،من دون إبطاء ،وإعادة إطالق المؤسسات» .وأكدت
مصادر مطلعة لـ«البناء أن زيارة رئيس التقدمي االشتراكي إلى فرنسا ال تحمل
فقط الطابع الرئاسي وضرورة العمل على إنجاز االستحقاق» ،مشيرة إلى «أن
جنبالط بحث مع الفرنسيين في الملف السوري ال سيما بعد الهمس عن خرائط
تقسيم لسورية واألزمة المستجدّة بين لبنان والخليج».

همس رئاسي عن مرشح ثالث
ٌ

في هذا الوقت ،ع��ادت التكهنات السياسية على قرب إنجاز االستحقاق
الرئاسي ،مع تأييد الرئيس سعد الحريري لرئيس حزب القوات سمير جعجع
أن االنتخابات الرئاسية ستحصل في نيسان .وأكدت مصادر متابعة للملف
الرئاسي لـ«البناء» «أن الحريري يحاول أن يضع األمل في المقبل من الجلسات
أن هناك فرصة رئاسية» .ولفتت المصادر إلى «أن الحريري يمارس لعبة
المناورة السياسية وتعبئة الفراغ مترافقة مع لعبة داخلية – خارجية يأمل
أن تنجح في إحداث اختراق» .ولفتت المصادر إلى أن «ديناميات الع ّد التي
بدأ الحريري الحديث عنها في نصاب الجلسات لن توصل إلى النهاية التي
يرجوها .صحيح أنه يغمز من احتمال حضور  79نائبا ً في جلسة  30آذار
كمؤشر لزيادة العدد إلى  85نائبا ً في جلسة منتصف نيسان ،إال أن الحسابات
ال أساس لها من الصحة والحريري نفسه يعلم أن الوزير فرنجية لن يحضر أي
جلسة من دون حزب الله وأن ال انتخابات رئاسية خارج التوافق».
وعلمت «البناء» من قطب بارز عن «همس يدور على مرشح ثالث للرئاسة
وأن هناك اتصاالت داخلية وخارجية الستكشاف المواقف من طرح ترشيح
الوزير السابق جان عبيد وقائد الجيش جان قهوجي» ،رغم تأكيد القطب
السياسي أن «االنتخابات الرئاسية لم تنضج رغم كل األجواء التي يشيعها
تيار المستقبل».

التيار الوطني الحر إلى التصعيد

وفي سياق متصل ،تترقب األوساط كلمة رئيس تكتل التغيير اإلصالح العماد
ميشال عون مساء االثنين ،التي رجحت مصادر مقربة من الرابية أنها ستكون
حاسمة .وأشارت لـ«البناء» إلى أن «خطاب العماد عون في  14آذار سيكون من
وحي المناسبة وسيعلن موقفه التقليدي المعروف من الملف الرئاسي وغيره
من الملفات والذي سيرفض أي موقف أو صيغة أو حل خارج إطار االنتخابات
النيابية أو التوافق على قاعدة أن كل مك ّون يختار الشخص األكثر شعبية لديه،
وسيعلن أن أي رفض لهذه الصيغ والحلول يكون الطرف اآلخر قد ضرب اتفاق
يتمسك به العماد عون والذي أرسل رسالة إلى الملك سلمان
الطائف الذي
ّ
بن عبد العزيز يدعوه فيها إلى تطبيق الطائف الصيغة والعقد ،وليس الذي
يتكلمون عنه زمن الوصاية السورية».

وحذرت المصادر من أن بعد كالم عون في  14آذار سيتطور موقف التيار
الوطني الحر إلى خطوات تصعيدية متالحقة خالل األشهر القليلة المقبلة،
واستبعدت أن يعلن عون استقالة نواب التيار من المجلس النيابي أو وزرائه
من الحكومة.
وعن المعلومات التي تتحدث عن طرح رئيس من خارج األقطاب األربعة،
لفتت المصادر ،إلى أن «هذا األمر غير وارد على اإلطالق عند عون ال اليوم وال
في المستقبل ،ألنه لن يترك الساحة للطرف اآلخر يخطط منذ اليوم األول
الوصول إلى هذه النقطة ،ألن ترشيح رئيس «القوات» سمير جعجع لعون
وترشيح الرئيس سعد الحريري للوزير سليمان فرنجية كان ممرا ً لطرح
رئيس آخر لعلمهم أن عون ال يقبل بفرنجية فيسقط االثنان ويتم البحث عن
مرشح آخر».
وشددت المصادر على «أن موقف عون لن يتغير مهما طال الفراغ الذي
توقع الطرف اآلخر أن يخلق عبئا ً سياسيا ً على عون ما يؤدي إلى تراجع في
شعبيته ويخلق وضعا ً في الداخل ال يستطيع حزب الله تح ّمله فيفك تحالفه
مع التيار الوطني الحر» ،مضيفا ً «أن الضغط الخليجي والسعودي على حزب
يصب في هذا االتجاه ،إال أن ذلك لن يغير في مواقف حزب الله والتيار».
الله
ّ

النفايات تنتظر

أم��ا أزم��ة النفايات فتنتظر جلسة مجلس ال���وزراء التي حددها رئيس
الحكومة تمام سالم عند الـ 11من قبل ظهر اليوم في السراي ،بعدما انتهى
اجتماع اللجنة المكلفة دراسة الملف إلى حل  % 99من مشكلة النفايات ،كما
قال وزير الداخلية نهاد المشنوق.
وتحدثت مصادر وزارية لـ«البناء» عن إيجابية متقدمة جدا ً في حل مبدئي
لألزمة كحل يستند إلى إعادة فتح مطمر الناعمة مؤقتا ً ومطمرين في برج
حمود و«الكوستبرافا» لحل مشكلة نفايات بيروت وجبل لبنان في الدرجة
األولى» ،ولفتت المصادر إلى أن «ما توصلت إليه اللجنة سيوضع على طاولة
مجلس الوزراء اليوم للبحث في التفاصيل التي تتضمن التحفيز والتحضير
واإلنشاءات والمعالجة والطمر وعلى ضوء المستجدات والبنود والعقود
والمدة الزمنية والرؤية التقنية سيتخذ مجلس الوزراء القرار النهائي».
وأبدت مصادر وزارية أخرى في حديث لـ«البناء» تخوفها «من عدم توصل
مجلس الوزراء في جلسة اليوم ،إلى التوافق على حل األزمة ،رغم التوافق
على المطامر ،ألن هناك تفاصيل أدق تحتاج إلى درس ومتابعة ،فالجلسة
ستبحث في التمديد لشركة سوكلين ،أو في استدراج ع��روض لشركات
لل ّم وجمع وكنس النفايات من الطرقات وفي صعوبة إجراء مناقصات «.
وأوضحت المصادر أن ما توصلت إليه اللجنة هو خطة آنية للوضع القائم
وليس خطة مستدامة ،وأن خطة المطامر هي األقل كلفة مالية من أي خيار
آخر .وألمحت المصادر إلى أن «مجلس ال��وزراء سيلجأ إلى تنفيذ الخطة
بواسطة القوى األمنية إذا تم التوافق عليها».
ورغم إشاعة األجواء اإليجابية ،عن مطمر الكوستبرافا لكن رئيس الحزب
الديمقراطي النائب طالل ارسالن أكد انه «لن يعلق على عمل اللجنة الوزارية
إال بعد التشاور مع النائب وليد جنبالط وأهالي الشويفات» .ودعت خلية
األزم��ة في الشويفات إل��ى اعتصام عند مثلث خلدة ي��وم غد األح��د رفضا ً
الستحداث مطمر في الكوستبرافا ورمي النفايات في البحر.

�أرعب ْتنا الجامعة( ...تتمة �ص)1
 السؤال الثاني المشفوع على األول ،هل خشي أهل المقاومةإسرائيل وأصابتهم بالرعب والذعر؟
 الجواب معلوم لدى القاصي والداني بالنفي المطلق. ال�ح�ص�ي�ل��ة أن ب �ي��ان ال �ج��ام �ع��ة أو ق ��راره ��ا ،ت��وص�ي�ف�ه��ا أوتصنيفها ،وقعه كوقع انسحاب رجل منافق اسمه «حنون» من
المسيحية وانضمامه لإلسالم طلبا ً للتكسب ،كما وصفه قول
الشاعر العربي:
 ال زاد حنون في اإلسالم خردلة -وال ض ّر المسيحية خسران حنون

ناصر قنديل

�أوباما يعترف ( ...تتمة �ص)1
كما أبلغه آنذاك مدير وكالة المخابرات المركزية طبعاً....
وها نحن نكتشف أنهم يريدون أن يجرونا إلى حرب مع
إيران كما يريدون لنا أن نتورط في حرب طائفية طاحنة
ليس فيها أي مصلحة قومية لنا...
وهؤالء الذين يس ّمونهم بالحلفاء أو األصدقاء  -يقصد
السعودية  -أصبح وصفهم كذلك باألمر المعقد!...
عندما تكون أوروب��ا« :متقاعسة والسعودية جامحة
وجامدة أيضا ً والترك مستبدون فاشلون واإلسرائيليون
مخيّبون لآلمال» ،كما يقول ساكن البيت األبيض فإن
«عقيدة أوباما» تصبح وكأن لسان حاله يقول:
ألم غلبت الروم وأصبح نصر حلف المقاومة محتوما
واإلذعان لحقوق إيران محسوما
وال��ق��ب��ول ب��األس��د على رأس ال��ه��رم ف��ي س��وري��ة أم��را
مجزوما
وأنه لن أنهي عهدي بمغامرات عسكرية على غرار ليبيا
أبدا ً
ولما كنت مهاجرا ً إلى مضيق ماالقا حيث التنين الصيني
ينتظرني  -يضيف أوباما – وال بد من التخفف من بعض
أحمالي «الشرق أوسطية»:
فإن على الحليف السعودي أن يقلع شوكه بأظافره
وأن يذعن إليران دولة صاعدة يتقاسم النفوذ معها....
حماية ألمن المنطقة واستقرارها....
واالنتظار لعقد من الزمان كحد أدنى لعلنا ننفذ إلى
القلعة اإليرانية يوما ً ونأخذها من الداخل!....

وأما عن األمن والسلم العالميين:
فأنا كفيل بحلّه مع الصاعدين الجدد أي الروس
ال��روس الذين تمكنوا من دف��ع الحرب عليهم خارج
أس��وار الكرملين بفضل صمود جبهة المقاومة العربية
واإلسالمية...
وأخ��ذوا باالقتراب من المياه الدافئة روي��دا ً روي��دا ً من
خالل «جسر النصر» الذي و ّفرته لهم إي��ران ،كما فعلت
في نهاية الحرب العالمية الثانية في معركة العالم ضد
النازية...
وهكذا يصبح بوتين قيصرا ً ويحقق حلم القياصرة
الذين سبقوه بعد دفع الخراج إلمام العصر وربان سفينة
المقاومة الساكن في نهاية شارع فلسطين في طهران من
خالل مناصرة حلفائه وأنصاره ومريديه تحت عنوان
تطهير األرض المقدسة من اإلرهاب من االسكندرون حتى
االسكندرية...
وهكذا تتش ّكل وتتبلور عقيدة بوتين...
إنه الصمود والصبر االستراتيجي لجبهة المقاومة.
إنه المشهد الدمشقي الذي رسمه رجال الله من طهران
إلى دمشق إلى بيروت ،إلى بغداد التي تنتظر على الموعد،
والعين على القاهرة...
نعم هكذا نصبح نحن من يهلك ملوكا ً ويستخلف
آخرين...
ب��إذن الله ،نعم ،ولكن نحن من يضع على األرض
المقادير...

والكالم السابق الذكر ألوباما ال��ذي يعترف بهزيمة
المئة عام منذ اتفاقية سايكس بيكو حتى اليوم ،إن ّ
دل
على شيء فإنما يدل على انه بات مضطرا ً اآلن لالعتراف
واإلقرار به بعد أن بات عليه أن يغادر المسرح السياسي
مع نهاية العام الحالي ،وفي داخله حسرة إسقاط األسد
الذي وبالمناسبة سيكون الرئيس االول في العالم الذي
يهزم جيوش حرب عالمية خيضت ضده خمس سنوات
متوالية....
بالمقابل ،ف��إن طهران الخارجة لت ّوها من معركة
مفاوضات مظفرة بكل المعايير مع إمبراطورية العصر،
وهي التي أرغمتها وبالتعاون مع حلفائها األقوياء جدا ً
وغير القابلين للكسر بتاتاً ،على ابتالع الموسى أو تج ّرع
كؤوس السم المتوالية ،كما أسلفنا ،طهران هذه تقول اليوم
وبملء الفم ألميركا ولغير أميركا:
إن «عقيدة اإلم��ام» الخامنئي بالمقابل هي :أن األمر
لي وحدي في الخليج الفارسي وأن أي قوات تتحرك في
مضيق هرمز إنما هي تحت الساطور اإليراني ،كما جاء
على لسان الجنرال فدوي قائد بحرية الحرس الثوري
اإليراني الذي أضاف معقبا ً على مناورات اقتدار الوالية
الصاروخية األخيرة:
«إن أميركا واالستكبار العالمي يقفان منفعلين أمام
إيران اإلسالمية ،ومتحيّرين أمام قوة واقتدار حرس الثورة
اإلسالمية ...األهم من كل ذلك إن اليد األميركية في مضيق
هرمز هي تحت المقصلة اإليرانية وأي حركة مشبوهة من

الحزب السوري القومي االجتماعي
نقابة أطباء لبنان الشمالي
أبناؤها :الدكتور حنا سعاده وزوجته جودي وأبناؤه
عبدالله ونقوال وفارس
الشهيد المهندس نقوال سعاده
النائب السابق األمين سليم سعاده وزوجته نورما دياب
الدكتورة ليلى سعاده
زوجة المهندس بسام فرح وابنتاها ليليا وتاليا
أشقاء وشقيقات زوجها :عائالت المرحومين سليم ،حنا ،جبران ،نجيبة،
فيكتوريا ،سعاده ،جنفياف وإبراهيم سعاده وعائالتهم في الوطن والمهجر
ينعون إليكم على رجاء القيامة والحياة األبدية فقيدتهم الغالية المرحومة

الدكتورة ال�شاعرة مي حنا �سعاده
زوجة األمين الراحل الدكتور عبدالله سعاده
المنتقلة إلى رحمة الله تعالى نهار األربعاء  9آذار  ،2016يُحتفل بالصالة
ألجل راحة نفسها نهار غ ٍد األحد  ،2016/03/13الساعة الثالثة بعد الظهر في
كاتدرائية القديس جاورجيوس الدهليز األثرية – أميون.
يصل الجثمان إلى مدخل أميون الغربي غدا ً األحد عند الساعة الثانية بعد
الظهر.
ُتقبل التعازي في قاعة كنيسة مار ضوميط – أميون غربي ،أيام:
 اليوم السبت وغدا ً األحد  12و 13آذار الحالي من الحادية عشرة قبل الظهرحتى السابعة مساءً.
 االثنين والثالثاء  14و 15آذار الحالي من الثانية بعد الظهر حتى السابعةمساءً.
ُتقبل التعازي في بيروت في قاعة كنيسة سيدة النياح – شارع المكحول
األربعاء  ،2016/03/16من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة
مساءً.
مؤسسة الدكتور عبدالله سعاده
تنعى إليكم على رجاء القيامة والحياة األبدية رئيستها

الدكتورة ال�شاعرة مي حنا �سعاده
زوجة األمين الراحل الدكتور عبدالله سعاده
المنتقلة إلى رحمة الله تعالى نهار األربعاء  9آذار  .2016يُحتفل بالصالة
ألجل راحة نفسها نهار غ ٍد األحد  ،2016/03/13الساعة الثالثة بعد الظهر في
كاتدرائية القديس جاورجيوس الدهليز األثرية – أميون.
يصل الجثمان إلى مدخل أميون الغربي غدا ً األحد عند الساعة الثانية بعد
الظهر.
ُتقبل التعازي في قاعة كنيسة مار ضوميط – أميون غربي ،أيام:
 اليوم السبت وغدا ً األحد  12و 13آذار الحالي من الحادية عشرة قبل الظهرحتى السابعة مساءً.
 االثنين والثالثاء  14و 15آذار الحالي من الثانية بعد الظهر حتى السابعةمساءً.
ُتقبل التعازي في بيروت في قاعة كنيسة سيدة النياح – شارع المكحول
األربعاء  ،2016/03/16من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة
مساءً.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
استدراج عروض اسعار لتلزيم تقديم
اجهزة كمبيوتر و توابعها لزوم مركز مكننة
االمتحانات الرسمية في المديرية العامة
للتعليم المهني و التقني
في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر
ي��وم الثالثاء ال��واق��ع فيه 2016/4/12
يجري الصندوق الداخلي في المديرية
العامة للتعليم المهني و التقني استدراج
عروض اسعار لتلزيم تقديم اجهزة كمبيوتر
و توابعها ل��زوم مركز مكننة االمتحانات
الرسمية ف��ي المديرية العامة للتعليم
المهني و التقني.
ت��ق��دم ال��ع��روض ال���ى ق��ل��م ال��ص��ن��دوق
ال��داخ��ل��ي للتعليم المهني و التقني في
الدكوانة وفقا لدفتر الشروط الخاص المعد
لهذه الغاية و الذي يمكن الحصول عليه من
قلم الصندوق على ان تصل هذه العروض
قبل الساعة الثانية عشرة من دوام آخر يوم
عمل يسبق اليوم المحدد الجراء االستدراج
و يرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ
الدكوانة في  8:آذار 2016
رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي
مدير عام التعليم المهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 461
اعادة إعالن
تعيد مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إج���راء مناقصة ع��ام��ة ب��واس��ط��ة الظرف
المختوم لتلزيم تأمين (إل��زام��ي و شامل
وضد الغير وخدمة ط��وارئ) للسيارات و
اآلليات التابعة للمصلحة
المكان  :محطة تل العمارة الزراعية-
رياق-البقاع.
الزمان  :الساعة الثانية عشرة من ظهر
يوم األربعاء الواقع بتاريخ 2016/3/23
فعلى من يهمه األمر الحصول على دفتر
الشروط الخاص المودع نسخا عنه في
محطة تل العمارة-رياق-البقاع لدى قسم

محمد صادق الحسيني

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس��ت��دراج ع��روض لتقديم يد عاملة فنية
للمساندة في أعمال الصيانة و اإلستثمار
في معملي الذوق و الجية
يمكن للراغبين في اإلشتراك باستدراج
العروض المذكورة أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان –أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان –طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /250000/ل.ل
تسلم ال��ع��رض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان –طريق النهر –الطابق «»12
–المبنى المركزي .
علما ً إن آخ��ر موعد لتقديم العروض
هو نهار الجمعة الواقع في 2016/4/1
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
صباحاً.
بيروت في 2016/3/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 457

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات
المكلفين ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية محافظة جبل لبنان – بعبدا – قرب السرايا – الطابق الثاني هاتف 920102/05 :
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن و
إال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله علما ً
أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية :
اسم المكلف

جانبها أو أي من أدواتها قد نش ّم منها التعرض لمصالحنا
سنقطع تلك اليد الممتدة ،ومعها كل أيادي االستكبار من
على وجه العالم اإلسالمي مرة والى األبد.»...
هي رسائل نارية للخارج ،كما للداخل؛ للخارج حتى ال
يفكر مطلقا ً بالتغلغل أو اختراق أي من مراكز صنع القرار،
وللداخل حتى ال يفكر أي أحد من المرجفين في المدينة
أن بإمكانه ركوب موجة االتفاق النووي لتعميمه على
أي من الملفات السياسية الساخنة األخرى من ثنائية أو
إقليمية!...
إنه موسم الهروب األميركي الكبير من العالمين العربي
واإلسالمي.
إنه موسم أوروبا العجوز الخارجة من لعبة األمم ُ
بخ َّف ْي
ُحنين!...
إنه موسم سقوط سايكس وبيكو وعبد العزيز آل سعود
الذي توسطهما بداية القرن المنصرم!...
إنه قرن المسلمين وحلفائهم األح��رار الذين يج ّربون
حظهم في قيادة العالم بمدنية وحضارة واعدة عنوانها:
ال لألحادية في إدارة العالم.
ال للحروب الطائفية والمذهبية المتنقلة.
نعم لتعددية القرار الدولي.
نعم للعدالة الدولية من دون دويلة إسرائيل.
وما ذلك على الله بعزيز.

المناقصات وف��ي محطة الفنار -جديدة
المتن لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات
ال��دوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة
عن دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة
لبنانية.
ت��رس��ل ال��ع��روض م��ب��اش��رة باليد إلى
إدارة مصلحة األبحاث العلمية في محطة
تل العمارة-رياق-البقاع خ�لال ال��دوام
الرسمي على أن تصل هذه العروض قبل
الساعة الثانية عشرة من دوام آخر يوم عمل
يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا الموعد%
تل العمارة في  8آذار 2016
رئيس مجلس اإلدارة – المدير العام
ميشال انطوان افرام
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رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

روجيه جرجي قاعي

76958

RR147348860LB

15/01/27

15/05/05

ارت وورك ش.م.م

160907

RR143329410LB

15/02/06

15/05/05

شركة شرق كنعان ش.م.ل

184682

RR143330055LB

15/02/06

15/05/05

نور ألين منير بازرجي

1901861

RR147348913LB

15/02/06

15/05/05

 25شباط 2016
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
اعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل
لبنان ـ دائرة التحصيل ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز
الدائرة الكائن في بعبدا –شارع سوق بعبدا -مبنى الحلو – الطابق األول لتبلغ البريد
المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالن و إال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله علما ً أنه سيتم
نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني .
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

مالك شفيق وهاب

1043350

RT000068893LB

2015/11/19

2016/01/25

رياض شفيق وهاب

303664

RT000068894LB

2015/11/19

2016/01/26

تبدأ مدة اإلعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
 25شباط 2016
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