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حمليات � /إعالنات

المحررين دعت ال�صحف
نقابة
ِّ
متوجباتها �إلى الموظفين
لدفع ِّ
بحث مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية خالل
اجتماعه الدوري أمس ،الوضع الراهن الذي يمر فيه هذا
القطاع ،وصدر بيان بعد االجتماع الحظ «عدم حصول
العديد من الزمالء في عدد من الصحف على رواتبهم
منذ أشهر طويلة يتراوح بعضها بين الثمانية أشهر
واألحد عشر شهراً .وهذا أمر في بالغ الخطورة يطاول
الزمالء في لقمة عيشهم ويهدد التزاماتهم االجتماعية
والعائلية».
وطالب «أص��ح��اب المؤسسات الممتنعة عن الدفع
بحجة التعثر المالي ،المسارعة إلى دفع متوجباتها في
أقرب وقت ،وهي تدرس المسالك القانونية الممكن اتباعها
إليصال الزمالء إلى حقوقهم».
وأكد مجلس النقابة «رفضه وإدانته المساس بعَ لَم
لبنان والرموز الوطنية والوطن اللبناني من أية صحيفة
أو وسيلة إع�لام محلية ،عربية أو دولية ،وفي المقابل
يستنكر أيّ ر ّد فعل من خارج األطر القانونية».
أض��اف« :إنّ إق��رار النظام الداخلي لنقابة المحررين
هو خطوة نوعية وأساسية على طريق مأسسة النقابة
وتحديثها ،والنقابة تشكر وزير اإلعالم رمزي جريج على

ف�ضل اهلل التقى �شعيتاني:
لتكري�س نهج الحوار

مبادرته في توقيع النظام» ،مثمِّنا ً «الجهود التي تبذل من
أجل مساعدة الصحافة اللبنانية على مواجهة التحديات،
مع تأكيد أنّ أيّ دعم لهذا القطاع يجب أن يكون مشروطا ً
بديمومة عمل المحررين واحترام حقوقهم ودفع رواتبهم،
وإلزامية تنسيبهم إلى الضمان االجتماعي».

الكعكي

من جهته ،اعتبر نقيب الصحافة عوني الكعكي أنّ
«مشكلة مهنة الصحافة في لبنان هي أنها متعلقة بشخص
صاحبها» ،مؤكدا ً أنّ «الصحافة الورقية تعاني من مشكلة
كبيرة وأمراض كثيرة» ،مشدّدا ً على أنّ «المرض العضال
الذي ضرب الصحافة لن يقضي عليها ،ألنها أساس التطور
الجديد للمواقع اإللكترونية».
وف��ي ح��دي��ث تلفزيوني ،رأى الكعكي أنّ «ضعف
اإلعالنات يشكل أحد أبرز أسباب أزمة الصحف الورقية»،
مقترحا ً «رفع سعر اإلعالنات الرسمية ،والحصول على
قروض ميسرة للصحافة من البنك المركزي» ،مضيفاً:
«وعدنا وزير اإلعالم رمزي جريج بمشاريع مهمة على أمل
أن يوافق عليها مجلس الوزراء».

لجنة الأ�سير �سكاف بد�أت جوالتها
تح�ضير ًا لإحياء ذكرى اعتقاله
ب����دأت ل��ج��ن��ة أص���دق���اء عميد
األسرى في السجون «اإلسرائيلية»
ي��ح��ي��ى س���ك���اف ج��والت��ه��ا على
القيادات والفاعليات السياسية
تحضيرا ً إلحياء ذكرى اعتقاله الـ
 38باحتفال يقام في بلدة مارون
الراس الجنوبية األحد المقبل.
ولهذه الغاية زار رئيس اللجنة
جمال سكاف على رأس وفد ،رئيس
«التجمع الشعبي العكاري» النائب
السابق وجيه البعريني وسلّمه
دعوة لحضور االحتفال.
وحيّا البعريني عميد األسرى
يحيى سكاف ،معتبرا ً «أنّ ما قام به
األسير سكاف هو وسام شرف على
صدر أبناء الشمال الذي انطلق منه
لنصرة قضية فلسطين القضية
المركزية واألساسية لألمة».
وفي إطار النشاطات التي تقيمها
لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف

فضل الله مستقبالً شعيتاني وبدر الدين بحضور ضاحي
شدّد رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله على
«أهمية الحوار الوطني في تقريب المسافات وتنظيم االختالفات بين القوى
السياسية اللبنانية ومختلف الشرائح االجتماعية».
كالم السيد فضل الله جاء خالل استقباله في دارته في صور رئيس «هيئة
حوار األديان» الدكتور محمد شعيتاني يرافقه المسؤول اإلعالمي للهيئة الزميل
علي بدر الدين في حضور المسؤول اإلعالمي للقاء الزميل علي ضاحي.
ورأى فضل الله أنّ «الرسالة األولى والمهمة األساسية الملقاة على عالِم
الدين أو المرجع الروحي أن يكون قدوة ألمته وشعبه في االلتزام والسلوك
والممارسة بعيدا ً من الوعظ والتنظير والخطب النظرية ،فالمجتمعات ال تبنى
إالّ بالعمل وتراكم التجارب الصحيحة».
بدوره أشاد الدكتور شعيتاني بـ»النهج الحواري والرسالي والفكري الذي
يتبعه السيد فضل الله وعلى طريق المرجع المجدّد الراحل السيد محمد حسين
فضل الله».
وشرح شعيتاني لـ»مسار هيئة حوار األديان في تنشيط الحوار اإلسالمي
المسيحي وتكريس نهج المصالحة الفكرية مع الذات أوال ً ونشرها في المجتمع
والمؤسسات واألفراد».
واتفق الجانبان على «تكثيف اللقاءات والتحضير لفعاليات ونشاطات تع ّزز
التن ّوع على المستوى العاملي واللبناني».

«القاري الأفريقي»
يتابع ق�ضية �أبو حيدر
البعريني مستقبالً وفد لجنة األسير سكاف
دعما ً لقضيته افتتحت أمس ،جناح
األسير سكاف في معرض الرئيس

الشهيد رشيد ك��رام��ي ال��دول��ي في
طرابلس.

تابع المجلس القاري األفريقي قضية اختطاف المغترب اللبناني في نيجيريا
رمزي أبو حيدر يوم االثنين الماضي ،وقد أجرى رئيسه عبّاس ف ّواز سلسلة
اتصاالت شملت سفير لبنان في نيجيريا وسيم إبراهيم وأركان الجالية لمعرفة
مصير أبو حيدر والجهة الخاطفة وما هي مطالبها.
وتبلّغ ف ّواز من السفير إبراهيم أنه التقى وزير الداخلية النيجيرية وبحثا في
قضية اختطاف أبو حيدر ومعرفة مصيره وصوال ً إلى اإلفراج عنه.

ّ
ب�شور عر�ض و«جبهة التحرير» الأو�ضاع الفل�سطينية
و�أدانا رفع علم الكيان ال�صهيوني في الدوحة
منسق تج ّمع اللجان والروابط الشعبية ومنسق
عرض ّ
الحملة األهلية معن ّ
بشور مع وفد من «جبهة التحرير
الفلسطينية» برئاسة عضو المكتب السياسي عباس
الجمعة وبحضور أمين سر اللجنة الوطنية للدفاع عن
األس��رى والمعتقلين يحيى المعلم ،المستجدات على
الساحة الفلسطينية والعربية وأوضاع الفلسطينيين في
لبنان وسبل تفعيل العالقات الثنائية.
وأكد المجتمعون «أهمية انعقاد منتدى العدالة لفلسطين
بما يش ِّكل من دعم لصمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته
الباسلة ولصمود األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل
الصهيوني باعتباره ينعقد في شهر الشهادة والنضال
شهر نيسان».
وأدانوا «رفع علم الكيان الصهيوني في سماء عاصمة
عربية (الدوحة) ،بما يش ِّكل طعنة قاسية لنضال الشعب
الفلسطيني ولقرارات اإلجماع العربي على مدى عقود،
وتعارضا ً مع إرادة الشعب العربي في قطر وعموم دول

الخليج ،في ظل انتفاضة القدس التي تدخل شهرها
السابع ،مقدمة شهداءها مع استمرار بطوالت شبابها
وشاباتها ،داعين حكومة قطر إلى طرد الفريق اإلسرائيلي،
من أراضيها».
ودع��وا إلى مواجهة ق��رارات «أون��روا» المجحفة بحق
الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان «بوحدة الموقف
الفلسطيني ووقوف لبنان إلى جانب الالجئين».
وحيّوا شهداء مجزرتي قانا ودير ياسين وشهداء نيسان
وفي مقدمهم الشهداء القادة الثالثة كمال عدوان وكمال
ناصر وأبو يوسف النجار وأبو جهاد الوزير وبطلة عملية
القدس االستشهادية عنداليب طقاطقة «وكل شهداء لبنان
وفلسطين واألمة العربية والمقاومة» ،وأش��ادوا بصمود
األس��رى وف��ي طليعتهم القائد م��روان البرغوثي وأحمد
سعدات ،وتوجهوا «بالتحية والتقدير العالي لجبهة
التحرير الفلسطينية وه��ي على أب��واب مناسبة يومها
الوطني».

بشور ووفد جبهة التحرير

«منبر الوحدة» بحث الم�ستجدات
اجتمعت األمانة العامة لـ»منبر الوحدة الوطنية» في
منزل األمين العام خالد الداعوق ،وتشاور المجتمعون،
حسب بيان «المنبر»« ،في األمور السياسية المستجدة
والتي تتمحور بأكثرها حول الفساد المستشري في أغلب
قطاعات الدولة» ،آملين أن «يعي المسؤولون هذه األمور

الخطيرة ومعالجتها».
واستقبل المنبر وفدا ً من جمعية «بيروت هويتي» ض ّم:
مي ف��واز ،ماي الداعوق ولينا تنير والمهندس إبراهيم
منيمنة ،أطلعه على مشاريعهم المتعلقة ببلدية بيروت
ورغبتهم في خوض المعركة البلدية في بيروت.

وا�شنطن ِّ
تعطل ( ...تتمة �ص)1
السنيورة
يطرح سالمة مرشحا ً

ل��م ُت��ف��ض االت���ص���االت المحلية
والدولية لتحريك الملف الرئاسي
إل��ى أف��ق ح � ّل ،فال ت��زال األم��ور على
حالها ول��ن تتغيّر قبل جلسة 18
نيسان ال��ح��ال��ي ،رغ��م المحاوالت
التي يقوم بها تيار المستقبل عبر
رئيس الكتلة فؤاد السنيورة منفردا ً
أو ضمن لعبة ت��ب��ادل األدوار مع
الرئيس سعد الحريري لإلسراع
في تمرير االستحقاق الرئاسي قبل
مضاعفة الجيش السوري وحلفائه
االن��ت��ص��ارات ال��م��ي��دان��ي��ة .وتشير
م��ص��ادر م��ن داخ��ل تيار المستقبل
لـ«البناء» أنّ السنيورة ط��رح مع
دبلوماسيين خليجيين وأجانب اسم
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية،
ويب ّرر السنيورة ذلك باإلشارة إلى
«ال��دور الذي لعبه سالمة في إنقاذ
القطاع المصرفي والوضع المالي
في لبنان في ظ� ّل األزم��ات المالية
التي ضربت الدول الكبرى».
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ط��غ��ت روائ���ح
الصفقات والسرقة واالتجار بالبشر
ال��ت��ي ت��ف��وح م��ن م��ل��ف��ات ال��ف��س��اد
المستشري على روائ��ح النفايات
ف��ي ب��ي��روت وال��م��ت��ن ،ورغ��م ذل��ك ال
ي��زال ملف االنترنت غير الشرعي
محور االهتمام النيابي والحكومي،
حيث استعرض رئ��ي��س المجلس
النيابي نبيه بري في لقاء األربعاء،
ب��ح��س��ب م��ا ع��ل��م��ت «ال��ب��ن��اء» من
مصادر المجتمعين ،اجتماع لجنة
االت���ص���االت وم���ا ب���رز م��ن ت��ض��ارب
في مقاربة الجهات القضائية لهذا
الموضوع؛ ذل��ك أنّ القاضي صقر
صقر اعتبر أنه طالما لم يثبت أنّ
أح��دا ً لم يتع ّرض للعسكريين في
الزعرور ،فإنّ القضاء العسكري غير
معني بالملف ،في حين أنّ المدعي
ّ
العام المالي علي إبراهيم أشار إلى
أنّ التحقيق م��ع موظفي أوجيرو

تض ّمن إفادتهم أن المجموعة في
قوى األمن الداخلي التي توجهت إلى
الزعرور تع ّرضت لالعتقال من قبل
مجموعة من الشباب مما استدعى
مؤازرتها من قبل قوى أمنية؛ لذلك
ت � ّم االت��ف��اق على ان يعيد القضاء
العسكري النظر في الموضوع ،في
حين أبلغ مدعي عام التمييز أعضاء
سيتوسع في
لجنة االتصاالت انه
ّ
التحقيق وان التوسع في التحقيق
ب��دأ يكشف المزيد م��ن االشخاص
المتورطين في الملف .وطرح النواب
سؤاال ً حول مسؤولية أوجيرو ومن
وراءه����ا وزارة االت���ص���االت ح��ول
استمرار هذه المشكلة سنوات طويلة
دون ان يتكشف األمر للوزارة .وأكد
بري ضرورة متابعة القضية حتى
النهاية وتحميل القضاء مسؤولية
متابعة هذا الموضوع ،مشيرا ً إلى
أنّ القضاء المصري أنقذ مصر من
ال��ف��وض��ى بعد «ال��رب��ي��ع العربي»
وباستطاعة القضاء اللبناني تأدية
دور أس��اس��ي ف��ي ظ � ّل أزم��ة الدولة
والمؤسسات ف��ي لبنان ،علما ً أنّ
النواب أهابوا بالقضاء أن ي��ؤدّي
دوره م��ع االس��ت��ع��داد لتقديم ك ّل
أشكال الدعم له.
ودع��ا الرئيس بري إلى «مراقبة
ال��ت��ط��ورات ف��ي اليمن م��ت��أم�لاً بأن
ت��ف��ض��ي ال��م��ح��اوالت إلي��ج��اد ح � ّل
للمشكلة اليمنية ب��م��ا ت��ت��رك من
ت��أث��ي��رات إي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى مجمل
األوضاع في المنطقة».

ب��ري« :ال اح��د يستطيع أن يزايد
عليه في موضوع الميثاقية أو ان
يتهمه بنزعة معاداة المسيحيين،
ألن���ه أك��ث��ر ال��ن��اس ح��رص��ا ً على
المسيحيين ،ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إلى
أنّ حضور كتلة النائب سليمان
فرنجية وكتلة ح��زب الطاشناق
وال���ن���واب المستقلين ف��ي الكتل
المختلفة مع ما يحملون من ثقل
م��ارون��ي ،ه��ذا يعني أنّ أيّ جلسة
ستعقد لن تشهد حضور أق ّل من 80
نائبا ً مما يعني  26نائبا ً مسيحيا ً
بينهم نائب رئيس المجلس النيابي
فريد مكاري والنائب ميشال المر
(االرثوذكسيان) والوزير بطرس
حرب ،لذلك سيطرح الموضوع على
ط��اول��ة ال��ح��وار الوطني وسيدعو
إلى التوافق على جلسة تشريعية
خاصة أنّ هناك ما ال يق ّل عن 120
قانونا ً تحتاج إلى إقرار انتهت من
ال��ل��ج��ان» .وأش���ار إل��ى «أن��ه سبق
أن أطلق مقولة ليس فقط تشريع
ال��ض��رورة إنما أص � ّر على معالجة
فقط المشاريع الضرورية التي ال ب ّد
منها مثل قانون اإليجارات ،وأشار
إلى أنه تلقى رسالة من بنك التنمية
اإلسالمي إلى اتجاه تزويد لبنان
بقروض طويلة األج��ل ،األمر الذي
يحتاج إلى قوانين إلقرارها ويشير
إل��ى ان��ه بحث ه��ذا الموضوع مع
االمين العام لألمم المتحدة وأبدى
اس��ت��ع��داده لفتح أب���واب المجلس
إلقرار القروض والهبات».

الميثاقية في تركيبة البلد

حردان :تفعيل عمل
المؤسسات في صلب
المسؤولية الوطنية

ّ
ملف الجلسة التشريعية،
وفي
قال بري ،بحسب ما نقل عنه زواره
لـ«البناء» إنّ الميثاقية ال معنى
لها إال في القضايا الحيوية التي
لها عالقة بتركيبة البلد وعالقة
المك ّونات بعضها ببعض وقانون
االنتخابات وقانون الجنسية .أما
في القضايا األخ��رى التي ترتبط
بمصالح المواطنين ،فهذه المصالح
هي ميثاقية بح ّد ذاتها .وأض��اف

دعوة لعقد جمعية عمومية
تدعو شركة «جامكو اوف ش��ور» (سجل ت��ج��اري رقم
/1806885بيروت) المساهمين الكرام لعقد جمعية عمومية
بتاريخ  20نيسان  2016في مركزها الرئيسي الكائن في سد
البوشرية  -شارع مار تقال في تمام الساعة الخامسة ،وفي
حال لم يكتمل النصاب تعقد جلسة ثانية بمن حضر بتاريخ
 27نيسان  2016ويكون جدول االعمال التالي:
البيانات المالية وتقارير المراقبة للسنوات  2013و 2014
و 2015
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومفوضي المراقبة.
تعيين مفوض مراقبة
االطالع على التف ّرغات الحالية بين المساهمين والبت بها
انتخاب مجلس إدارة جديد
أمور مختلفة وطارئة

أك���د رئ��ي��س ال���ح���زب ال��س��وري
القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان ضرورة اإلسراع في انتخاب
رئيس جديد للجمهورية وتفعيل
عمل المؤسسات ،لتأمين مصالح
الناس ،معتبرا ً أنّ هذه المسألة ال
ترتبط بأهواء األطراف السياسية،
ب���ل ه���ي ف���ي ص��ل��ب ال��م��س��ؤول��ي��ة
الوطنية .وأشار حردان بعد زيارته
الرئيس بري إلى «أننا إلى جانب
ت��ش��دي��دن��ا ع��ل��ى ض����رورة انتخاب
رئيس للجمهورية ...نقول إنه يجب
تفعيل عمل الحكومة بشكل أفضل،
وك��ذل��ك المجلس النيابي ،وهناك
ض��رورة النعقاده وممارسة دوره
التشريعي .ومصالح الناس مرتبطة
بمؤسسات الدولة ،وهذه المسألة ال
ترتبط بأهواء األط��راف السياسية
في البلد ،بل هي مسؤولية وطنية
وتاريخية ال ب ّد أن نتح ّملها جميعاً».
وإذ أش���ار ح����ردان إل���ى أنّ «ه��ذه
الملفات تشكل جزءا ً من سلة الحوار
المتفق عليها بين أقطاب الحوار»،
أكد أنّ «مصالح الناس ومطالبهم
هي فوق ك ّل اعتبار».

موحد من
موقف ّ
القوات والتيار والكتائب

وشدّدت مصادر نيابية في التيار
الوطني الحر لـ«البناء على «أنّ
القرار بحضور الجلسة التشريعية

م��ن ع��دم��ه س � ُي��ب��تّ خ�ل�ال اجتماع
قريب يض ّم التيار الوطني الحر
وحزبي الكتائب والقوات وسيخرج
موحد وسيبلغ الرئيس بري
بموقف
ّ
بنتيجته».
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر أنّ «التيار
أبلغ رئيس المجلس مطالبه ،وهو
يقوم بما يستطيع ودوره إيجابي،
لكن األم��ر يحتاج إل��ى المزيد من
الجهد إلقناع فريق تيار المستقبل
ال���ذي ي��رف��ض ك�� ّل مطالبنا ،لذلك
ندعو بري بأن يكون الحَ َكم بيننا
وبين المستقبل ويضع المسائل
التي نطالب بها على جدول أعمال
الجلسة».
وق��ال��ت المصادر إن «ال مشكلة
شخصية م��ع ال��رئ��ي��س ب���ري في
موضوع الجلسة التشريعية وإنّ
ال��ت��ي��ار ل��ي��س ض��� ّد ال��ت��ش��ري��ع وم��ع
م��ص��ال��ح ال��م��واط��ن��ي��ن الحياتية
واالقتصادية واالجتماعية ،لكن ما
نطالب به أيضا ً هو من ركائز الدولة
ومستقبل ال��م��واط��ن م��ن ضمنها
ق��ان��ون االن��ت��خ��اب ال��ن��س��ب��ي ،لكي
يتمثل المواطن بشكل ع��ادل .وإذا
ك��ان ه��ذا الموضوع موضع خالف
بين المك ّونات فلن تسير أيّ أمور
أخرى وسيبقى الشلل في البلد سيد
الموقف»...

سخونة وزارية اليوم
في ملفي أمن الدولة
والمطار

إل���ى ذل���ك ت��ع��ق��د ال��ي��وم جلسة
لمجلس ال����وزراء م��ن المتوقع أن
تشهد سخونة في مل ّفي أمن الدولة
وأمن مطار بيروت الدولي ،باإلضافة
إل��ى ملفات حساسة تتعلق بأزمة
النازحين وهاجس التوطين بعد
زي��ارة األمين العام لألمم المتحدة
ب���ان ك��ي م���ون وق��ض��ي��ة االن��ت��رن��ت
غ��ي��ر ال��ش��رع��ي ،ح��ي��ث سيعرض
وزي��ر االت��ص��االت م��ا توصلت إليه
التحقيقات حتى الساعة ف��ي هذا
الموضوع.
وق��ال وزي��ر االقتصاد والتجارة
أالن حكيم ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إنّ جلسة
مجلس الوزراء لن تنتهي اليوم من
دون أن نصل إل��ى ح � ّل لجهاز أمن
الدولة يقوم على احترام القانون
والتراتبية وال��ه��رم��ي��ة» .وإذ لفت
إلى انعدام االتصاالت والمشاورات
حول هذا الملف منذ الجلسة األخيرة
لمجلس ال���وزراء» ،لفت إل��ى أنّ ما
طرح من اقتراحات من بعض األفرقاء
السياسيين ال يتعدّى إبداء الرأي».
متحدثا ً عن اقتراحين قدّما من قبل
بعض المكونات الحكومية :األول،
يقول بتوسيع المجلس العسكري؛
واآلخر ،يدعو إلى تعيين مدير جديد
ون��ائ��ب ج��دي��د» .وش���دّد على «أننا
متشبّثون بتحرير صالحيات المدير
العام جورج قرعة ورسم حدود لهذه
الصالحيات بينه وبين نائبه إذ ال
يجوز التساوي بينهما» ،مشيرا ً إلى
أنه «ال يجوز معاقبة  3000عنصر
ألنّ الرئيس ونائبه غير متفقين،
فاألخير وفق القانون يجب أن ينفذ
ما يق ّرره األعلى رتبة».

وف��ي مسألة جهاز أم��ن المطار،
أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق بعد اجتماع مع رئيس
ال��ح��ك��وم��ة ت��م��ام س�ل�ام وال�����وزراء
المعنيين بتجهيزات المطار أنّ على
مجلس الوزراء أن يتح ّمل المسؤولية.
ورأى انه إذا أراد المجلس الدخول
ف��ي إدارة المناقصات فسنحتاج
سنة أخرى من الوقت .وقال« :لينفذ
وزي��ر األشغال ه��ذه العقود وأن��ا ال
أطالب بتنفيذها بل بكسب الوقت».
وأوضح المشنوق أنّ العقود ليست
بالتراضي ،بل أصبحت كذلك بعد
استدراج عروض واختيار شركة من
بين شركات تقدّمت ودرستها لجنة
متخصصة.
ورأى وزير األشغال العامة غازي
زعيتر أنّ مشكلة تلزيمات أمن المطار
الذي ُتعنى به وزارة الداخليّة ،تعود
إلى عدم توافر األم��وال الالزمة مع
ت��وق��ف الهبة ال��س��ع��ودي��ة ،م��ؤك��دا ً
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أنّ «ال��ق��رار ف��ي تنفيذ
العقود يعود إل��ى مجلس ال��وزراء
مجتمعا ً فهو الذي يتخذ القرار في
هذا الشأن» .ولفت إلى «انّ االعتماد
المالي ال��خ��اص بسور مطار كان
متوافرا ً في موازنة وزارة األشغال
العامة العام الماضي ،لكنه سقط
بعد نهاية العام».

تضارب في الصالحيات

وأوض���ح���ت م��ص��ادر ف��ي لجنة
األشغال والنقل النيابية لـ«البناء»
أن «اللجنة خ�لال اجتماعها أول
من أمس سألت وزير األشغال عن
حقيقة الوضع في المطار؛ فأجاب
أنّ الوضع جيد وال يوجد أيّ تهديد
أمني وأنّ األموال المخصصة إلجراء
الصيانة واإلن���ش���اءات والتأهيل
م��وج��ودة منذ ال��ع��ام  2010وأنّ
وزي��ر األشغال أض��اف على الكلفة
ثمن كاميرات المراقبة والسكانير،
وأنه ينتظر قرارا ً من مجلس الوزراء
لتدوير األم���وال إل��ى وزارت���ه التي
تبلغ  6ماليين و 400ألف دوالر».
وشدّدت المصادر على «أنّ وزارة
الداخلية كانت قد وضعت األسس
واآلل���ي���ات وع�����روض ال��ت��ل��زي��م��ات
لمشروع اإلنشاءات وتأهيل المطار
ورس��ت العروض في النهاية على
أربع شركات .واآلن هناك محاوالت
لنسف هذه األسس وإجراء عروض
تلزيمات جديدة».
وع���ن ال��س��ج��ال ال��ح��اص��ل بين
وزيري الداخلية واألشغال حول هذا
الموضوع قالت المصادر« :هناك
تضارب وتنافس في الصالحيات
ب��ي��ن ال���وزارت���ي���ن وي��ع��ت��ب��ر وزي���ر
األشغال أن هذه الموضوع في إطار
صالحياته وه��و المولج بتحديد
أسس لمشروع التأهيل».
من ناحية أخ��رى ،تسلّم رئيس
الحكومة تمام سالم من سفير تركيا
تشغتاي آرجيس دعوة للمشاركة
في القمة التي تستضيفها تركيا في
 23و 24أي��ار في اسطنبول ،وفقا ً
للدعوة العالمية للعمل اإلنساني
الموجهة م��ن األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة بان كي مون.

المنار والنايل �سات (تتمة �ص)1
ول���واق���ط ت�����ز ّوده ب��ب��ث ق��ن��وات يحملها النايل
س��ات والعربسات من ن��وع الجزيرة والعربية
وأخ��وات��ه��م��ا ،أو ص��ح��ون ول��واق��ط ت���ز ّوده ببث
قنوات يحملها القمر الروسي من ن��وع المنار
والفضائية السورية وقناة الميادين وقناة العالم
وسواها العشرات من القنوات العراقية واليمنية
والبحرينية ،أو أن يختار التز ّود باالثنين.
 ل��م ي��ف��ت أوان ال��ق��رار للمستقبل ،وهذايعني راهنا ً حجز مكان حزمة يتوالها ثنائي
ال��م��ن��ار والفضائية ال��س��وري��ة و ُت��ع��رض على
ال��ق��ن��وات الصديقة بتسهيالت مالية وتقنية
يتم التفاهم عليها مع الشركة المش ّغلة للقمر

الروسي .وهذا سيعني أنه خالل شهور قليلة
سيصير للقمر ال��روس��ي متابعون يمثلون
ن��ص��ف ج��م��ه��ور ال��ن��اط��ق��ي��ن ب��ال��ل��غ��ة العربية،
وسيعني تحصين القنوات التي تبث على نايل
سات والقمر الروسي معاً ،فال تكون عرضة
لالبتزاز وتملك م��ا يحمي حريتها وقدرتها
عندما تتع ّرض للضغط بقوة التهديد بالحظر،
بديالً يتيح لها أن ترفض إذعانا ً دون أن تشعر
بالخسارة.
 هي ح��رب أرادوه���ا حتى النهاية ،فلتكنحربا ً حتى النهاية.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
الجامعة اللبنانية  -كلية الحقوق والعلوم
السياسية واإلدارية  -الفرع الرابع
إعالن
ت��ج��ري لجنة ال��م��زاي��دات ال��ع��ام��ة في
الجامعة اللبنانية إع��ادة مزايدة لتلزيم
استثمار استراحة ،لصالح كلية الحقوق
والعلوم السياسية واإلدارية  -الفرع الرابع
على أساس سعر يقدمة العارض وذلك في
مبنى اإلدارة المركزية للجامعة اللبنانية
المبنى الزجاجي  -مقابل المتحف.
اليوم الجمعة الواقع فيه 2016/4/22
الساعة  /11/الحادية عشرة لصالح
الجامعة اللبنانية  -كلية الحقوق والعلوم
السياسية واإلدارية  -الفرع الرابع.
ت��ق��دم ال��ع��روض ل�لاش��ت��راك ف��ي إع��ادة
ال��م��زاي��دة العمومية وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
والحصول عليه لدى أمين سر كلية الحقوق
وال��ع��ل��وم السياسية واإلداري����ة  -الفرع
الرابع.
مكتب أمينة السر :السيدة امال البش
العنوان :كسارة  -زحلة
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال���ع���روض وط��ل��ب��ات
االشتراك في إعادة المزايدة العمومية إلى
قلم الدائرة اإلداري��ة المشتركة في رئاسة
الجامعة اللبنانية وذل���ك قبل الساعة
الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم عمل يسبق
اليوم المحدد إلعادة إجراء المزايدة وذلك
أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في  20آذار 2016
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف
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المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
إعالن تلزيم
مشروع تنفيذ أشغال تركيب وصالت
منزلية مائية في بلدة إهدن  -قضاء زغرتا.
ال��س��اع��ة التاسعة م��ن ي��وم األرب��ع��اء
الواقع فيه العشرين من نيسان ،2016
تجري إدارة المناقصات  -ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون  -شارع بوردو –
الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
والمياه  -المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،مناقصة تلزيم مشروع تنفيذ
أشغال تركيب وص�لات منزلية مائية في
بلدة إهدن -قضاء زغرتا.

التأمين المؤقت/100.000.000/ :
ل.ل .مئة مليون ليرة لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ال��ع��ارض��ون المقبولون :المتعهدون
المصنفون في الدرجة األولى لتنفيذ صفقات
األشغال المائية المسجلون والذين ال يوجد
بعهدتهم أكثر من أرب��ع صفقات مائية لم
يجر استالمها مؤقتا ً وشروط إضافية.
تقدم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د.جان العلية
التكليف
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إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لشراء  24قاطع تلقائي
 4x1000أمبير ،وذل��ك وف��ق المواصفات
الفنية والشروط اإلدارية المحددة في دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء مئة الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAمن قسم ال��ش��راء في المصلحة
اإلداري��ة في مركز الشركة في البحصاص
ما بين الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل
يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا  -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  28نيسان  2016الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
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إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
الرئيسه رلى ابو خاطر
المنفذ :كونتوار التسليف التجاري
«الفا» بوكالة المحامي بيار رياشي.
المنفذ عليه :سهيل فارس فريجة مقيم
في دير الغزال.

بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/244
ينفذ طالب التنفيذ سندات دين وعقد تامين
بقيمة  /22225/دوالر أميركي ،عدا الفوائد
والرسوم.
المطروح للبيع :حصة المنفذ عليه
سهيل فارس فريجة البالغة  800سهم من
العقار  /821/دير الغزال.
مساحته/3886/ :م 2يقع هذا العقار
ش��م��ال ب��ل��دة دي��ر ال��غ��زال ي��ع��رف بمحلة
كسارة البركة وتصل إليه عبر طريق نصفه
معبد والنصف ترابي عليه مزرعة لتربية
الدزاجن مؤلفة من طابقين من اللبن سقفها
األخير توتيا ،وهو عقار محبوس.
ح���دوده :يحده غ��رب�ا ً العقارين 817
و 818وشرقا ً العقار  837وجنوبا ً العقار
 822وشماال ً العقار .820
الحقوق العينية :تأمين درج��ة أولى
مع حق تحويل التأمين لمصلحة الدائن
ك��ون��ت��وار ال��ت��س��ل��ي��ف ال��ت��ج��اري «ال��ف��ا»
المدين سهيل فارس فريجة قيمة التأمين
 /32004/دوالر أميركي .على هذا العقار
ضريبة تحسين عقارية بموجب المرسوم
 93/3144لمصلحة الخزينة حجز تنفيذي
ومحضر وصف عقار صادرين عن دائرة
تنفيذ زحلة رق��م  2014/224لمصلحة
كونتوار التسليف التجاري الفا عن حصة
سهيل فريجة.
قيمة التخمين /163330/ :مئة وثالثة
وستون وثالثماية وثالثون دوالر أميركي.
بدل الطرح /97998/ :سبع وتسعون
الف وتسعماية وثمانية وتسعون دوالر
أميركي.
موعد المزايدة :يوم الخميس الواقع فيه
 2016/5/5الساعة الثانية عشرة والربع
ظهرا ً في قاعة المحكمة في قصر عدل زحلة
أمام رئيس دائرة تنفيذ زحلة.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم
رئيس دائ��رة تنفيذ زحله قيمة الطرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم
كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ زحله إذا لم يكن له مقام
فيه ،وعليه خ�لال ثالثة أي��ام من تاريخ
صدور قرار اإلحالة إيداع الثمن تحت طائلة
اعتباره ناكالً وإعادة المزايدة على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعلية في خالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحالة دفع رسم الداللة.
رئيس الكتبة
محمد البرجي

