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حمليات � /إعالنات
ال�شرق في العقيدة ( ...تتمة �ص)1

ال نعتقد أن أح����دا ً ف��ي ال��ع��ال��م ال ي��ع��رف أنّ النظام
األحادي الذي تسيّدت فيه الواليات المتحدة األميركية
المشهد العالمي لما يزيد عن عقدين ،قد أرخى بظالل
قاتمة على العالقات الدولية بحكم حالة االستالب التي
ف��رض فيها ال��غ��رب معاييره ومقاييسه المغرقة في
انتقاميتها ،محاوالً تسطير نزعة ذات مخالب عدوانية
والئحة ال تنتهي من األطماع القائمة في العقل الغربي،
على أساس من الفوقية التي ألغت إلى حد بعيد الوجه
اإلنساني للقانون ال��دول��ي ،وعملت على تجريده من
نزعته الحضارية.
ه��ذا كله ت��رك ف��راغ��ات واس��ع��ة ف��ي هيكلة القرارات
الدولية ،وتدوير الزوايا فيها لتكون على مقاس تلك
األط���م���اع ،ن��اه��ي��ك ع��ن ح��ال��ة االس��ت�لاب ال��ت��ي فرضت
قسريتها المزرية على شعوب العالم ،وتركتها تحت
وطأة اإلحساس بانكشاف أمنها الوطني والقومي أمام
تلك األط��م��اع ،وع�� ّرض��ت سيادتها وق��راره��ا المستقل
النتهاكات خطيرة ت��ج��اوزت ما ب��ان وم��ا يظهر منها،
وحتى محاوالت الممانعة لتلك الهيمنة اصطدمت على
األغلب بسيل من االتهامات الكاذبة والمضللة ،ودفع
أصحابها ثمنا ً غاليا ً وضريبة أثقلت كاهلهم.
اليوم ..الصيغة الجديدة ليست في التدشين العملي
لعالم متعدد األقطاب فحسب ،وما يعنيه ذلك من دفن
لعالم القطب الواحد على أهمية ذل��ك ومحوريته ،بل
في السياق الذي تستعيده العقيدة الروسية من ركام
م��ا م��ارس��ه ال��غ��رب م��ن إي��غ��ال ف��ي التشفي م��ن ك��ل ما

هو إنساني ،حيث الشرق وروح��ه التي يصعب على
ال��س��ي��اس��ة ،مهما اض��ط��رت ل��ل��دخ��ول ف��ي م��ب��ازرات أو
مساومات أن تتخلى عن وهجه وقيمه ومعناه ،ولو
كان مواربة أو مالمسته من بعيد.
عند هذه النقطة تبدو الحالة المفصلية والمنعطف
التاريخي في سياق الشاهد المنتظر ،لتكون العقيدة
الروسية بصيغتها المحدّثة البوابة للخروج من نفق
تبعية أرهقت شعوب العالم بحروب ونزاعات وهيمنة
واس���ت�ل�اب ،وف���ي ص��ي��غ ال ب��د أن ت��أخ��ذ م��ج��راه��ا في
االنقالب على ما هو سائد ،وعلى عرف سياسي بالغ
في تقمص لغة األطماع ،لتحل مكانه مبدئية سياسية
تستمد حضورها ووج��وده��ا م��ن نكهة ال��ش��رق ،وما
تحمله م��ن ب���ذور إن��س��ان��ي��ة ط��اغ��ي��ة ب��ال��ض��رورة على
مفردات السياسة.
وب��ذل��ك ي��ب��دو ال��ع��ال��م ع��ل��ى عتبة ت��ح��والت حتمية ال
تقتصر على غياب قسريات األحادية وما فرضته ،بل
على استبدال ممنهج لصيغ تقارب تطلعات الشعوب
والدول ،وربما تمكنت في مرحلة الحقة إذا ما استطاع
العالم المتعدد األقطاب أن يشقّ طريقه وأن يستقر في
العالقات الدولية على قاعدة ثابتة ومعلنة ،ربما تمكنت
م��ن ف��رض نفسها م��ع��ي��ارا ً لتناول القضايا اإلقليمية
والدولية المتفجرة ،والنزاعات المزمنة الناتجة عن
لغة األطماع والعقل االستخباري الغربي ،القائم على
ال��دس��ائ��س وال��م��ؤام��رات ،وتسطيح دور الشعوب أو
تحييده من ميدان السياسة.

وحتى ذلك الحين فإن الطرح الروسي وتغليب لغة
سياسية غير تلك ال��س��ائ��دة يشكل التحول المنتظر،
ليس على مستوى العالقات ،بل في المقاربات التي
ستشملها المحاكاة الجديدة لمنظور المشهد الدولي
بضفاف متقابلة ،ولو كانت غير متناظرة في الشكل أو
المحتوى ،لكنها على األقل ستعيد إلى لغة الدبلوماسية
الدولية ما افتقدته من حصافة سياسية وم��ن منطق
غائب أو مقلوب ،وه��و م��ا سيسري ب��ال��ض��رورة على
المصطلحات القابلة للتأويل وعلى الشعارات الزائفة
وعلى المقوالت المنافقة ،تحديدا ً تجاه التحدي األخطر
الذي يواجه العالم وهو اإلره��اب ..بمعناه وتعريفاته
الممنوعة من الخروج إلى العلن حتى اليوم.
االنقالب الحقيقي اليوم يحاكي بزوغ فجر جديد في
العالقات الدولية ،أساسه وبنيته وربما إرهاصاته غير
المنظورة كانت هنا من هذه األرض ،ومن هذه الجبهات
المفتوحة على المأل في مواجهة اإلره���اب ،وق��د دفع
السوريون ثمنا ً باهظاً ،وسددوا ضريبة غالية ،لكنها
في نهاية المطاف خدمة للبشرية ،وهو قدر طالما الزم
سورية والسوريين في أن يكونوا روادا ً في التصدي
وال��م��واج��ه��ة ،وأن ي��ك��ون��وا ف��ي م��ح��اك��ات��ه��م للقضايا
العالمية جزءا ً من حراك الشرق في موسمه وتوقيته
وزمانه نحو العودة إلى مسرح الحدث من بوابة نظام
عالمي ينهي استالبا ً بغيضا ً ومؤذيا ً للشعوب والدول
على حد سواء.
علي قاسم

اليمن لتثبيت الهدنة ( ...تتمة �ص)1
ال�����ذي ي���ق���وده رم�����وز التطرف
ب��رف��ع ال��س��ق��وف التصعيدية،
كما يمكن ال��ره��ان على تفادي
م��خ��اط��ر ال���م���وق���ف المسيحي
الموحد انتخابيا ً بتفاهم التيار
ّ
الوطني الحر والقوات اللبنانية
ب��ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال���ق���وات بقوة
الخيار السياسي الواحد لترك
م��وق��ع��ه��ا ،ت��ح��ت ش��ع��ار التوبة
السياسية ،طالما يقول قائدها
إنّ تجربته بترشيح العماد عون
أك��دت له أنّ المشكلة مع حزب
ال��ل��ه ،ال���ذي يتهمه ب��أن��ه ال يريد
ال��رئ��اس��ة فيقول ل��ه الحريري،
إذا كنت ت��ري��د أن تحشر حزب
ال��ل��ه ،فعليك ال��خ��روج م��ن خيار
ع����ون وال��ت��م��وض��ع ع��ن��د خيار
ترشيح النائب سليمان فرنجية
والتسبّب بالمزيد من اإلحراج
مسيحيا ً ولبنانيا ً لحزب الله.

المطار يتقدّم
على «أمن الدولة»

يعقد مجلس ال�����وزراء ال��ي��وم،
جلسة عادية الستكمال بنود جدول
األعمال وعلى رأسه ملف تجهيزات
المطار الذي سيتقدّم على ملف جهاز
أمن الدولة الذي لم تصل االتصاالت
حوله إلى أي نتيجة حتى الساعة،
بعد رفع جلسة الخميس الماضي،
لعدم وضع بند تمويله على جدول
األعمال.
وقال وزير الشؤون االجتماعية
رشيد درب��اس لـ»البناء» إن ملفي
أمن المطار وأمن الدولة سيكونان
م��ح��ور ج��ل��س��ة م��ج��ل��س ال�����وزراء
اليوم ،متحدثا ً عن «اتصاالت بين
المعنيين لمحاولة حلحلة بعض
الملفات الخالفية ال سيما أمن الدولة
والمطار» ،الفتا ً إلى أن هناك «من
يخترع المشاكل ف��ي أي ملف أو
قضية» ،وأضاف درب��اس« :كما ت ّم
اختالق مشكلة النفايات وما تخللها
م��ن م��ش��ادات وخ�لاف��ات سياسية
وإش��ك��االت ف��ي ال��ش��ارع وك���وارث
بيئية ،إال أن��ن��ا ع��دن��ا إل���ى الحل
والخطة نفسها بعد عام أي إلى خطة
المطامر ،واآلن يتم اختراع مشكلة
أمن الدولة الذي هو صراع شخصي
بين المدير العام ونائبه ال��ذي ت ّم
تحويره وتحويله إلى خالف طائفي
وذ ّمية دينية وسياسية في وقت
البلد بأمس الحاجة إلى االبتعاد عن
األوبئة والخالفات والتفكير بملفات
أكبر وأخطر تتهدّد البالد».

فرعون :وقف تمويل
الجهاز يعني تعطيله

وش���دّد وزي��ر السياحة ميشال

ف���رع���ون خ�ل�ال م��ؤت��م��ر صحافي
على أن «اتخاذ ق��رار بوقف تمويل
مؤسسة أم��ن الدولة يعني اتخاذ
قرار بتعطيلها» ،الفتا ً إلى أن «مَن
ي��دخ��ل ف��ي ت��ف��اص��ي��ل ه���ذا الملف
يكتشف الكثير من التجاوزات ،إال
أن مَن يبدي امتعاضه من إثارته
ي��ح�� ّول��ه ق��ض��ي��ة ط��ائ��ف��ي��ة ب��ه��دف
التهويل» ،جازما ً بأننا «لن نتراجع
إلى حين إيجاد حل وإقفال الملف».

سالم سيطرح توسيع
مجلس القيادة

ونفت مصادر وزاري��ة لـ»لبناء»
أي اتجاه في جلسة اليوم إلى إلغاء
جهاز أمن الدولة بل إن عمله ودوره
مؤثران ومهمان في الحماية األمنية
الداخلية للبالد ،وش��دّدت على أن
«رئيس الحكومة سيجدّد طرحه
في جلسة اليوم لمشروعه لحل هذه
األزم��ة وال��ذي يعتمد على توسيع
مجلس قيادة الجهاز وال��ذي كان
سيطرحه في الجلسة الماضية ،لكن
لم يتم التوصل إلى هذا البند بسبب
رفع الجلسة».
وع���ن أزم���ة ال��م��ط��ار ،تساءلت
المصادر« :بعد أن فقد لبنان حدوده
البرية بسبب تواجد التنظيمات
اإلرهابية ،هل سيفقد حدوده الجوية
بسبب ت��وق��ف ال��م��ط��ار ع��ن العمل
نتيجة الخالفات السياسية؟».

ال اتجاه إلى إلغاء الجهاز

واستبعدت مصادر أمنية إلغاء
ال��ج��ه��از ،موضحة ل��ـ»ال��ب��ن��اء» أن
«الحل يكمن بتطبيق القانون الذي
ي��ح��دد ص�لاح��ي��ات ال��م��دي��ر ال��ع��ام
ونائبه وال يمكن تعطيل القانون
لتحقيق مصالح طائفية» ،واعتبرت
أن ال��م��دي��ر ون��ائ��ب��ه ه��م��ا يشكالن
مجلس القيادة وفقا ً للقانون ،أما
م��ش��روع توسيعه فيحتاج إل��ى
ق��ان��ون ف��ي المجلس النيابي وال
صالحية لمجلس ال��وزراء باتخاذ
قرار توسيعه».
ول��ف��ت��ت إل���ى أن «ع���دم إرس���ال
التمويل ال�ل�ازم المخصص لهذا
الجهاز سببه عدم وج��ود ق��رار من
مجلس القيادة ال��ذي يحتاج إلى
توقيعَ ي المدير العام ونائبه ،وهذا
ل��م يتوفر بسبب ال��خ�لاف بينهما
والمسؤولية ال تقع على عاتق وزارة
المالية».

الح ّل بالفصل
بين األمن واألشغال

وت��وق��ع��ت ال��م��ص��ادر أن «ي��ت� ّم
ح���ل أزم�����ة ال��م��ط��ار ف���ي جلسة
ال��ح��ك��وم��ة ال��ي��وم ب��االت��ف��اق على
تنفيذ التجهيزات التي تخدم األمن
خ��اص��ة ف��ي م��ا يتعلق بنقطتين،
األولى السور واألشغال المتفرعة
عنه والثانية كاميرات المراقبة

من �آمن بي و�إن مات ف�سيحيا
المرحومة عائشة سيدي محمد المراكشي
		
والدتها:
المرحوم أديب بشور وأوالده يسار وخالد
		
شقيقاها:
وعبد الناصر وأكرم وياسر
		
معن بشور وزوجته الدكتورة نجالء نصير
		
وأوالدهما ربيع ولمى وأحمد زياد
		
والدكتورة بانا والدكتور خالد وعائالتهم
		
زكية بشور زوجة المرحوم إبراهيم بشور
		
شقيقتها:
أبناء أعمامها وعماتها :المرحومون كامل ومرشد ورامز وحنا ونقوال وهند
وليلى وفلومينا وعائالتهم
وأنسباؤهم في لبنان وسورية والمهجر
ينعون إليكم بمزيد من الحزن واألسى فقيدتهم الغالية المرحومة

نبيهة خليل ب�شور
يُحتفل بالصالة على راحة نفسها في كنيسة سيدة النياح – شارع
المكحول ،رأس بيروت في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الثالثاء
في 2016/04/12
ُتقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده من الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السابعة مساءً ،وي��وم غد األربعاء
 2016/04/13من الثالثة بعد الظهر إلى السابعة مساءً.
لكم من بعدها طول البقاء
لالتصال ، 03/907483 :فاكس01/352356 :
بريد الكترونيmaanbashour@gmail.com :

والتجهيزات المتفرعة عنها».
وأوضحت أن «الحل في مجلس
ال��وزراء سيكون فصل الصالحيات
بين وزارتي الداخلية واألشغال ،أي
أن ما له عالقة باألمن تتولاّ ه وزارة
الداخلية وم��ا له عالقة باألشغال
تتواله وزارة األشغال».
وش��ددت على أن «الخالف ليس
حول طبيعة األم��ن في المطار ،بل
الخالف حول مشروع التجهيزات في
إطار الصفقات وتناتش الحصص؛
ما يعني أن الخالف مالي وعلى مَن
ينفذ المشاريع و َم��ن يربح المال،
وليس خالفا ً أمنياً».
ولم ت َر المصادر أي خطر أمني في
المطار ،معتبرة أن «مطار بيروت في
عداد الفئة األول��ى عالميا ً من حيت
األمن وأن تنفيذ مشروع التجهيزات
يرفع درج��ة الحماية األمنية ،لكن
األمن مقبول في وضعه الحالي».

هل سيشارك ريفي
في الجلسة؟

ونفت مصادر وزاري��ة لـ»البناء»
مشاركة وزي��ر العدل أش��رف ريفي
ومرجحة عودته
في جلسة اليوم،
ّ
إل��ى الحكومة بعد ق��رار المحكمة
العسكرية التمييزية ف��ي قضية
سماحة».
وعما إذا ك��ان رئيس الحكومة
تمام سالم سيقبل استقالة ريفي،
ردت المصادر بأن «الموضوع لم
يطرح على مجلس ال��وزراء وعندما
يطرح سيتخذ سالم القرار المناسب
بشأنه».

معطيات جديدة
في فضيحة «اإلنترنت»

وف��ي م����وازاة ذل���ك ،وع��ل��ى خط
فضيحة اإلنترنت غير الشرعي،
ت����رأس س�ل�ام اج��ت��م��اع �ا ً ُخصص
للبحث ف��ي الملف ،حضره نائب
رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير
مقبل ،وزير االتصاالت بطرس حرب،
وزير الداخلية نهاد المشنوق ،مدعي
عام التمييز القاضي سمير حمود،
وقادة األجهزة األمنية ،على أن يُعقد
آخ��ر األسبوع المقبل اجتماع آخر
لمتابعة التحقيقات والنتائج التي
توصلت إليها.
وأعلن وزي��ر االت��ص��االت بطرس
حرب بعد االجتماع أن «هذه القضية
لن ُتلفلف وهي في االتجاه السليم،
وتم توقيف شخصين بعد االتصال
مع قبرص كما ت ّم توقيف شخصين
بتهمة إدخال المعدات واالتصاالت
س ّطر
من تركيا والشخص الخامس ُ
بحقه بالغ بحث وتح ٍّر إلى جانب
التحقيقات التي تجري بموجب
ّ
سطرها مفوض
االستنابات التي
الحكومة لدى المحكمة العسكرية
لمتابعة التحقيقات في مواضيع
أخرى .وظهرت عناصر جديدة في
الملف لن أكشف عنها بسبب سرية
التحقيق ،ما يسمح لنا في المرحلة
المقبلة برؤية ه��ذا الملف يتوسع
ويشمل متهمين آخ��ري��ن و ُتتخذ
التدابير القانونية بحقهم».

اللجنة تنتظر
التقارير المفصلة...

وقال مصدر في لجنة االتصاالت
واإلع�ل�ام النيابية ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إن
«اللجنة لم تبحث ملف اإلنترنت
بسبب انشغال ال��وزراء باالجتماع
األم��ن��ي ف��ي ال��س��راي ،حيث اعتذر
بعض الوزراء عن حضور الجلسة،
ح��ي��ث ب��ح��ث��ت ال��ل��ج��ن��ة م��وض��وع
القنوات اإلعالمية وحجب البث عنها
من قبل نايل سات وعرب سات وكان
تشديد على أن تتح ّمل الحكومة
�ص��ص بث
مسؤولياتها وأن ت��خ� ّ
القنوات اللبنانية على قمر فضائي
في حزمة واح���دة» ،ونقل المصدر
مخاوف اللجنة حيال ما يتع ّرض له
البلد من حصار مالي واآلن حصار
إعالمي ويحتاج إلى منظومة حماية
ألجهزته اإلعالمية».
وأك����د أن «ل��ج��ن��ة االت���ص���االت
ت��ن��ت��ظ��ر ت��ق��ري��ري��ن م��ف��ص��ل��ي��ن في
جلستها ال��ث�لاث��اء المقبل ،األول
ستقدمه األجهزة األمنية عبارة عن

معلومات مفصلة عن كل التحقيقات
والموقوفين وارتباطاتهم وكيفية
إدخ���ال تجهيزات الشبكات غير
ال��ش��رع��ي��ة ،أم���ا ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ان��ي
فستقدمه األجهزة القضائية تتضمن
شرحا ً مفصالً عن آخر ما توصلت
إليه حول هذه القضية».
وكشف المصدر أن «التحقيقات
لن تنتهي خالل أسبوع أو أسبوعين،
بل ستأخذ وقتا ً طويالً غير محدد
بمدة زمنية ،نظرا ً لتشعب القضية
وامتدادها وع��دد المتورطين فيها
والجهات التي يرتبطون بها إن
كانت في الداخل أو الخارج».
ونقل المصدر «ح��رص الجهات
ال��س��ي��اس��ي��ة ك���اف���ة ف���ي ال��ل��ج��ن��ة
وإجماعها على ض��رورة التوصل
إلى الحقيقة مهما كلف الثمن ورفض
أي تسويات أو لفلفة وتركيزها
على حجم التجسس وقيمة المال
ال��م��ه��دور ،م��ش��ددا ً على أن اللجنة
ستترك الموضوع في عهدة القضاء
الذي سيكشف الحقائق».

تو ّرط «كبار»
في اإلنترنت...

وأك��د رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط عبر «تويتر»
أن وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق أكد له في اتصال هاتفي،
ت����و ّرط ك��ب��ار ال��ن��اس ف��ي قضية
اإلنترنت غير الشرعي.

جلسة للحوار الثنائي
اليوم

على صعيد آخ��ر تعقد اليوم،
جلسة جديدة للحوار الثنائي بين
حزب الله وتيار المستقبل في عين
التينة بحضور الممثلين عن الحزب
والتيار وزير المال علي حسن خليل،
وسيبحث المجتمعون االستحقاق
الرئاسي وكالم الرئيس الحريري
ع��ن السلة المتكاملة مقابل ضم
موضوع سالح حزب الله إلى هذه
السلة ،رغ��م أن موضوع السالح
ليس على طاولة الحوار الثنائي.

مرشحنا فرنجية وال
لعون

وأك��دت مصادر نيابية في تيار
المستقبل لـ«البناء» أن ال جديد في
ملف الرئاسة الذي يحكمه الجمود
والمراوحة ،وأش��ارت إلى أن حزب
ال��ل��ه ه��و ال���ذي ت��ح��دث ع��ن السلة
المتكاملة لحل األزم���ة الرئاسية
وليس الحريري الذي جاء تصريحه
ك���ردة فعل وط��ال��ب إدخ���ال سالح
حزب الله في هذه السلة.
وع��ن م��دى استجابة «ال��ق��وات»
لنصيحة الحريري بسحب ترشيح
عون وتبني ترشيح فرنجية ،أجابت
المصادر :نترك لـ«القوات» اإلجابة
عن ه��ذا األم��ر ،أم��ا نحن فمرشحنا
فرنجية ولن نرشح عون.
وع��م��ا تحمله زي����ارة الرئيس
الفرنسي إلى لبنان ،فضلت المصادر
انتظار ما سيطرحه هوالند على من
سيلتقيهم من األط��راف السياسية،
لكن الملف الرئاسي سيكون على
رأس أولوياته.

الوفد اللبناني مشاركا ً في االجتماع
دعا وزي��ر العمل سجعان قزي إلى «إنشاء مفوضية
عربية عليا لشؤون النازحين السوريين» .وق��ال في
مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة« :إننا نريد عمالً
فعليا ً وجديا ً يساعد لبنان على تح ُّمل عبء وجود إخوانه
النازحين ريثما يعودون إلى سورية».
وتوجه إل��ى وزراء ال��دول العربية التي يعمل فيها
لبنانيون قائالً« :إنّ اللبنانيين هم في طليعة من يخلق
فرص عمل في العالم العربي».
ودعا قزي إلى «التفكير بوضع آلية جديدة تربط المنظمة
بالدول العربية ،ألن المنظمة ليست حكومة تضاف إلى
الحكومات العربية أي أنها ليست سلطة تنفيذية قادرة
على تنفيذ ما تقرره وتوصي به».
وأضاف« :يجب إيجاد آلية جديدة تدفع بالدول العربية
إلى األخ��ذ باالعتبار ما تقرره منظمة العمل العربية أو
على األق ّل فلتكن آذان حكوماتنا صاغية إلى هذه المنظمة
العربية بقدر ما هي صاغية لمنظمة العمل الدولية ،خاصة
أنّ منظمتنا هي أدرى بشؤوننا وتقاليدنا وعاداتنا من أي
منظمة دولية أخرى».
وإذ ذ ّكر قزي بأنّ هناك  346ألف شاب لبناني خرجوا
من سوق العمل إلى البطالة بين عامي  2012و2014
بسبب تداعيات النزوح السوري إلى لبنان» ،قال« :أصبح
عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر أو في
موازاته حتى نهاية أيلول  2015مليون ومئة وسبعين
ألف لبناني ،ورغم ذلك ال تأتينا المساعدات إال تقطيراً.
ال نطلب مساعدات للبنان الدولة والشعب ،إنما ليتمكن

لبنان من تحمل عبء نزوح الشعب السوري الذي اضطرته
المأساة ألن ينزح إلى لبنان واألردن وغيرهما من الدول
المجاورة وحتى في الداخل السوري».
وترأس وزير العمل سجعان قزي الوفد اللبناني الذي
ض ّم عن وزارة العمل :عبدالله رزوق ،موسى فغالي ،إيمان
خزعل ،علي فياض ،زينة فرحات وحسين زلغوط ،وعن
أصحاب العمل :رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل
وخليل شري ،عن االتحاد العمالي العام رئيس االتحاد
غسان غصن واألعضاء :سعد الدين حميدي صقر ،حسن
فقيه ،علي ياسين ،بطرس سعادة.
كما حضر المؤتمر روج��ي��ه نسناس بصفته رئيس
المجلس االق��ت��ص��ادي اللبناني ون��ائ��ب رئ��ي��س رابطة
المجالس االقتصادية العربية.

إدانة خطف عمال
معمل اإلسمنت في الض َم ْير

وخ�لال ال��دورة االستثنائية الرابعة لالتحاد الدولي
لنقابات العمال العرب المنعقدة في القاهرة ت ّم اتخاذ قرار
باإلجماع بإدانة خطف عمال معمل اإلسمنت في الض َم ْير
بريف دمشق ،كما ا ُّتخذ قرار بمطالبة المنظمات الدولية
كافة وعلى رأسها منظمة العمل الدولية العمل سريعا ً
للضغط على المنظمات اإلرهابية لإلفراج فورا ً عن العمال
المخطوفين وإدانة هذا العمل اإلرهابي المدان والمخالف
لكافة القوانين واألعراف الدولية.

لماذا الآن ت�سترد ( ...تتمة �ص)1
في حرب تموز  2006من خالل ما كان مرسوما ً لو نجحت الحرب
من م ّد خط أنابيب فرعي من شبكة نابوكو اآلتية من كازاخستان
والواصلة إلى مرفأ جيهان التركي ومنه إلى حيفا ،لتلعب هذا الدور
كسوق نفطية ح��رة قبل مواصلة األن��ب��وب م��س��اره حتى عسقالن
والبحر األحمر لتأمين نفط الصين والهند إذا ما وقعت حرب أميركية
مع إيران أدّت إلغالق مضيق هرمز.
 المهمة الثانية للجزر في التعاون السعودي اإلسرائيلي ،وفقا ًلتقارير غربية هي توفير مالذ آمن للتعاون االستخباري ،بما فيه

الحريري لجعجع:
اسحب ترشيحك لعون...

رئ��اس��ي�اً ،ال جديد س��وى بعض
التصريحات و«الزكزكات» اإلعالمية
واالت��ه��ام��ات المتبادلة بتعطيل
االنتخابات الرئاسية ،بانتظار زيارة
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند إلى
لبنان منتصف الشهر الحالي الذي
سيعقد مجموعة من اللقاءات من
رئيسي المجلس
بينها لقاءات مع
َ
النيابي نبيه بري والحكومة تمام
سالم ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رعد.
ور ّد الرئيس سعد الحريري في
دردش��ة مع الصحافيين في «بيت
الوسط» على دعوة رئيس «القوات»
سمير جعجع له لدعم النائب ميشال
عون للرئاسة وحشر «حزب الله»،
قائالً« :اسحب أنت ترشيحك لعون
وادع���م ال��ن��ائ��ب سليمان فرنجية
لتحشر حزب الله» .وأكد الحريري
أن «على ح��زب الله أن يعرف أنه
مكوِّن ككل مكوِّنات البلد ولن أعمل
على تعطيل البلد لكي أكون رئيسا ً
للحكومة ،وإذا أراد الحزب سلة أريد
أخرى من ضمنها سالحه».
وفي تصريح آخر ،أكد الحريري
خ�ل�ال اس��ت��ق��ب��ال��ه وف�����ودا ً بلدية
واختيارية من المناطق ،استمراره
ب��دع��م ت��رش��ي��ح فرنجية لرئاسة
الجمهورية« ،ألنه بإمكاننا التعاون
معه إلخراج لبنان من أزمته وإعادة
العافية إليه ،وف��ي اعتقادنا أننا
سننجح في النهاية».

قزي يدعو �إلى �إن�شاء مفو�ضية عربية عليا
ل�ش�ؤون النازحين ال�سوريين

نشر وحدات تدخل عسكرية ،ورادارات ،ومنصات أقمار صناعية
وتنصت وحرب إلكترونية ،ضمن إطار التفاهم على معايير موحدة
ّ
للحرب على اإلرهاب وتحديد الصديق والعدو.
أي
 مصر ستنال ربع عائدات الثروات الطبيعية في الجزيرتينّ ،صفر عائدات ،بينما قد يطالها الكثير من شظايا االستخدام المشترك
السعودي «اإلسرائيلي» للجزيرتين ،والبعض يقول إنّ جسرا ً بريا ً من
السعودية عبر الجزيرتين إلى حيفا ،سيؤدّي إلى إقفال قناة السويس.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض العائد إلزال���ة رواس���ب الفيول
الموازية لمجرى مياه التبريد العائد إلى
البحر في معمل الذوق الحراري ،موضوع
استقصاء األسعار رقم ث 4د 2150/تاريخ
 ،2016/3/1قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/5/6عند نهاية ال��دوام الرسمي
الساعة .11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
األس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق
النهر.
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 2016/4/8
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
711
المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
إعالن تلزيم
مشروع أشغال صيانة شبكة في بلدة
قب الياس -قضاء زحلة.
ال��س��اع��ة التاسعة م��ن ي��وم االثنين
الواقع فيه التاسع من شهر أي��ار ،2016
ت��ج��ري 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 أشغال
صيانة شبكة ري في بلدة قب الياس-
قضاء زحلة.
التأمين المؤقت/15,000,000/ :ل.ل.
خمسة عشرة مليون ليرة لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تنزيل مئوي على سعر
اإلدارة (حده األقصى .)20%
ال��ع��ارض��ون المقبولون :المتعهدون
المصنفون في الدرجة األولى لتنفيذ صفقات
األشغال المائية المسجلون وفقا ً ألحكام
المرسوم رقم  3688تاريخ 1966/1/25
وتعديالته الذين ال يوجد بعهدتهم أكثر من
أربع صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتا ً
بعد.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من 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
716
المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
إعالن مشروع
أش��غ��ال ت��ل��زي��م تنفيذ محطة تنقية
ومعالجة المياه لسد بقعاتا -قضاء المتن-
محافظة جبل لبنان
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فيه العاشر من شهر أي��ار  ،2016تجري
إدارة المناقصات -في مركزها الكائن في
بناية بيضون -شارع بوردو -الصنايع-
بيروت ،لحساب وزارة الطاقة والمياه-
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
مناقصة مشروع أشغال تلزيم تنفيذ محطة
تنقية ومعالجة المياه لسد بقعاتا -قضاء
المتن -محافظة جبل لبنان.
التأمين المؤقت :خمسمائة مليون ليرة
لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ال��ع��ارض��ون المقبولون :المتعهدون
المصنفون في الدرجة األولى لتنفيذ صفقات
األشغال المائية وفقا ً ألحكام المرسوم رقم
 3688تاريخ  1966/1/25وتعديالته،
وفقا ً لما ورد في المادة الثامنة.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من مصلحة ديوان 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
714
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة المحترم
القاضي رلى ابو خاطر
المشتركة بالحجز :ش��رك��ة األوراق
الصحية ميموزا -التي حلت محل انطوان
الياس التنوري  -بوكالة المحامي غسان
البرت قرعوني
المنفذ عليهم :شركة شوكوال دي كافاليه
تنوري وصليبا وشركاهم وروكس وريمون
الياس تنوري ورفاقهم.
تنفذ المشتركة بالحجز بالمعاملة
التنفيذية رق��م  2004/825ضد المنفذ
عليهم حكما ً صالحا ً للتنفيذ ص��ادر عن
القاضي المنفرد المالي في زحلة القاضي
ب��إل��زام المنفذ عليها شركة ش��وك��وال دي
كافاليه تنوري وصليبا وشركاهم بدفع
مبلغ  $/14302,47/أو ما يعادله بالليرة
اللبنانية بتاريخ الدفع مع فائدة هذا المبلغ
القانونية من تاريخ اإلن��ذار الحاصل في
 2004/4/29وح��ت��ى ال��دف��ع الفعلي،
وتضمينها الرسوم والنفقات القانونية.
المطروح للبيع كامل العقار  1936قاع

الريم:
مساحته 916 :متر م��رب��ع .يقع هذا
العقار على يسار الطريق العام المؤدية
صعودا ً إلى بلدة قاع الريم وهو عبارة عن
بناء مؤلف من ثماني طبقات ثالثة سفلية
وخمسة علوية.
ال��س��ف��ل��ي ال��ث��ال��ث :م��ؤل��ف م��ن ك���اراج
ومستودع مؤجر من الياس نعمان صليبا.
السفلي الثاني :نفس محتويات السفلي
الثالث مؤجر من الياس نعمان صليبا.
السفلي األول :يحتوي على ك��اراج
صغير يؤدي إلى المستودع ضمنه غرفة
صغيرة وحمام ودرج يؤدي إلى المتخت
من الباطون.
الطابق األرض��ي :يحتوي على كاراج
وغرفة ومطبخ وحمام وشقة سكنية مؤلفة
من غرفتين ومطبخ وحمام.
الطابق األول :مؤلف من صالون وسفرة
وث�ل�اث ح��م��ام��ات ومطبخ وغ��رف��ت��ي نوم
وشرفة وممشى ودرج يؤدي إلى الطابق
الثاني.
ال��ط��اب��ق ال��ث��ان��ي :م��ؤل��ف م��ن غرفتين
ومطبخ وحمام وغرفتين ومطبخ وحمام
وغرفتين ومطبخ وحمام ودرج يؤدي إلى
الطابق الثالث.
الطابق الثالث :نفس مواصفات الطابق
الثاني.
الطابق ال��راب��ع :نفس تقطيع الطابق
الثالث مقطع باللبن وقيد اإلنجاز.
الطابق الخامس :روف مؤلف من غرفة
واحدة.
ح��دوده :يحده غربا ً وشرقا ً طريق عام
وشماال ً العقار  1608وجنوبا ً العقار 1605
قاع الريم.
الحقوق العينية :وضع يد على 1200م
بالقرار  257/1تاريخ .1959/4/20
تخطيط بالمرسوم  13374تاريخ
 1956/9/14بملف  2قاع الريم.
يوجد على ه��ذا العقار بناء ل��م تذكر
أوص���اف���ه ل��ع��دم إب����راز رخ��ص��ة اس��ك��ان
ولتنظيم عقد اإلنشاءات ودفع رسمه وإتمام
مستنداته ويتوجب تصفية رس��وم فنية
بالتكليف .97/746
قيد احتياطي بفراغ هذا العقار لمصلحة
ج���ورج أم��ي��ن ت��ن��وري .ح��ج��ز احتياطي
لمصلحة شركة األوراق الصحية ميموزا
بقرار تنفيذ زحلة رقم  .2004/35حول
الحجز االحتياطي لمصلحة شركة األوراق
الصحية ميموزا إلى حجز تنفيذي .حجز
تنفيذي لمصلحة بنك بيبلوس بقرار تنفيذ
زحلة برقم .2004/825
حجز تنفيذي لمصلحة انطوان الياس
التنوري ح ّل مكان بنك بيبلوس ش.م.ل
بالمعاملة  .2004/825ضريبة تحسين
بقرار مديرية الواردات رقم 2013/12216
تاريخ  2013/9/16محضر وصف عقار
رقم  2004/825لمصلحة انطوان الياس
التنوري عن دائرة تنفيذ زحلة.
قيمة التخمين $ 675,200 :ستماية
وخمسة وسبعون ألف ومئتا دوالر أميركي.
ب��دل ال��ط��رح $ 405,120 :أربعماية
وخ��م��س��ة آالف وم��اي��ة وع��ش��رون دوالر

أميركي.
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع في  2016/4/28الساعة 45،12
بعد الظهر في قصر ع��دل زحلة في قاعة
المحكمة أمام رئيس دائرة التفيذ.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بموعد المزايدة أن يودع
باسم رئيس دائرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح
ف��ي ص��ن��دوق الخزينة أو بموجب كفالة
معادلة أو بموجب ش��ك مصرفي وعليه
اتخاذ محل إقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ
زحلة إذا لم يكن له مقام فيها وعليه خالل
ثالثة أي��ام من تاريخ ص��دور ق��رار اإلحالة
إي��داع الثمن تحت طائلة اعتباره ناكالً
وإعادة المزايدة على عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعلية خالل عشرين
يوما ً من تاريخ صدور قرار اإلحالة تسديد
رسم الدااللة بمعدل  5%من قيمة الشراء.
رئيس الكتبة
محمد البرجي
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت أميره مصطفى برجاق بوكالتها
عن النقيب نبيل سامي زنتوت لمورثته
نرجس محمد محي الدين شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  238جباع.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت ليلى فائز شحرور بوكالتها عن
سعادة النائب علي عادل عسيران بصفته
رئيس جمعية التعاضد الريفي سند تمليك
بدل ضائع للعقار  399شوكين.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب كاظم حسين نظام الدين لموكله
سميح محمد أمين فقيه شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  90كفردونين .للمعترض 15
يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب شادي حسن نضر شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  2706عربصاليم.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عباس ذي��ب جفال بوكالته عن
كامل حسن حايك لموكله حسن حسين
حايك شهادة قيد بدل ضائع للعقار 543
عدشيت.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

