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حمليات � /إعالنات

كرمت قليمو�س والها�شم وخيراهلل
الحكمة ّ

�إعالنات ر�سمية

مطر :يمثلون النظافة والعلم والأخالق
رع��ى رئيس أساقفة ب��ي��روت ولي
الحكمة المطران بولس مطر االحتفال
الذي دعا إليه رئيس مدرسة الحكمة
الخوري جان  -بول أبوغزاله ورئيس
وأع��ض��اء الهيئة اإلداري����ة لجامعة
قدامى المدرسة ،لتكريم  3من كبار
ق��دام��ى ال��ح��ك��م��ة ،ف����ازوا أخ���ي���را ً في
انتخابات نقابية وأهلية ،وهم :رئيس
الرابطة المارونية انطوان قليموس،
نقيب المحامين في بيروت انطونيو
ال��ه��اش��م ،نقيب أط��ب��اء األس��ن��ان في
بيروت البروفسور كارلوس خيرالله،
في مسرح مدرسة الحكمة في مبنى
القدامى  -قاعة جبران خليل جبران،
ب��ح��ض��ور ح��ش��د م���ن ال��ش��خ��ص��ي��ات
الدينية والسياسية والديبلوماسية
والقضائية والنقابية والقانونية
والطبية واألكاديمية واالجتماعية،
تقدّمها وزي���را اإلع�ل�ام رم��زي جريج
والشؤون االجتماعية رشيد درباس،
ورئيس مجلس القضاء األعلى القاضي
جان فهد ،والوزيران السابقان إدمون
رزق ورئيس المجلس العام الماروني
وديع الخازن.
بعد النشيد الوطني ونشيد الحكمة،
أل��ق��ى رئ��ي��س مؤسسة المونسنيور
إغناطيوس مارون نائب رئيس جامعة
قدامى الحكمة المحامي رشيد جلخ
كلمة ترحيب وتقديم.
ثم ألقى ال��خ��وري أب��و غزاله كلمة
ق��ال فيها« :ال��ذي��ن نكرمهم اليوم لم
يمروا في الحكمة مرور غمامة ال تفيء

وال تنزل األمطار ،وإنما كاد سنا برقهم
يخطف األبصار .لقد عاشوا فيها ،كما
عاشت فيهم .التزموا مبادئها وقيمها
وتعاليمها .عملوا بوحيها وهديها في
دروب الحياة .فكانت الحكمة زادهم
وقوتهم وفخرهم في كل مكان وكل
زمان».
وألقى رئيس جامعة قدامى الحكمة
المحامي ف��ري��د ال��خ��وري كلمة دعا
فيها المكرمين إلى االنتفاضة ،وقال
« :أع��ي��دوا إل��ى المؤسسات حياتها،
فلطالما أبت الحكمة أن يترجح الوطن
على ه��اوي��ة ال��ف��راغ .ال��ت��زم��وا أسس
الديموقراطية السليمة التي نشأتنا
عليها الحرية الحكموية .تمسكوا
بالنزاهة والشفافية اللتين خطتا
تاريخ هذا الصرح الجليل».
وت��ح��دث ق��ل��ي��م��وس ق��ائ�لاً «ليس
هذا التكريم سوى دع��وة إلى التعلق
بالقيم الحكماوية التي ص �دّرت الى
الوطن الرجال الرجال بدال ً من الجهل
وال��ف��اس��دي��ن .إن��ن��ا وم��ن ه��ذا المنبر
األح��ب نطلق صرخة إلنقاذ ما تبقى
رحمة بأبنائنا كي نتمكن من ترجمة
دعوتنا لهم إلى التجذر في هذه األرض
المعطاء التي أنبتت بناة النهضة في
هذا الشرق».
وألقى النقيب الهاشم كلمة قال فيها:
«للسياسة اللبنانية قانون أساسي هو
هذا :ما تخسره المؤسسات السياسية
في لبنان ،تربحه الطائفية .إال أن عيش
الطوائف معا ً في لبنان ،يبقى التجربة

إعالن تبليغ
تدعو وزارة المالية  -مديرية المالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة تحصيل بيروت
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت  -شارع بشارة الخوري  -مبنى فيعاني -
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 انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني لوزارة المالية.
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مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
أسماء المكلفين

المستقبل يهدّد المسيحيين
بنسف الطائف

لم تنته تداعيات انتخابات بلدية بيروت
وما خلّفته من مزيد من التصدّع في العالقة بين
تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية ومتبادل
لالتهامات .وأك��دت مصادر في تيار المستقبل
لـ«البناء» «أن ما تقوم به األح��زاب المسيحية
ُمسى بتحالف األقليات ليس إال محاولة
أو ما ي ّ
لتهميش الرئيس سعد الحريري ،تمهيدا ً لفرط
اتفاق الطائف» .وش��ددت المصادر على «أن
المسيحيين سيكونون الخاسر األول في أي
صيغة جديدة ،فالمناصفة التي نص عليها اتفاق
الطائف بين المسلمين والمسيحيين ،ستغيب
عن أي ميثاق وطني جديد ،ألن المسيحيين
ال يشكلون أكثر من  30%من سكان لبنان».
وأك��دت مصادر المستقبل «أن الضخ اإلعالمي
الطائفي والحملة على الرئيس سعد الحريري
سواء من القوات أو من التيار الوطني الحر ليس
إال لعبا ً بالنار ،فأي تهميش للرئيس الحريري
يعني تقوية للتطرف اإلسالمي ال��ذي سيكون
نتيجة للتطرف المسيحي» ،معتبرا ً «أن القوى
المسيحية في التيار والقوات تضرب صيغة
العيش المشترك وتقامر بالبلد».

والقوات ...لن َر أي بلد سيبقى لهم

وأب����دى ال��ن��ائ��ب أن��ط��وان زه���را ف��ي حديث
لـ«البناء» انزعاجه من رمي االتهامات جزافا ً بحق
حزب القوات من قبل تيار المستقبل» ،مشيرا ً إلى
أنه في «بيروت األولى هناك رأي عام مسيحي
غير حزبي ص ّوت ضد الئحة البيارتة اعتراضا ً
على مخالفات البلدية السابقة» ،ومشددا ً على
أن القواتيين في دائرة بيروت الثالثة ص ّوتوا لكل
أعضاء الالئحة على عكس جمهور تيار المستقبل
ومناصريه الذي عمدوا إلى تشطيب مرشح حزب
القوات إيلي يحشوشي ،والدليل على ذلك فرق
 6000صوت بين يسرى صيداني ويحشوشي.
ورف���ض زه���را ح��دي��ث م��ص��ادر المستقبل «أن
المسيحيين ال يمثلون  30%وهذا يجب أن يؤخذ
بعين االعتبار في أي اتفاق جديد» ،فأشار إلى
«أن��ه عندما ال يعود المسيحيون نصف البلد
سياسيا ً ومعنوياً ،فمبروك عليهم البلد ولن َر أي
بلد سيبقى لهم».

المستقبل إلى التوافق في طرابلس!

أما في عاصمة الشمال طرابلس ،فإن حظوظ

ورثة ليندا نجيب بتلوين
ميشال غازاريان
برجوهي اكوب
عادل حسين
فاضل محمد حمويه
فكتور يوسف غطاس
حسن محمد عاطف ياسين
تمام سليم بصبوص
مسره عبد القادر الصواف م.بالدوه جي

مطر مع المك ّرمين ومسؤولي الحكمة
الحضارية الوحيدة من هذا النوع في
العالم.
فلنعد ه��ذا اللبنان البلد العزيز.
ولنعد كنيستنا ،ال صخرة لن تقوى
عليها أبواب الجحيم فحسب ،بل ووردة
بين أشواك العولمة والجهل والتعصب
واإلرهاب ،ماؤها من األرض ولألرض،
وعطرها للناس وإلى السماء».
وقال خيرالله في كلمته« :يمكنني
القول هنا إن ما أن��ا عليه اليوم هو
بفضل رب��ي وأه��ل��ي وم��درس��ت��ي وإن
اق��ت��ن��اع��ي ال��ت��ام ب��ه��ذي��ن المنحيين
التعليمي واألخ�لاق��ي جعلني أئتمن
هذه المؤسسة لتربية أوالدي الثالثة.

التوافق بين تيار المستقبل من جهة والرئيس
نجيب ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي
من جهة أخرى لم تتبلور بعد .وأك��دت مصادر
الرئيس ميقاتي لـ«البناء» أن األمور لم تحسم
حتى اللحظة ،مشيرة إلى أن الساعات الـ48
المقبلة ستحدد م��آل األم���ور ،إم��ا التوافق أو
المعركة .ولفتت المصادر إلى «أن النقاش يدور
اآلن حول اسم رئيس البلدية» ،مشيرة إلى أن
الرئيس ميقاتي والوزير كرامي توافقا على اسم
الدكتور ع��زام عويضة كرئيس توافقي ،وهما
بانتظار موقف المستقبل حيال ذلك ،ففي حال
أبدى الرئيس سعد الحريري تأييده لعويضة
ذهبنا إل��ى ال��ت��واف��ق ،وف��ي ح��ال العكس ،فإن
المعركة االنتخابية ستحصل».
وسألت مصادر طرابلسية عبر «البناء» هل
يستطيع الحريري بعد نتائج انتخابات بيروت
أن يخوض معركة ف��ي طرابلس ض��د الوزير
أش��رف ريفي من جهة ،وض��د الرئيس ميقاتي
والوزير كرامي من جهة أخ��رى؟ وقالت :القوة
الضاربة في طرابلس هي للرئيس ميقاتي والقوة
التي تليها هي لتيار المستقبل ،والقوة الثالثة
هي للوزير محمد الصفدي والوزير كرامي والقوة
المجهولة هي للوزير أش��رف ريفي .وبالتالي
فإن اجتماع ميقاتي كرامي من جهة والمستقبل
والصفدي من جهة أخ��رى سيحقق توازنا ً مع
أرجحية الفوز بالتأكيد لـ ميقاتي وكرامي .بالتالي
يكون الحريري قد كشف أوراقه في طرابلس وما
يمثل من نسبة ال تتعدى  .% 25ولذلك ليس من
مصلحة الحريري خوض المعركة ،معتبرة «أن
النائب السابق مصباح األحدب ال يقدم وال يؤخر
في ترشيحه للبلدية».
وأم��ام ه��ذا الوضع الضبابي عقدت القوى
واألح���زاب المسيحية والقيادات الروحية في
طرابلس اجتماعا ً في منزل النائب روبير فاضل
وحضور النائب سامر سعادة ،ت ّم خالله البحث
في المستجدات التي ط��رأت على االستحقاق
االنتخابي في المدينة .واعتبر المجتمعون
أن «سقوط التوافق السياسي واالتجاه نحو
المعركة ،من شأنه أن ينعكس سلبا ً على المدينة
وعلى مستقبل المجلس البلدي الجديد ،وعلى
التمثيل المسيحي فيه» ،وداعين كل األط��راف
«العمل على إيجاد تسوية ُترضي جميع األطراف
وتؤمن التمثيل الصحيح في هذا االستحقاق».

المرجح
القوات ..الصوت
ّ
في جونية

وعلى عكس انتخابات زحلة التي شهدت
تحالفا ً متماسكا ً بين الرابية ومعراب ترك حزب
القوات الحرية لمناصريه في انتخابات بلدية
جونية التي تتنافس فيها الئحتان الئحة كرامة
جونية برئاسة ج��وان حبيش يدعمها التيار
الوطني الحر وح��زب الكتائب ،والئحة جونية
التجدّد ومسيرة عطاء برئاسة ف��ؤاد البواري
ونائبه فادي فياض المق ّرب من الدكتور سمير
جعجع ويدعمها النائبان السابقان فريد هيكل

مؤسسة سيدة لبنان االجتماعية التابعة للرهبانية المارونية

وط��وال مسيرتي المهنية لم أغفل أيا ً
من ال��دروس التي تعلّمتها هنا والتي
من أجلها اخترت لكي أمثل هذه الفئة
المهمة من مجتمعنا ،معاهدكم ،أن
أكمل المسيرة بحسب المبادئ التي
أؤم��ن بها بالرغم م��ن ك��ل الضغوط
والتحديات».
وكانت كلمة الختام كلمة للمطران
مطر الذي قال «نحن كلنا فرح وغبطة
وفخر بهذا المثلث الجميل :النقيب
ال��رئ��ي��س أن��ط��وان قليموس ونقيب
المحامين أنطونيو الهاشم ونقيب
أط��ب��اء األس��ن��ان ك��ارل��وس خيرالله،
يمثلون ه��ذه النظافة وه���ذا التألق

بالعلم واألخالق ،هم منكم ومعكم من
أجل لبنان».
أض���اف« :ن��خ��رج م��ن ه��ذه القاعة
وفينا رجاء متجدد ،أن لبنان سيقوم
وأن أهل االستقامة فيه سينتصرون،
وأن التاريخ ال يُصنع على الزيف وال
على أسس غير ثابتة وأسس واهية.
ال يُصنع التاريخ على الحقد ،وال على
القتل وال على القوة المادية .يُبنى
ال��ت��اري��خ على ال��ح��ق وع��ل��ى الكرامة
والمساواة وعلى روح الحكمة».
واختتم االح��ت��ف��ال بتقديم دروع
تقديرية إل��ى المحتفى بهم ،ثم أقيم
استقبال.

شكر الله غصن الحاج
جريس ابراهيم ابو نعمة
سلوى ملحم خوري
فريد صابر ابي عاد
سركيس طور سركيسيان
طاكوهي طور سركيسيان
بدرية علي قليط
انيسة حسين فضل الله
زهير حسين فضل الله
مكرم عبد القادر الصواف م.بالدوه جي
جميل عواضة الحريري
سارة الشيخ محمد الفيومي
عائشة ناهدة مصطفى القباني
عثمان احمد شحادة
روزلين قرة بت ساهليان
سوسي طوماس ميريديان
جميل اسعد كاثول

الخازن ومنصور غانم البون ،ورئيس مؤسسة
االنتشار الماروني نعمة افرام .وأكد فياض ،في
حديث تلفزيوني ،أن الئحة التجدد التي ينتمي
إليها ستفوز بشكل كامل بفارق ال يقل عن 1000
صوت.

إطاللة للسيد نصر الله اليوم

إل��ى ذل��ك ،أك��د رئيس المجلس النواب نبيه
بري ارتياحه لحسن سير المرحلة األول��ى من
االنتخابات البلدية ،مؤكدا ً «ضرورة أن تستكمل
باقي المراحل في ظل هذه األجواء» .وقال« :إننا
أصبحنا أكثر حاجة اليوم إلنجاز قانون جديد
لالنتخابات والخروج من دائرة المراوحة ألنه
يشكل مفتاح حل ألزماتنا السياسية» .وجدد
القول «ان التوافق على هذا القانون يفتح الباب
امام إجراء االنتخابات النيابية في اي وقت»،
مؤكدا ً في الوقت عينه أن «ال تمديد للمجلس بأي
شكل من اإلشكال بعد اليوم».
ويلقي األمين العام لـحزب الله السيد حسن
نصرالله كلمة في الرابعة والنصف من عصر اليوم
خالل االحتفال بيوم جريح المقاومة اإلسالمية،
في مجمع المجتبى في حي االميركان .وستكون
كلمته في سياق صورة المنطقة من االنفجارات
التي وقعت في مدينة الصدر في العراق ،إلى
التطورات الميدانية في حلب .وأشارت مصادر
مطلعة لـ«البناء» إلى أن ملف البلديات سيأخذ
الحيز األكبر من إطاللته وسيدعو السيد نصر
الله إلى أخذ العبر من االنتخابات التي حصلت

في بيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل ،ال سيما أن
انتخابات البقاع الغربي وبعلبك الهرمل بعثت
برسالة شعبية مهمة إلى خصوم حزب الله في
الداخل والخارج.
ويفتتح رئ��ي��س الحكومة ت��م��ام س�لام في
ال��ت��اس��ع��ة وال��ن��ص��ف ص��ب��اح ال��ي��وم «منتدى
االقتصاد العربي» في دورت��ه الـ  24في فندق
فينيسيا بمشاركة نحو  500مستثمر ورجل
أعمال من  19بلداً .ومن المقرر أن تتخلل جلسة
االفتتاح كلمات لكل من سالم وحاكم مصرف
لبنان رياض سالمة ،على أن يطل الرئيس سعد
الحريري عند السادسة مساء في ختام «منتدى
االقتصاد العربي» ليتحدث كما قالت مصادره
لـ«البناء» عن العالقات اللبنانية – السعودية
واستمرار المملكة في دعم لبنان .وسيتناول
الحريري ملف االنتخابات الرئاسية من زاوية
تأكيد ض��رورة اإلس��راع في إنهاء أزم��ة الفراغ
لما لذلك من انعكاسات ايجابية على الوضع
االقتصادي.
من ناحية أخ��رى لن يبحث مجلس ال��وزراء
اليوم في ملف جهاز أم��ن الدولة ال��ذي أصبح
في عهدة رئيس الحكومة تمام سالم .ورجحت
مصادر وزارية لـ«البناء» أن يُنهي الرئيس سالم
مشاوراته واتصاالته مع األفرقاء المعنيين قبل
جلسة مجلس الوزراء األسبوع المقبل» ،مشيرة
إل��ى أن «رئيس الحكومة تعهد بأنه سيعالج
هذا الملف ضمن مهلة معينة تنتهي األسبوع
المقبل».

مصطفى عبد الفتاح عكاوي
صبحية محمد قليط
خشادور باهليكاتيان
الكسندرا فكتوريا ابيال
حمود زبيان
بقية ورثة سعد الدين سعيد البهلول
جميل مخول يازجي
انيسة سليم روضة
وارتكس اكوب اوسبيان
جواهر صالح موسى الكعكي
عبد الرحمن علي صباغ
صبحي خالد حمود
فوزي حسين فخرو
سلمى مختار ملص باشا
جان سمير المعروف فؤاد جان سمير انور حنا
سيدة الياس صروف
زهية جميل دريزي
مسعودة يوسف مسعود
سامي شكر الله التركي
محي الدين امين بغدادي
طانيوس حنا عواد
روز فيليب البرنس
ريمون فيليب البرنس
الياس فيليب البرنس
ادوار فيليب البرنس
ابراهيم جميل الخوري
جميل عبد الحسن صغير

حزب اهلل وقبالن دانا تفجيرات العراق:
لتحميل داعمي الإرهاب الم�س�ؤولية
دان «ح��زب ال��ل��ه» ف��ي بيان أم��س الجريمة
الرهيبة التي ارتكبها اإلرهابيون صباح أمس
في مدينة الصدر وفي شارع الربيع في العاصمة
العراقية بغداد وف��ي مدينة الكاظمية ،والتي
أدّت إلى استشهاد وج��رح عشرات األشخاص
األبرياء.
أضاف« :إن استمرار المجموعات التكفيرية
في استهداف األماكن العامة واألسواق والشوارع
المكتظة بالمدنيين هو دليل على م��وت أدنى
مشاعر اإلنسانية لدى هؤالء المجرمين ،وإثبات
على أن هؤالء يستهدفون اإلنسان بشكل عام من
خالل استهداف المرأة والطفل والكبير والصغير
بال تمييز وال استثناء».
وتابع« :إن هذه الجرائم الفظيعة المتكررة
يجب أن تشكل حافزا ً على بذل كل الجهود من
أجل مكافحة هذا الوباء اإلرهابي التكفيري الذي
يستمد أفكاره وطاقاته من دول وهيئات خارج
الحدود ،من أجل ضرب االستقرار في العراق
والمنطقة ،األمر الذي يقتضي أيضا ً العمل على
تحميل هذه الدول المسؤولية عما تقوم به من

دعم لإلرهاب واإلرهابيين».
وختم« :إن ح��زب الله ،إذ يتقدم من أهالي
المصابين بأح ّر التمنيات بشفاء أعزائهم ،فإنه
يعبِّر عن مواساته ألهالي الشهداء الذين قضوا
في هذا التفجير اآلثم ،ويرجو للشعب العراقي
الصابر الخالص من أتون هذه الدوامة الدموية
التي تستهدف وحدة هذا الشعب وآماله بمستقبل
آمن وزاهر ومستقر».
ب��دوره تابع نائب رئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن تطورات
األوض��اع الخطيرة في العراق ودع��ا في بيان
«علماء الدين في العراق إلى تجسيد وحدتهم
الوطنية باتخاذ مواقف حازمة تجاه اإلرهابيين
الذين يسيئون إلى الدين واإلنسان» ،معتبرا ً أن
«واجب العلماء المسلمين في العالم التبرؤ من
هؤالء القتلة ومحاربتهم باعتبارهم مرتدّين عن
الدين وخارجين عن تعاليمه وقيمه ،إذ يستهدفون
مدنيين أبرياء في معرض الر ّد على اإلنجازات
العسكرية التي يحققها الجيش العراقي والحشد
الشعبي على اإلرهاب التكفيري».

«جي�ش الإ�سالم» ( ...تتمة �ص)1
«جيش اإلسالم» و«أحرار الشام» ،والهدف العملي هو
حماية جبهة النصرة ،وقد نجحت موسكو بانتزاع
الموقف السياسي الذي يض ّم «النصرة» مع «داعش»
على لوائح اإلرهاب في األمم المتحدة ،ث ّم نجحت بربط
الهدنة باستثناء «جبهة النصرة» إلى جانب «داعش»
من أحكامها ،واآلن تنجح بوضع آلية مشتركة مع
واشنطن لهذا االستثناء عبر تحديد مواقع «النصرة»
وم��واق��ع ال�ف�ص��ائ��ل ال�م�ن�ض��وي��ة ب��ال�ت�س��وي��ة ب�م��ا فيها
«جيش اإلس�لام» و«أح��رار ال�ش��ام» ،وإن�ه��اء المناطق
ال��رم��ادي��ة المتداخلة ،وه��ذه اآلل�ي��ة تضع التنظيمين
عند المحطة الفاصلة الصعبة التي يستأخرانها منذ
سنتين ومعهما تضع السعودية وتركيا ومن ورائهما
لندن وباريس أمام الخيارات الصعبة.
 واشنطن التي تتمنّى لو نجحت في محاولة جذبموسكو تحت الضغط والتلويح بالتصعيد لتحييد
«ال�ن�ص��رة» ع��ن «داع ��ش» ،وتجنيب حلفائها المأزق،
لكنها وصلت إل��ى لحظة مشابهة لتلك التي بلغتها
ي��وم ج��اءت باألساطيل وع ��ادت ،ألنّ ال�ح��رب مكلفة
وب�لا ن�ت��ائ��ج مضمونة وم �غ��ام��رة خ �ط��رة ،وارتضت
ح�لاً سياسيا ً للسالح الكيميائي ال �س��وري ،واليوم
ترتضي م��ا تعتقده حفظ م��ا يمكن م��ن الحلفاء من

RT000078067LB

جورج ناضر

«داع�ش» ّ
ينفذ مجزرة ( ...تتمة �ص)1
االنتخابات البلدية ،التي قالت إنّ الحرب
الناعمة ف��ي جولتها األول��ى ق��د فشلت في
محاصرة المقاومة وإض�ع��اف�ه��ا ،فخطاب
التحريض عليها ،أص�ي��ب بنكسة شعبية
واض �ح��ة ف��ي ان�ت�خ��اب��ات ب �ي��روت ،وبيئتها
الحاضنة أظ�ه��رت تماسكا ً وراء قياداتها
وتمسكا ً بخياراتها ،وفقا ً النتخابات البقاع
ونتائجها.

الرمز ()BARCODE

خطر المواجهة التي لن تصنع نصرا ً مهما حشدت لها
ال�ق��درات ،وتص ّور واشنطن قائم على دع��وة «جيش
اإلسالم» و«أحرار الشام» وعبرهما أنقرة والرياض
ومن ورائهما لندن وباريس للتقيّد بمضمون التفاهم،
أي شكل من التداخل مع «النصرة»،
وال�خ��روج من ّ
ألنها تعلم أنّ الوقوف ض ّد أحكام التفاهم سيلزمها
برفع غطائها عن هذين الفصيلين والتسليم لموسكو
لتصنيفهما إرهابيين ،وسيخرج معهما السعودي
والتركي من الجغرافيا السورية مع خروج «النصرة»
منها ،بينما االنخراط بالتفاهم ،رغم أنه سيوفر الغطاء
لحرب ض ّد «النصرة» إال أنه سيحفظ ح��دا ً أدن��ى من
الحضور تحت سقف التسوية سياسيا ً وعسكرياً،
ويحفظ من خاللهما لتركيا والسعودية حضورا ً في
الجغرافيا السورية.
 بالنسبة لموسكو تموضع هذين التنظيمين تحتأي تداخل وتشابك مع
سقف التفاهم ،وخروجهما من ّ
«النصرة» ،سيجعل الحرب عليها أسهل ،وأق ّل كلفة،
وأقصر زمناً ،ليس بسبب ما يضيفانه لـ«النصرة» من
قدرات عسكرية ،معلوم أنها ال تشكل تغييرا ً بالقياس
إل��ى م��ا تملكه «ال�ن�ص��رة» ،ب��ل ألنّ الغطاء السياسي
للحرب سيكون شامالً لعنوان المعارضة السورية

وحلفائها اإلقليميين والدوليين بال استثناء ،من أنقرة
إلى الرياض وص��والً إلى باريس ولندن وواشنطن،
وهذا باألصل هدف روسيا من ك ّل المسار السياسي.
وم ��ا ب �ع��د ن �ه��اي��ة «ال��ن��ص��رة» س �ي �ك��ون وض ��ع هذين
التنظيمين ،ومعهما تركيا والسعودية ،أق � ّل من أن
أي انقالب من هذين
يستطيع خوض حرب ،وسيكون ّ
التنظيمين كافيا ً لسحقهما ،وخيارهما الوحيد ومعهما
تيسر
ك ّل جماعة الرياض وأنقرة والرياض القبول بما ّ
من دور في المسار السياسي ،أم��ا إذا ته ّرب هذان
التنظيمان من موجبات التفاهم وأص ّرا على البقاء مع
«النصرة» في سلة واح��دة ،فسيكون على واشنطن
حسم موقفها ،وتوفير الغطاء لتصنيفهما إرهابا ً من
جهة ،وتغطية الحرب على «النصرة» و َمن معها من
جهة مقابلة ،ول��و بقيت السعودية وتركيا وجماعة
الرياض على ضفة التمسك بهذين التنظيمين .وفي
هذه الحالة ستكون الحرب على «النصرة» حرب إنهاء
الوجود التركي والسعودي.
 في لقاء فيينا المقبل بعد أسبوع سيكون علىالرياض وأنقرة االختيار الصعب ،حيث ال رجعة إلى
الوراء بعدها ،مهما ارتفع صراخ عادل الجبير.
ناصر قنديل

خليل موسى حجازي
عمر رضا الشيخ يوسف
اميرة عبد الفتاح بيروتي عاليلي
اداخوزفينا بازيزوا ردتنوس
افاقت احمد حمدي خوجا
موسى احمد ابو غزالة
شارل فيليب البرنس
بشارة مخايل اسحق كفروني

رقم اإلنذار

2016/311

أرقام التكليف

100001550

RT000078069LB

2016/312

100001765

RT000078071LB

2016/313

100001970

RT000078072LB

2016/314

100015934

RT000078076LB

2016/315

100015936

RT000078620LB

2016/2894

1682212

RT000076638LB

2016/2197

854601

RT000076637LB

2016/2196

853135

RT000076632LB

2016/2191

832808

RT000078250LB

2016/2619

648522

RT000078248LB

2016/701

647890

RT000078245LB

2016/699

646807

RT000078243LB

2016/697

646460

RT000078242LB

2016/696

646232

RT000078238LB

2016/693

645604

RT000078237LB

2016/692

645589

RT000078224LB

2016/691

645587

RT000078255LB

2016/2623

649160

RT000078254LB

2016/2622

648564

RT000078253LB

2016/2621

648551

RT000078251LB

2016/2620

648533

RT000078272LB

2016/2637

652899

RT000078271LB

2016/2636

652556

RT000078270LB

2016/2635

652172

RT000078269LB

2016/2634

651903

RT000078268LB

2016/2633

651710

RT000078267LB

2016/2632

651312

RT000078262LB

2016/2628

650852

RT000078260LB

2016/2626

649596

RT000078258LB

2016/2625

649264

RT000078079LB

2016/316

100015939

RT000078082LB

2016/317

100025805

RT000078066LB

2016/310

100001532

RT000078086LB

2016/318

100073352

RT000077418LB

2016/2556

958404

RT000077416LB

2016/2555

958117

RT000077412LB

2016/2552

951745

RT000077547LB

2016/2614

1749238

RT000077523LB

2016/2590

1706311

RT000077521LB

2016/2588

1699796

RT000077524LB

2016/2591

1706768

RT000077527LB

2016/2594

1711254

RT000078497LB

2016/2642

653765

RT000078495LB

2016/2640

652968

RT000078219LB

2016/687

643640

RT000078212LB

2016/683

641625

RT000078222LB

2016/690

645516

RT000078208LB

2016/681

641142

RT000078206LB

2016/680

639868

RT000078167LB

2016/665

634273

RT000078166LB

2016/664

634264

RT000078165LB

2016/663

634257

RT000078063LB

2016/662

634240

RT000078202LB

2016/679

639764

RT000078201LB

2016/678

638009

RT000078200LB

2016/677

637476

RT000078199LB

2016/676

637069

RT000078197LB

2016/674

636905

RT000078194LB

2016/672

635534

RT000078192LB

2016/670

634934

RT000078170LB

2016/668

634652

RT000077795LB

2016/661

634235

RT000077793LB

2016/660

634159

التكليف 885

إعالن
وزارة الزراعة
تعلن وزارة الزراعة  -المديرية العامة
للزراعة  -ع��ن إج���راء اس��ت��دراج ع��روض
لتلزيم تشجير ج��وان��ب الطرقات ضمن
نطاق بلدية عرمون للعام  ،2016وذلك
ف��ي مبناها الكائن ف��ي بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ ،2016/6/9
الساعة التاسعة.
يمكن للراغبين في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه من مصلحة الديوان  -المديرية
العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة،
الطابق الثالث.
ت��ق��دم ال��ع��روض ب��ال��ب��ري��د المضمون
المغفل أو باليد مباشرة ،على أن تصل إلى
قلم مصلحة الديوان  -المديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد
إلجراء استدراج العروض.
بيروت في  10آيار 2016
مدير عام الزراعة باإلنابة
حنا توفيق الحاج
التكليف
910
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم تاجر
بناء للطلب تاريخ  ،2016/5/6تقرر
تعديل االس��م التجاري للمحل التجاري
المسجل تحت رقم  2000/3506المعروف
باسم «كيوان لقطع السيارات» ليصبح
«KOLIBRIS FOR GENERAL
.»TRADING
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين (الرئيس
بو نصار)
المنفذ :محمود حسن حصيد /بوكالة
المحامي سمير حرب.
المنفذ عليها :جمعية التنمية االجتماعية
والثقافية ممثلة برئيسها عبد الرحيم مراد/

بوكالة المحامي جمال حمود.
السند التنفيذي :ال��ق��رار ال��ص��ادر عن
حضرة قاضي العجلة في جب جنين برقم
 2015/44تاريخ  2015/5/9أساس
 2015/110المسجل في الدائرة بتاريخ
 2015/5/20أساس .2015/73
موعد المزايدة :األربعاء 2016/6/1
الساعة الحادية عشرة ظ��ه��را ً ف��ي قاعة
المحكمة.
المطروح للبيع:
أوالً :العقار رقم  /2212/الحمارة.
مساحتة ومحتوياته 1450 :م :2أرضه
مستطيلة منحدرة قليالً نحو الشرق تصلح
للزراعة والبناء وخالية من أية إنشاءات.
قيمة التخمين /116000/ :د.أ
بدل الطرح /69600/ :د.أ
ثانياً :العقار رقم  /2214/الحمارة.
مساحته ومحتوياته 1452 :م :2أرضه
مستطيلة ومنحدرة قليالً نحو الشرق
تصلح للزراعة والبناء وخالية من أية
إنشاءات.
قيمة التخمين /116160/ :د.أ
بدل الطرح /69696/ :د.أ
ثالثاً :العقار رقم  /2216/الحمارة.
مساحته ومحتوياته 1209 :م :2أرضه
شكلها مستطيل ومنحدرة قليالً نحو الشرق
صالحة للزراعة والبناء وخالية من أية
إنشاءات.
قيمة التخمين /96720/ :د.أ
بدل الطرح /58032/ :د.أ
رابعاً :العقار رقم  /2150/الحمارة.
مساحته وم��ح��ت��وي��ات��ه 1516 :م:2
وأرض��ه شكلها مستطيل ومنحدرة قليالً
نحو الشرق .هي صالحة للزراعة والبناء
وخالية من أية إنشاءات.
قيمة التخمين /121280/ :د.أ
بدل الطرح /72768/ :د.أ
ال��ح��ق��وق العينية ع��ل��ى ال��ع��ق��ارات:
و/2216/
و/2214/
/2212/
و /2150/من منطقة الحمارة العقارية.
حق انتفاع أو ارتفاق :يشترك بملكيةالطريق الخاص رقم  2224والحدائق رقم
 ،-2227 2226 2225نوع االنتفاع أواالرتفاق :اشتراك في الملكية.
ش���روط ال��م��زاي��دة :على ال��راغ��ب في
ال��ش��راء ،وقبل المباشرة بالمزايدة ،أن
يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ جب جنين
قيمة الطرح في صندوق الخزينة أو في

مصرف مقبول أو تقديم كفالة معادلة،
واتخاذ محل إقامة ضمن نطاق الدائرة اذا
لم يكن له مقام فيه ،وعليه خ�لال ثالثة
أيام من صدور قرار اإلحالة إي��داع الثمن
تحت طائلة اعتباره ناكالً وإعادة المزايدة
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من ال��زي��ادة ،وعليه خ�لال عشرين يوما ً
من تاريخ صدور قرار اإلحالة دفع جميع
الرسوم بما فيها رسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد اسماعيل شرانق
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء أس��ع��ار ل��ش��راء م��ع��دات وآالت
خاصة ( )Special toolsماركة DILO
لتفريغ الهواء وتعبئة وفحص غاز الـ SF6
لزوم محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان  -أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق
النهر.
تسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أنّ آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/5/27عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/5/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
873

هروب عامل
هرب العامل البنغالدشي محمد إبراهيم
من منزل مخدومه رامز الحاج.
الرجاء م ّمن يعرف عنه شيئا ً االتصال
على الرقم 03914790

