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حمليات � /إعالنات

�شورتر زار القاع وبعلبك :الجي�ش الخط الأول في محاربة «داع�ش»
أعلنت السفارة البريطانية في بيروت ،في بيان أن السفير هيوغو
شورتر ،زار بلدة القاع «ليعرب عن تضامن المملكة المتحدة مع بلدية
القاع وأهلها واالطالع على مجريات دعم المملكة للمجتمعات الضعيفة
عبر تقوية الجيش اللبناني وتمويل مشاريع التنمية الهادفة إلى
تحسين حياتهم اليومية».
وزار شورتر بلدية القاع وكنيسة مار الياس معزيا ً رئيس البلدية
بشير مطر وأعضاءها ،واألب إليان نصرالله وأهالي البلدة ،إثر العمل
اإلرهابي المر ّوع الذي تع ّرضت له البلدة الشهر الماضي.
واشار البيان إلى أنه «بمواجهة التهديدات التي تتعرض لها منطقة
بعلبك ،قدّم السفير شورتر لفوج الحدود البرية الرابع  1000مجموعة
من لوازم الحماية الشخصية» ،مؤكدا ً «تدعيم فوج الحدود البرية
الرابع .وقد رحب قائد الفوج الجنرال سلوم ،بهذه الهبة ،التي تصل
بمجموع الهبة البريطانية للوازم الحماية الشخصية إلى  3300ضمن
برنامج «تدريب وتجهيز».
واستمع شورتر في القاع إلى حاجات أهالي البلدة ،مؤكدا ً «دعم

المملكة المتحدة المستمر ،الذي يتضمن مشروعا ً مع البلدية إلنشاء
ملعب ثقافي آمن وحديقة ألطفال البلدة».

 ..ولقاء مع رحمة وخضر

والتقى شورتر النائب إميل رحمه ومحافظ بعلبك الهرمل بشير
خضر وتم البحث في أوضاع بعلبك والمنطقة والمشاريع التي تدعمها
المملكة المتحدة من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة
الشؤون االجتماعية ،التي «تهدف إلى دعم المجتمعات المضيفة.
ومن ضمن هذه المشاريع ،مشروع الطاقة الشمسية إلضاءة الطرقات
لسالمة أهالي طليا ومعدات زراعية لدعم العائالت في حوش بردى
وترميم الطرقات فيها ،وتحسين البنى التحتية لتوفير الصحة
والنظافة وإعادة تأهيل السوق القديم في بعلبك».
في ختام الزيارة ،قال شورتر« :أود أن أشكر أهالي القاع على
استقبالهم الحار وضيافتهم في هذه األوقات العصيبة .من المؤثر جدا ً
مشاهدة وحدتهم في وجه االنقسام .هذا االعتداء يطال كل اللبنانيين،

ونحن مستمرون في دعم استقرار لبنان ومواجهته لإلرهاب على جميع
أراضيه .وكما قال غبطة البطريرك بشارة الراعي في زيارته األسبوع
الماضي ،ال شيء يحمي اللبنانيين سوى دولة القانون .لذلك في ضوء
التحديات والتهديدات الراهنة ،تستمر المملكة المتحدة في دعمها
الجيش اللبناني بالتدريب والمعدات التي تتناسب وشجاعته».
وختم« :بمناسبة عيد الجيش في  1آب أود أن أؤكد أن الجيش
اللبناني هو الخط األول في محاربة داعش وتحصين إمكانياته عبر
الحدود اللبنانية ،باإلضافة الى أن مساعدة المجتمعات المحلية على
النمو واالزدهار تبقى من أولوياتنا .لبنان بلد جميل تجب حمايته وقد
كنت محظوظا ً اليوم بأن أشهد على إرثه الثقافي الكبير».
ولفت البيان إلى أن «دعم المملكة المتحدة للجيش اللبناني سيمكنه
من بناء قدراته وتقوية حدوده وحماية شعبه .وتهدف المملكة المتحدة
بحلول العام  2019الى تدريب أكثر من  11000جندي لبناني على
تقنيات المواجهة المدنية لإلرهاب .وبلغ مجموع دعم بريطانيا
للجيش أكثر من  60مليون جنيه استرليني منذ العام .»2012

دي مي�ستورا ي�ستعدّ ( ...تتمة �ص)1
ترجح مصادر تتابع محادثات دي ميستورا في جنيف
أن يتأخر إلى ما بعد نهاية آب ،بسبب غياب معارضة تملك
االستقالل والشجاعة لخوض محادثات تطابق مضمون
ه��ذه ال �ش��روط ال�ج��دي��دة م��ن ج�ه��ة ،ول �ك��ون تبلور مشهد
معارض مناسب الستئناف العملية السياسية ويحسم
مصير الجماعات المسلحة المتو ّرطة في التموضع مع
جبهة النصرة والمنضوية في تشكيالت المعارضة من
جهة أخ��رى ،يحتاجان أن يكون الميدان قد قال ما يكفي
للتأشير على الحرب الخاسرة التي تربط بها المعارضة
مصيرها ،ليبدأ الفك والتركيب في صفوفها.
الميدان يبدو متجها ً نحو المزيد من الوقائع المتسارعة،
التي تقع فيها جبهات حلب وريف دمشق في الواجهة ،حيث
يحقق الجيش السوري والحلفاء نقلة نوعية تضع مصير
المعاقل التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة تحت ضغط
نوعي يفرض حسم مصيرها خالل األسابيع المقبلة ،ففي
حلب بدأ الجيش انطالقا ً من تقدّمه على محاور الكاستيلو
والليرمون بتمشيط األحياء القريبة ،وتوجيه رسائل علنية
للمسلحين للدخول في تسويات تنتهي بتسليم سالحهم
والبقاء في المدينة أو تأمين ممرات للراغبين بمغادرتها،
بينما ت�ت�س��اق��ط ال �ق��رى ال�خ��اض�ع��ة ل�س�ي�ط��رة الجماعات
المسلحة ف��ي الغوطة وس��ائ��ر مناطق ري��ف دمشق تحت
سيطرة الجيش تباعاً.
ل�ب�ن��ان�ي�اً ،تسجل ال �م �ص��ادر ال�م�ت��اب�ع��ة لعمل الحكومة
وال�ل�ج��ان النيابية س �ي��ادة م�ع��ادل��ة رف��ع ال�ع�ت��ب ،فيستم ّر
انعقاد الجلسات وتتواصل مناقشة الملفات ،ولكن دون
أي تقدّم ،وكلما استعصى ملف ج��رى االنتقال
تسجيل ّ
إلى ملف جديد ،تمريرا ً للوقت ،وتشاركا ً في عدم إعالن
العجز ،وتعبئة للفراغ بالمواضيع المناسبة ،لتنعقد بعض
اآلمال على نجاح هيئة الحوار الوطني بتخطي هذا الفراغ
واجتراح معجزة تحدث اختراقا ً في أحد الملفين الكبيرين،
رئاسة الجمهورية وقانون االنتخابات .ومن هنا االهتمام
بمشروع قانون يعتمد مجلسين للنواب والشيوخ فتح
الطريق نحوه رئيس المجلس النواب نبيه بري في ختام
جلسة الحوار األخيرة ،بينما يسود القلق من أن تقع هيئة
الحوار في متالزمة الحكومة ،فتح الملفات وعدم إقفالها،
واالنتقال من ملف إلى آخر على قاعدة رفع العتب وعدم
إعالن العجز.

اللجان المشتركة تنتظر خلوة آب

عقدت اللجان المشتركة أمس جلسة رفع عتب .كانت على وشك
أال تلتئم وأال يتوفر نصابها لوال حضور نواب الكتائب األعضاء في
اللحظة األخيرة .خطوات النواب «إج��ر لقدام إجر ل��ورا» .ال شيء
جديد يقولونه .لذلك اتفقوا على عدم التصريح بعد انتهاء الجلسة.
النقاشات عود على بدء تنتظر خلوة آب .تكررت اآلراء والمواقف نفسها
في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس فريد مكاري .أعيد
النقاش إلى المربع األول .لم يعط حضور سفراء االتحاد األوروبي الى
البرلمان اول امس وتأكيدهم على أهمية القانون النسبي المعتمد في
دولهم ،أي حافز للنقاش في النسبية الكاملة ألصحاب السعادة .بقي
كل فريق متمترسا ً خلف موقفه ،ال سيما ان كل القوانين االنتخابية
تفصل على مقياس زعمائهم الطائفيين.
كانت َّ

التصويت على المختلط

حاول النائب جورج عدوان والنائب انطوان زهرا خالل الجلسة

تجديد الدعوة إلى التصويت على اعتبار أن االقتراح المختلط متفق
عليه من حيث المبدأ ،وأن القانون يجب أن يكون مختلطا ً واستندوا
إلى المادة  78من النظام الداخلي « لكل نائب حق اقتراح قفل باب
المناقشة في أي موضوع تكلم فيه على األق��ل نائبان في تأييده
ونائبان في رفضه أو تعديله باستثناء المواضيع المتعلقة بالدستور
والثقة ومناقشة الموازنة مناقشة عامة».

َمن يرفض النسبية يضع نفسه
في مواجهة مع الرأي العام

استدعى ذلك ردا ً من النائب علي فياض ونائبي التيار الوطني
الحر أالن عون وإبراهيم كنعان .وقال فياض إن هذا الموقف استغالل
لموقفنا اإليجابي في االستعداد لمناقشة النظام المختلط بهدف
استكشاف فرص التوافق ،رغم تشبثنا بالنظام النسبي .واعتبر
أن ما نناقشه هو طبيعة المختلط وليس مبدأ المختلط .وبالتالي
فإن التلويح بمضمون المادة  78الذي يعطي النائب إقفال النقاش،
يشكل تهديدا ً في إقفال النقاش على المختلط وهو في غير محله ،وال
أعتقد أن أحدا ً يريده .هذا فضالً عن أن نص الدعوة للجان المشتركة
وموقفنا في نقاش المختلط .كل ذلك يؤكد أننا ملتزمون مناقشة
المختلط .وسأل ما هي القيمة الفعلية للتصويت على تبني المختلط
من حيث المبدأ .وذكر بموقف حزب الله من تأييد النسبية الكاملة،
مشيرا ً إلى «أن النخب والمجتمع المدني واتجاه عريض في الرأي
العام يؤيدون النسبية .لذلك مَن يرفض النسبية يضع نفسه في
مواجهة الرأي العام».

رفض عوني لطرح القوات

أيّد كنعان وعون موقف فياض .ورفضا الدعوة القواتية للتصويت
على المختلط .أعاد التذكير أن اللجان المشتركة سبق أن صوتت على
االقتراح االرثوذكسي وان ال حاجة جديدة للتصويت طالما ان اللجان
المشتركة ملتزمة بجدول أعمال القانون المختلط .االتفاق على
مناقشة المختلط ال يعني ان القوى السياسية تخلت عن مشروعاتها
األخرى.
ودعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى عقد جلسة
جديدة للجان المشتركة يُعطى فيها نائبان من كل مشروع عرض
مشروعه (األك��ث��ري ،النسبي ،المختلط) وأن هناك حاجة لقيام
صاحبي المشروعين المختلطين بجهد لتوحيد المشروعين .وأيّد
الجميل الدعوة إلى التصويت في الهيئة العامة في حال عدم االتفاق.
وأعاد النائب أحمد فتفت تكرار معزوفته المعروفة أن النسبية
جيدة ومقبولة ،لكنها مرفوضة طالما هناك سالح غير شرعي ،كما
وصفه ،في يد حزب الله .ولفت إلى «أن القانون القائم ليس قانون
الستين إنما الدوحة ،متهما ً الفريق اآلخر بأنه ال يقدم أفكارا ً جديدة وال
يقوم بأي دور إيجابي.

التخابر غير الشرعي إلى األسبوع المقبل

أما مجلس ال��وزراء ،فأرجأ مجددا ً ملف االتصاالت الى الخميس
المقبل لعدم جهوزية التقرير حول التمديد لعقود الخلوي الذي
يعده الوزير المعني بطرس حرب ،إذ إن المطلوب من الوزير حرب
ليس واردا ً في تقرير أعدّه من  774صفحة ،متع ّمدا ً تشتيت الوزراء
فض
وتضييعهم ،ما ح ّول جلسة أمس الى حلبة سجاالت وزارية لم ُت ِ
ولن تفضي الى نتيجة في ملف االنترنت غير الشرعي ،على غرار لجنة
االتصاالت النيابية طالما أن مدير عام اوجيرو في أيا ٍد أمينة .ويبدو
أن كل هذه المهاترات لن توصل الى اعالن الحقيقة ،طالما ان الشركاء
أو المتورطين الحقيقيين في ملف االنترنت غير الشرعي معروفون
رؤوسها التي تحظى بحماية ال أحد يجرؤ على تطييرها.
وقال وزير التربية الياس بو صعب لـ «البناء» إن هذا التقرير
يتضمن كل المعلومات اال التي طلبها مجلس ال��وزراء %95 .من
محتوى التقرير تكرار لتقارير سابقة وضعها مدير عام اوجيرو عبد
المنعم يوسف في  .2011سبق أن عرض على مؤسسات عدة .مطلبنا
اليوم مختلف ،يتعلق بما حصل بالتخابر غير الشرعي وباإلنترنت
غير الشرعي والعقد الموقع بين الوزير بطرس ح��رب وأوجيرو

بـقيمة  176مليار ليرة بطريقة غير قانونية .ولفت إلى «أن التقرير
لم يتضمن أي جواب على هذه التساؤالت المشروعة والقانونية.
هناك تخابر غير شرعي .هذا األمر ليس من صالحية وزارات التربية
او الصناعة او الزراعة او األشغال أو العمل .وحدها وزارة االتصاالت
المسؤولة وتحديدا ً عبد المنعم يوسف هو المسؤول أن يراقب اذا كان
هناك من تخابر غير شرعي ألن التكنولوجيا تغيّرت وباتت تسمح
للمواطنين ان تدخل عبر االنترنت وتقوم بتخابر غير شرعي .وسأل
لماذا حصر التخابر غير الشرعي بشركةstudio vision؟ الفتا ً الى
انه من  15سنة األمر ذاته ،فلماذا أثير اليوم؟ رغم أن «ال ام تي في» ال
تشكل  %0.1من قيمة الهدر ،فأين .%99.9
أما وزير االتصاالت جبران باسيل فقدّم خالل الجلسة مطالعة
علمية ب��األرق��ام م��ن منطلق إمساكه بالملف عندما ك��ان وزي��را ً
لالتصاالت .وأشار بحسب ما علمت «البناء» إلى مجموعة تساؤالت
هل توجد السعات في وزارة االتصاالت لتحجب عن المواطنين ،لذلك
يضطرون للذهاب نحو االنترنت غير الشرعي؟ هذا السؤال يجيب على
المشكلة؟ اذا كان ذلك صحيحا ً لماذا؟ واذا كانت غير متوفرة لماذا ال
تعلن الوزارة ذلك؟ وتابع كيف يمكن لوزير اتصاالت أن يوقع عقدا ً مع
شركة اوجيرو من دون المرور بمجلس الوزراء ،رغم ان القانون يقول
إن هذا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء؟ وكيف لعبد المنعم يوسف
أن يوقع العقد وينفذه ويراقب التنفيذ في الوقت نفسه.
واتفق الوزيران وائل ابو فاعور والوزير أكرم شهيب مع الوزير
باسيل حول كيف يمكن ليوسف ان يتولى حقيبتين متناقضتين!
وطالبا باتخاذ قرار بشأن المنصبين اللذين يشغلهما لنزعهما منه.
وهدد ابو فاعور باالنسحاب من الجلسة المقبلة اذا لم يحصل أي تقدم
في هذا الملف ،ويأتي قرار ابو فاعور عقب مطالبات من وزراء التيار
الوطني الحر وحزب الله واالشتراكي أن الوقت حان ألخذ قرار.

 شهدت الحرب سجاالً وتناوبا ً على اإلمساك بزمامالمبادرة .لكن وقبل أن يحسم األميركي خياراته بالذهاب
للتالقي مع روسيا على خيار التسليم بالدور المحوري
للدولة السورية ورئيسها وجيشها ،من ضمن التشارك في
حرب على تنظيم القاعدة ،ورغم أهمية ما فرض هذا التسليم
من حاجة يؤكدها تغ ّول حالة القاعدة وقدراتها على دق
الجدار الغربي ود ّكه ،ومن ضرورات استراتيجية يفرضها
االنسحاب األميركي من الب ّر اآلسيوي نهاية العام ،والحاجة
إل ��ى ب �ل��ورة خ��رائ��ط تشبيك وت �ع��اون تضمن االستقرار
والمصالح الحيوية وفي مقدّمها سالسة سوق الطاقة ،أو
حاجات تكتيكية لتوقيت مستعجل مثل االنتخابات الرئاسية
األميركية ،وأهمية منح المرشحة الديمقراطية هيالري
كلينتون مصدر ق��وة إضافية تحتاجه يمثله تحقيق نصر
مبهر على اإلره��اب وخصوصا ً على تنظيم داعش ،فإنّ ما
قالته الحرب خالل سنواتها الخمس أكد أنّ التوازن الذي
المخصص
يحكم ه��ذه الحرب ومسارها ،سيُنهي الوقت
ّ
للمناورات والمفاوضات إذا طال العبث األميركي والرهان
المتمادي على االس�ت�ن��زاف ،فالجهة ال �ق��ادرة على فرض
ال�م�ه��ادن��ة بين حلفاء س��وري��ة ه��ي روس �ي��ا ،وال�ج�ه��ة التي
ستدفع فاتورة االستنزاف المفتوح من مهابتها ومكانتها
كدولة عظمى ،لن تستطيع تجنّب التطاول عليها والتج ّرؤ
على أمنها ،ومواجهة مخاطر أفغانستان جديدة في سورية،
إذا ت� ّم تخطي العام الحالي وبقيت المراوحة العسكرية،
وبالتالي ي��درك األميركيون أنه س��واء حسموا أمرهم على
خيار التفاهم أم لم يفعلوا ،فالذهاب للمواجهة الحاسمة
من جانب سورية وحلفائها قد يتأخر ولكن لشهور وليس
أكثر .وهم يعلمون التوازنات الحقيقية التي أظهرتها سنوات
الحرب ،والتي تجعل القدرة على الحسم لصالح سورية
وحلفائها أمرا ً ال يقبل النقاش.
 ت� ��درك واش �ن �ط��ن م��ن ت �ج��ارب �ه��ا م��ع «ق � ��وات سوريةالديمقراطية» وسواها من المجموعات السورية الكردية
أو العربية المتعاونة معها ،أنّ الغطاء الناري ال��ذي توفره
م��وس�ك��و ل�ي��س أف �ض��ل وال أه� � ّم م��ن ال ��ذي ت��وف��ره الغارات
األميركية لحلفائها ،وأنّ ما تقدّمه إي��ران من م��ال وخبراء
وتعبئة بشرية ليس أك�ث��ر وأه� � ّم وأع �ل��ى م��ن ال ��ذي تقدّمه

الخيام  -رانيا العشي
أحيا فريق مراقبي الهدنة الدوليين في لبنان الذكرى
السنوية العاشرة لشهدائه األربعة ،الذين قضوا في غارة
جوية «إسرائيلية» على موقعهم في الخيام خالل عدوان تموز
 .2006وأقيم احتفال للمناسبة ،في ظل إج��راءات اتخذتها
القوات الدولية والجيش اللبناني ،في محيط المركز المد ّمر
ال��ذي بقي فقط من أنقاضه ج���داران ،أقيم عليهما النصب
التذكاري للضباط الشهداء ،بحضور سفراء الدول التي ينتمي
إليها الضباط األربعة ،وهم سفيرة كندا ميشال كاميرون ،سفير
فنلندا ماتي السيال ،سفيرة النمسا أورسال فاهرينغر والقائم
بأعمال سفارة الصين جيانغ زويانغ ،رئيس فريق مراقبي
الهدنة الدوليين الجنرال النيوزلندي دايفيد غاون ،القائد العام
لـ «يونيفيل» الجنرال مايكل بيري ،قائد قطاع جنوب الليطاني
في الجيش اللبناني العميد شربل أبو خليل ،قائد اللواء التاسع
العميد جوزيف ع��ون ،قائد القطاع الشرقي في «يونيفيل»
الجنرال الفريدو بيريز دي أغوادا ،قادة الكتائب الدولية ،أرملة
الضابط الكندي السيدة سنتيا وادس��ورث وأق��ارب الضباط
الشهداء ،والمتحدث الرسمي باسم «يونيفيل» اندريا تيننتي،
رئيس بلدية الخيام الدكتور علي العبدالله.
بعد ال��وق��وف دقيقة صمت ح���دادا ً على أرواح الضباط
األربعة ،وقراءة الصالة لراحة انفسهم وهم :قائد الموقع الرائد
النمساوي هانس بيتر النغ ،نائبه اللفتنانت البحري الفنلندي
جارمو ماكينين ،الرائد الصيني زاويو دو والرائد الكندي بيتا
هيس فون كرودنير ،قام السفراء والسيدة سنتيا بوضع أكاليل
من الزهر عند النصب التذكاري للشهداء .ثم ألقى الجنرال غاون
كلمة بالمناسبة ،اعتبر فيها أن إحياء ذكرى هؤالء الضباط
األربعة من فريق المراقبين الدوليين الذين قضوا هنا تحت
ركام هذا الموقع ،هم شهداء في سبيل حفظ السالم في لبنان
وهذه المنطقة ،مشيرا ً إلى أن «الوضع على الخط األزرق هادئ
وأفضل بكثير من السنوات العشر الماضية» ،آمالً «أن يكون
الهدوء مؤشرا ً لمستقبل أكثر سالما ً وأكثر إشراقاً».

واختتم االحتفال بالوقوف إجالال ً وإلقاء التحية العسكرية
على وقع عزف لح َن ْي الموتى والتعظيم.

أي اعتذار إسرائيلي؟

وعلى هامش االحتفال ،كان حديث مع سفيرَيْ النمسا
وفنلندا ،ردا على سؤال لـ «البناء»حول اعتذار إسرائيلي عما
حدث خالل عدوان تموز 2006؟
قالت سفيرة النمسا فاهرينغر« :على األق��ل هناك عشر
سنوات مرت على وقف إط�لاق النار ،آملة يوما ما حصول
اعتذار ،أحيانا ً االعتذار يأخذ وقتا ً طويالً .لكن اإلنجاز األهم هو
عدم حصول عمل عدواني خالل العشر سنوات الماضية».
أضافت« :أصبح لدينا القرار  1701الصادر عن االمم
المتحدة وال��ذي يعمل على ترسيخ االستقرار والسالم في
الجنوب» ،مشيرة الى ان «علينا دعم قوات يونيفيل المتعددة
الجنسية للوصول الى سالم دائ��م ،وال سيما أن السالم هو
مفتاح لحل جميع المشاكل في منطقة الشرق األوسط».
ب���دوره السفير الفنلندي ماتي الس��ي�لا ،ق��ال« :بحسب
معلوماتي إن إسرائيل أوضحت ان حصول تلك الغارة كان
بمثابة خطأ فني» ،الفتا ً الى «أن المناسبة التي نحييها حزينة
جدا ً بعد مضي عشر سنوات على الحدث .لكن العبرة في أن
نتعلم لعدم تكرار تلك األخطاء في المستقبل».
وأمل أن يستمر الهدوء على الخط األزرق في جنوب لبنان
للوصول إلى السالم المنشود واالزدهار في لبنان .كما أمل «أن
يعود الفلسطينيون إلى ديارهم من خالل العودة إلى مفاوضات
السالم المتوقفة ،وال سيما أن الكثير من المعضالت في المنطقة
سوف تحل».
إشارة الى أن عدد المراقبين الدوليين حاليا ً ال يتعدى الـ 52
ضابطاً ،من دول عدة ،وهم ع ّزل ال يحملون أي قطعة سالح،
ويتقدمون إلى خطوط التماس رافعين العلم األزرق (راية
األم��م المتحدة) ،ويتوزعون على ثالثة مراكز في سهل إبل
السقي شرقاً ،وفي مروحين غرباً ،وعند نقطة الحدود في رأس
الناقورة.

درباس :تبادل االتهامات لطمس الحقيقة

وفيما لفت الوزير حسين الحاج حسن إلى أن مجلس الوزراء منذ
 11سنة هو مَن عيّن يوسف في المناصب التي اوكلت اليه وهو الذي
يتحمل المسؤولية ،أكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ
«البناء» انه طرح على الوزير حرب خالل الجلسة امس نقطتين:
االول��ى اذا كان قيام مدير عام اوجيرو بوظيفتين مخالفا ً للقانون
كيف لمجلس الوزراء أن يعينه؟ وكيف لمجالس الوزراء المتتالية أن
تسكت عن هذه المخالفات؟ والنقطة الثانية اذا كان هناك من انترنت
في وزارة االتصاالت لماذا ال يفرج عنها عبد المنعم يوسف؟ ورأى أن
تغيير يوسف هو استنساب سياسي وإداري ،فالفساد ال يُحكى عنه
اال في القضاء وال ارى عنوانا ً للحقيقة اال حكم المحكمة ما عدا ذلك
نحن نتعدى على صالحية القضاء .ال أحد يغطي السموات بالقبوات،
اذا كان عبد المنعم مرتكب مخالفات فهناك جريمة كبرى ُتغطى من
خالله ،والمآخذ على يوسف ذريعة للتغطية على الجريمة .واعتبر
ان ما يحصل حول ملف االنترنت من تبادل االتهامات في شأن محطة
الزعرور وصاحبها ميشال غبريال المر ووزارة االتصاالت بشخص
مدير عام أوجيرو هدفها طمس الحقيقة .وه��ذا ليس نابعا ً اال من
الفجور السياسي ورفض التوسع في الحديث حول مسؤولية االجهزة
االمنية في موضوع إدخ��ال التجهيزات ،رغم تحميل نائب رئيس
الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل مسؤولية اإلنترنت غير الشرعي
الى األجهزة األمنية التي تشمل الجمارك والقوى االمنية في موضوع
إدخال التجهيزات وتساءل عن تباطؤ القضاء في بت الموضوع.

المشاركون في االحتفال

«المعلومات» تح ّقق في �شكوى خ ّياط
تع ّرض مكتب رئيس مجلس إدارة
محطة «الجديد» تحسين خيّاط ،في
بئر حسن ق��رب السفارة المصرية
إل��ى إط�لاق ن��ار م��ن قبل مجهولين
واقتصرت األض��رار على الماديات
في ثالث طبقات من المبنى.
وعلى الفور ،حضرت إلى المكان
القوى األمنية وفتحت تحقيقا ً في
الحادث.
وعلى األث��ر كلّف المدعي العام

الموسوي :عون رئيسا ً

الى ذلك ،برز امس موقف لحزب الله عبر عنه عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب نواف الموسوي ،مؤكدا ُ خالل احتفال تأبيني في
جبشيت« ،أن ما فشل حليف النظام السعودي الطاغوتي الصهيوني
في فرضه على أهلنا بالحديد والنار ،لن يستطيع أن يفرضه علينا ال
بالمال وال بغير المال ،وأن الفشل والهزيمة سيكونان في انتظاره».
أما في الملف الرئاسي ،فرأى الموسوي «أن رئيس تكتل التغيير
واإلصالح النائب العماد ميشال عون سيكون رئيسا للجمهورية ألن
لديه األكثرية الالزمة النتخابه ،شرط أن تتحرر كتلة «المستقبل» من
اعتقال النظام السعودي».

ميزتان �ستجعالن ( ...تتمة �ص)1
السعودية وتركيا ،وأنّ الميدان المخابراتي واالستطالعي
يمكن اعتباره متوازنا ً ومتكافئاً ،لكنها ت��درك أنّ ما حملته
معارك القصيْر قبل سنوات وبعدها معارك القلمون وبعدهما
تدمر ومعارك جنوب سورية واآلن شمالها ،تؤكد حقيقة
ثابتة ،وهي أنه عندما تقع المواجهة بشروط متكافئة لجهة
خطوط اإلم��داد وق��درة الحشد وتأمين السالح والذخائر
واالعتراف بمصيرية المعركة ،فإنّ النصر يكتب لسورية
وحلفائها وخصوصا ً الجيش السوري ومعه حزب الله.
 ميزتان يتمتع بهما الجيش السوري وحزب الله ،عندمايقاتالن معاً ،هي التي تشكل بالمناسبة مصدر القلق ،بل
األرق لقادة «إسرائيل» ،والميزتان هما ،أوالً امتالك جسم
منسجم في روابطه التنظيمية لتشكيل كتلة متراصة ،يتبع
لرمزية قيادية يثق بها حتى الموت ،ويتماسك من حولها،
وتشكل رغم ك ّل المتاعب والمصاعب ،مصدر يقين بالنصر
وأهلية للتضحية والبذل بال حساب ،وقدوة ال تنازع ،ومثاالً
ُيحتذى ،في نفوس ك ّل مقاتليها ،في البنيتين المتشاركتين
للجيش ال �س��وري وح��زب ال �ل��ه ،فما يمثله ال��رئ�ي��س بشار
األس��د والسيد حسن نصرالله ،في قلوب وعقول النصف
مليون مقاتل الذين يصطفون كالبنيان المرصوص خلف
أي شخصية او قيادة
راياتهما وتحت صورتيهما ،ال تمتكله ّ
أي بنية مقابلة ،ففي ك� ّل بنية مقابلة من بين عشرات
في ّ
التشكيالت ،وال يمتلك قادتها في قلوب وعقول مؤيديهم ما
يمتلكه الرئيس والسيد في الجسم المتماسك لبناهم المقاتلة،
وما يملكه السيد في قلوب وعقول ضباط وجنود الجيش
السوري ،وما يملكه الرئيس في قلوب وعقول مقاتلي حزب
أي من قادة جماعة أو دولة مقابلة
الله ،يستحيل أن يمتكله ّ
في الحرب لدى جماعات حليفة ،ال بل أنّ التناقض عميق في
القلوب والعقول ،بين الخطاب العقائدي المعلن والتحالفات
السياسية والعسكرية ،المعلنة أو الضمنية .ويكفي القول
إنّ جماعات القاعدة المؤسسة على فكر عنوانه قتال الغرب،
تجد نفسها تقاتل مع هذا الغرب وتحت لوائه ،وأنّ الذين
يتحدثون عن حكام الغرب والعرب ككفرة تجب إقامة الح ّد
عليهم ،يقاتلون تحت سقوف يرسمها ه��ؤالء ،وينتظرون
إم �ك��ان��ات ي��وف��رون �ه��ا ل �ه��م ،وت�س�ه�ي�لات ي�ح�ص�ل��ون عليها
بفضلهم ،فيعيشون الشيزوفرانيا مهما بالغوا وكابروا.

المراقبون الدوليون ي�ستذكرون
�شهداءهم بح�ضور �سفراء بالدهم

وهذا الفارق ليس معنويا ً فقط ،بل هو عسكري وتنظيمي
وميداني ،يظهر في الحرب في ك ّل نقلة أو خطوة أو معركة.
 الميزة الثانية هي النسبة المختلفة جذريا ً بين الجسمالمقاتل الصلب لك ّل من البنيتين المتقابلين من إجمالي العدد
المحشود في خطوط القتال ،بالمقارنة مع نسبة التجميع
ألي
العشوائي واالعتباطي الذي توفره السيطرة العسكرية ّ
أي جغرافيا ،والقابل لالنهيار مع الصدمة األولى،
فريق في ّ
فالجسم الصلب ف��ي بنية الجيش ال �س��وري وح��زب الله
أظهرته بصورة مبهرة حالة صمود الجيش السوري في
مواقع الحصار التي تك ّررت ،ما قدّمته من وقائع بطوالت
ومالحم ،استشهد فيها المئات وهم يرفعون شارة النصر،
بعدما ج��اع��وا وع�ط�ش��وا وأك �ل��وا األع �ش��اب ل�ش�ه��ور .وهذا
الجسم الصلب يشكل نسبة تزيد ع��ن ثالثة أرب��اع البنية
الحاضرة بين الذين يحملون السالح تحت راي��ة سورية
وحربها ،فيما ال تزيد نسبة المتط ّوعين المبتدئين ،أو الذين
يحملون السالح في المناطق واألحياء التي يسيطر عليها
الجيش ال �س��وري ،ب��واع��ي النفوذ والمصالح أو الحماس
والعصبية عن الربع ،والتدقيق المنهجي يكفي الكتشاف
أنّ هذه النسبة معكوسة تماما ً في البنية المقابلة ،حيث ال
يشكل الجسم الصلب المقاتل أكثر من ربع البنية العسكرية
ال �ت��ي تحشد ف��ي خ �ط��وط ال �ق �ت��ال وت�ح�م��ل ال �س�ل�اح ،حيث
الرعاع والحثالة المتج ّمعة في المدن واألرياف تشكل القوة
الرئيسية التي استقطبتها الجماعات المسلحة ،وشكلت منها
ميليشياتها المسلحة ،وهذه بنية تستسلم وتنهزم وتنهار،
مع الضربة األولى ،ويسهل اختراقها وتشغيلها وتوظيفها،
هذا عدا عن أنّ صفة البنية النواة الصلبة ال تستقيم هنا ألنّ
الجسم المتماسك للقتال نفسه موزع الوالءات والمرجعيات،
وموزع المشاعر تحت تأثير التباين بين العقيدة والسياسة
والوقائع.
 ق��د يعرف األميركيون أو ال يعرفون ه��ذه الحقائق،لكنهم يعرفون بالوقائع والخبرة ،أنّ كفة الميزان عندما
ت��دق ساعة المواجهة ستكون مائلة بقوة لصالح الجيش
السوري وحلفائه ،ولذلك بعد طول انتظار ق ّرر األميركيون
أن يسارعوا للتفاهم ،بعدما استنفدوا الرهانات المعاكسة.
ناصر قنديل

التمييزي ال��ق��اض��ي سمير ح ّمود
شعبة المعلومات إج��راء التحقيق
ف��ي ش��أن الشكوى التي تقدم بها
خيّاط.
واستنكر وزي��ر العدل المستقيل
اللواء أشرف ريفي في بيان «حادث
إط�ل�اق ال��ن��ار ،وات��ص��ل بالمدعي
ال��ع��ام التمييزي ال��ق��اض��ي سمير
ح ّمود ،طالبا ً تحرك القضاء وإجراء
االستقصاءات والتحقيقات الالزمة

لمعرفة هوية مطلقي النار والعمل
على توقيفهم ومحاسبتهم».
كذلك استنكر «المؤتمر الشعبي»
االعتداء ووصفه «بالعمل الجبان»،
داعيا ً الى «مالحقة الفاعلين وسوقهم
ال��ى القضاء المختص» .وأك��د «أن
ه��ذه الجريمة التي ر ّوع��ت اآلمنين
في المنطقة ،هي اعتداء ليس فقط
على خياط وإنما على دولة القانون
وحرية الرأي والتعبير».

�إعالنات ر�سمية
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أنّ مهلة تقديم
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د ل��ش��راء م��ع �دّات وآالت
خاصة ( )Special toolsماركة DILO
لتفريغ الهواء وتعبئة وفحص غاز الـ SF6
ّ
محطات التحويل الرئيسة ،موضوع
لزوم
استقصاء األسعار رقم ث 4د 4404/تاريخ
 ،2016/5/5قد ُمدّدت لغاية يوم الجمعة
 2016/8/12عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
نسخة ّ
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدّم بها
بعض المو ّردين ال تزال سارية المفعول،
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
للمؤسسة.
عروض جديدة أفضل
ّ
ُتسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2016/7/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1420
تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة  -الرئيسة
رل��ى أب��و خ��اط��ر إل��ى ورث���ة داود عساف
نصرالله مقمين سابقا ً في خربة قنافار-
البقاع الغربي المجهولي محل اإلقامة.
ين ّفذ جرجس ميشال عباس ضدّكم
بالمعاملة رق��م  2016/3حكم المحكمة
االبتدائية األولى العقارية في البقاع تاريخ
 ،2015/10/22القاضي باعتبار العقار
 /2527/خربة قنافار غير قاب ٍل للقسمة
عينا ً بين المستدعي والمستدعى بوجههم،
وط��رح��ه للبيع بالمزاد العلني للعموم
وفقا ً للثمن المحدّد من قِبل الخبير والبالغ
/30088/د.أ (ث�لاث��ون أل��ف وثمانية
وثمانون دوالرا ً أميركياً) ،وعلى أن يُعتمد
هذا الثمن أساسا ً للطرح في المزايدة األولى،
وأن ي��و ّزع الثمن بالنتيجة على الفريقين
حصة كل منهما في العقار المذكور،
بنسبة ّ
وبتدريك فريقي النزاع الرسوم والنفقات كل
حصته في الملكيّة ،وشطب إشارة
بنسبة ّ
االستدعاء الراهن عن الصحيفة العينيّة
للعقار رق��م  /2527/م��ن منطقة خربة
قنافار.
وعليه تدعو هذه الدائرة المنفذ عليهم
أو من يم ّثلهم قانوناً ،الحضور إليها لتبلّغ
اإلن��ذار التنفيذي ،علما ً ب��أنّ التبليغ يت ّم
قانونا ً بانقضاء مهلة عشرين يوما ً من
نشر هذا اإلعالن ،ويُصار بعد انقضاء هذه

المهلة ومهلة اإلنذار البالغة خمسة أيام إلى
متابعة التنفيذ بحقكم أصوالً ،وإذا لم ُي ّتخذ
محل إقامة ضمن نطاق هذه الدائرة ،فيت ّم
إبالغكم جميع األوراق في قلم الدائرة عمالً
بالمواد  402و 449و 837أصول مدنيّة.
بلدية أنطلياس والنقاش
إنذار عام للمكلفين الذين يتخلفون عن
تأدية الرسم المفروض بموجب ج��داول
التكليف األساسية.
إنّ رئيس بلدية أنطلياس والنقاش
ب��ن��ا ًء على ال��م��ادة  112م��ن القانون
رق���م  88/60ت��اري��خ 1988/8/12
وتعديالته.
بنا ًء على اإلعالن المنشور في الجريدة
الرسميّة ع��دد  39تاريخ ،2016-8-4
المتعلّق بوضع جداول التكليف األساسيّة
قيد التحصيل ،يطلب إلى جميع المكلّفين
بالرسوم البلدية بموجب ج��داول تكليف
أساسيّة وإضافيّة عن سنة  2015وما
قبل ،الذين تخلّفوا عن الدفع ،أن يبادروا
يتوجب عليهم من رسوم
فورا ً إلى تسديد ما
ّ
بلديّة ،وذلك خالل مهلة خمسة عشر يوما ً
من تاريخ نشر ه��ذا اإلن���ذار .وذل��ك تحت
طائلة حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة
وبيعها بالمزاد العلني الستيفاء الرسوم
المتوجبة عليهم.
البلديّة
ّ
أنطلياس في 2016/07/21
رئيس البلدية
إيلي أبو جودة
التكليف 1433
وزارة الزراعة
تعلن وزارة الزراعة  -المديرية العامة
ل��ل��زراع��ة  -ع��ن إع���ادة إج���راء اس��ت��دراج
عروض لتلزيم تقديم ألبسة وتوابعها لزوم
أفراد الفرقة الفنية لمراقبة األحراج والصيد
للعام  ،2016وذلك في مبناها الكائن في
بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ
 ،2016/8/25الساعة التاسعة.
يمكن للراغبين في االشتراك في استدراج
العروض هذاّ ،
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 �دّم 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 المحدّد
إلجراء استدراج العروض.
بيروت في  25تموز 2016
مدير عام الزراعة باإلنابة
حنا توفيق الحاج
التكليف
1436

وزارة الزراعة
إعالن تلزيم
ت��أم��ي��ن ت��ج��ه��ي��زات معلوماتية ل��زوم
المديرية العامة لوزارة الزراعة
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فيه الحادي والثالثون من شهر آب ،2016
ُت��ج��ري إدارة المناقصات  -ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون  -شارع بوردو –
الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة الزراعة،
مناقصة تلزيم تأمين تجهيزات معلوماتية
لزوم المديرية العامة لوزارة الزراعة.
التأمين المؤقت :عشرة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت��ق�دّم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
والحصول عليه من قلم مصلحة دي��وان
المديرية العامة للزراعة  -مبنى وزارة
الزراعة الكائن في منطقة بئر حسن  -مقابل
ثكنة هنري شهاب  -الطابق الثالث.
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 العليّة
التلكيف
1430
الحمرا بالزا سوبرماركت ش.م.ل
دعوة إلى انعقاد جمعيّة عموميّة عاديّة
يتش ّرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة
الحمرا بالزا سوبرماركت ش.م.ل بدعوة
ح��ض��رات المساهمين إل��ى عقد جمعية
عمومية عادية في مقر الشركة في مجمع
ال��ح��م��را ب�ل�ازا زح��ل��ة  -المعلقة ال��ك��رك
الطريق العام ،وذلك يوم األحد الواقع فيه
 2016/8/14الساعة الحادية عشرة
ظهرا ً للنظر في جدول األعمال التالي:
أوالً -ت�ل�اوة ت��ق��ري��ر مجلس اإلدارة
ومفوضي المراقبة.
ثانياً -المصادقة على حسابات عام
.2015
ثالثاً -إبراء ذ ّمة رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة عن عام .2015
راب��ع �اً -تجديد عقد مفوض المراقبة
األساسي للعام .2016
خامساً -انتخاب مجلس إدارة جديد
للشركة.
سادساً -أمور أخرى.
يمكن لكل مساهم أن ّ
يطلع في مركز
الشركة الرئيسي اعتبارا ً من تاريخ النشر
ف��ي ال��ج��ري��دة الرسمية على الميزانيّة
العموميّه وحساب األرباح والخسائر للعام
.2015
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
ركان سليمان

