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حمليات � /إعالنات

العقيد �سلمان زين الدين
في ذمة اهلل
غيّب الموت صباح أمس ،صهر
رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه بري
العقيد الدكتور سلمان فهد زين
الدين ،زوج الدكتورة هنادي بري.
ويُصلى على جثمانه في الثانية من
بعد ظهر اليوم الخميس في بلدته
الجميجمة  -قضاء بنت جبيل،
ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
وتقام ذك��رى ي��وم الثالث نهار
األح���د المقبل ف��ي ت��م��ام الساعة
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة م��ن ق��ب��ل الظهر
ف���ي ح��س��ي��ن��ي��ة ال���ب���ل���دة .وت��ق��ب��ل
التعازي حتى الثالثة في دارت��ه
في الجميجمة ،وف��ي بيروت نهار
الثلثاء الواقع في  16آب في جمعية

بعلبك �ش ّيعت النائب ال�سابق �إبراهيم بيان

ال�ساحلي :كان رجل المواقف الوطنية

التخصص والتوجيه العلمي – بئر
حسن من الساعة الثانية بعد الظهر
حتى السابعة مساء.

حريق في مركز تجميع النفايات في مجدلبعنا
والبلدية ّ
ً
تمنت «�أال يكون ً
وتخريبيا»
مفتعال
شب حريق ليل أول أمس في مركز
ّ
تجميع النفايات في بلدة مجدلبعنا
 قضاء عاليه ،ما تسبب بانبعاثالدخان والروائح التي غطت عددا ً من
القرى المجاورة.
وأص��درت بلدية مجدلبعنا بيانا ً
ج��اء فيه« :يستنكر رئيس مجلس
بلدية مجدلبعنا وأعضاؤها ما حصل
ي��وم (أول م��ن) ام��س م��ن إشعال
للنار ف��ي المركز الموقت لتجميع
ال��ن��ف��اي��ات ،ويتمنون أن ال يكون
هذا العمل مفتعالً وتخريبيا ً بوجه
المجلس البلدي ،وخصوصا ً بعد
أن أخذنا القرار في جلسة أول من
أمس بترحيل النفايات ،حيث بدأنا
بصيانة الطريق المؤدي إلى المركز
تسهيالً لمرور الشاحنات.
ك��م��ا ق��ام��ت لجنة االش��غ��ال في
ال��ب��ل��دي��ة ب��ج��ول��ة م��ي��دان��ي��ة على
المشاعات الستحداث مركز لطمر
النفايات العضوية وتشييد «هنغار»
تسهيالً لعملية الفرز ،بعد استنفادنا
جميع الوسائل والمحاوالت إليجاد
حلول لهذه المشكلة المستعصية،
ليس على البلدة فقط بل على الدولة
عامة ،كما ان البلدية جالت على

المسؤولين كافة لشرح واقع البلدة،
عارضين عليهم األزم���ة الناتجة،
وعن الكميات المضاعفة خالل فصل
الصيف ،ألن عدد القاطنين في البلدة
يزداد ثالثة اضعاف عن فصل الشتاء
بسبب موسم االصطياف وارتياد
اهلنا من مدينة بيروت والمناطق
لتمضية موسم الصيف في بلدتنا،
حيث تصل كميات النفايات الى ما
بين  15و  17طنا ً يومياً .والمعلوم ان
تنفيذ هذا المشروع يفوق إمكانياتنا
المادية كبلدية ،ورغم ذلك نحن على
استعداد تام لتجهيز هذا المشروع
لحل المشكلة في أقرب وقت.
لذا يتقدم رئيس وأعضاء المجلس
البلدي باالعتذار من أهلنا في البلدة
وم��ن ال��ب��ل��دات ال��م��ج��اورة :صوفر،
شارون ،بدغان ،المشرفة وشانيه،
ع��ن األض���رار واستنشاق ال��دخ��ان
المتصاعد جراء الحريق ،ونعاهدهم
بأننا سنعمل على حل هذه المشكلة
في أقرب وقت».
واع��ت��ب��رت البلدية ه��ذا البيان
«بمثابة إخبار للنيابة العامة للتحرك
فورا ً وإجراء التحقيقات الالزمة».

�إعالنات ر�سمية
إعالم 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 اسم 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 الماليةhttp://www.finance.gov.lb .
اسم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم االنذار

رقم المكلف

عبد الرزاق محمد سقاالئق

2016 /4272 RT000083496LB

243634

فؤاد عبد العزيز بكداش

2016 /4278 RT000083502LB

245035

اسيل سميح البابا

2016 /4362 RT000083722LB

462840

حنا مالك شلهوب

2016 /3886 RT000082950LB

1378656

محمد محمود حسن

2016 /3823 RT000082686LB

1341889

رودي روجه ابي عقل

2016 /3828 RT000082754LB

1347965

ريم علي جابر

2016 /3819 RT000082681LB

1337158

خالد مصطفى المصطفى

2016 /3816 RT000082676LB

1335980

فيصل احمد وهبي

2016 /4082 RT000082974LB

1391413

فارتان هاروتيون مارديروسيان

2016 /4086 RT000082978LB

1395225

ايلي شوقي ايوب

2016 /4114 RT000082990LB

1428230

علي احمد عاصي

2016 /3875 RT000082928LB

1370049

ربيع احمد شحتو الظريف

2016 /3884 RT000082947LB

1376897

سيرجي فاليدجي كوزلوف

2016 /3890 RT000082955LB

1382240

مي علي شري

2016 /4376 RT000084196LB

1023576

بالل محمد مصطفى

2016 /3853 RT000082771LB

1358485

مصطفى موسى مصطفى

2016 /3851 RT000082770LB

1358472

جورج كامل داود اسكندر

2016 /3827 RT000082753LB

1346378

خير الدين محمد الددا

2016 /3782 RT000082569LB

1307729

معروف خالد ظاظا

2016 /3783 RT000082570LB

1307839

لينا حسين عطوي

2016 /3833 RT000082759LB

1352132

الشركة اللبنانية للتحسينات العقارية ش.م.ل

2016 /4739 RT000084804LB

4074

شركة صبرة للتجارة العامة ش.م.م

2016 /4733 RT000084686LB

3356

شركة ليون وشركاه للتعهدات ش.م.ل

2016 /4724 RT000084677LB

2365

ايليمانت كرياتيف كوميونيكايشن ش.م.م

2016 /9090 RT000085437LB

309217

محي الدين محمود عكاوي

2016 /3263 RT000084761LB

65605

يحي محمد علي شومان

2016 /3278 RT000084791LB

66979

شركة دارتس ش.م.ل اوف شور 2016 /4778 RT000084994LB DARTS S.A.L
OFF SHORE

260389

2016 /4785 RT000085001LB

292714

يوسف ثابت يحي

2016 /4885 RT000085154LB

315464

طوني سركيس بطرس

2016 /4886 RT000085155LB

318265

اريك سارج بول غاستون فان بيزن

2016 /4891 RT000085160LB

328490

باسم احمد مختار الكوش

2016 /4893 RT000085319LB

332464

جسيكا جورج الشدياق

2016 /4896 RT000085322LB

392821

محمد طارق اسماعيل الحسن

2016 /4902 RT000085328LB

433452

ابراهيم ميشال المعلوف

2016 /4904 RT000085330LB

482435

امورور تجارة واستشارات ش.م.ل اوف شور

2016 /4907 RT000085333LB

526462

الفت محمد زهير الترجمان

2016 /4918 RT000085346LB

548796

ناصر مصطفى عيسى

2016 /4926 RT000085353LB

585580

سيبال سليم مطران

2016 /4931 RT000085356LB

588667

اكرم محمد علي هاشم

2016 /4940 RT000085365LB

612989

عبد الرحمن محمود الحاج

2016 /4943 RT000085368LB

665702

هيثم عبد الله بكري

2016 /4948 RT000085374LB

718187

محمد حسن بلوط المولى

2016 /4961 RT000085387LB

874304

ستوديو الفن يونيفرسال ش.م.ل اوف شور

عمر عماد طباع

2016 /4968 RT000085394LB

981703

C M E OFF SHORE S.A.L

2016 /4972 RT000085398LB

1002894

سليمان نسيب الهاشم

2016 /4977 RT000085404LB

1011814

امينه توفيق للطي

2016 /4996 RT000085507LB

1082119

حياة توفيق للطي

2016 /4997 RT000085508LB

1082123

سهام توفيق للطي

2016 /4998 RT000085509LB

602754

احمد توفيق البدوي للطي

2014 /14350 RT000047975LB

1082134

عدنان توفيق روماني

2016 /5008 RT000085519LB

199536

بلقيس علي موسى مروة

2016 /5018 RT000085530LB

1741227

شركة الحاج طاهر والهدهد واوالده

2016 /5032 RT000085544LB

94183

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1514

شيّعت مدينة بعلبك النائب السابق الدكتور إبراهيم
ب��ي��ان ،ال��ذي مثل محافظة بعلبك الهرمل ف��ي الندوة
البرلمانية لثالث دورات متتالية بين عامي  1992و،2005
وغيّبه الموت أول من أمس ،بعد صراع مع المرض دام
عشر سنوات.
وشارك في التشييع نوار الساحلي ممثالً رئيس مجلس
النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سالم ،وزير
الصناعة حسين الحاج حسن ،النائب كامل الرفاعي ممثالً
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ،النائب
علي المقداد ،رئيس المجلس السياسي لـحزب الله السيد
إبراهيم أمين السيد ،النائب السابق ربيعة كيروز ،قيادات
أمنية ،رؤس��اء بلديات وات��ح��ادات بلدية ،نائب رئيس
الحزب التقدمي االشتراكي دريد ياغي ،منسق بعلبك في
تيار «المستقبل» حسين صلح ،وفد قيادة إقليم البقاع
في حركة «أمل» ضم مصطفى السبالني وهيثم يحفوفي
وعلي كركبا ،مسؤول قطاع بعلبك في «حزب الله» حسين
الحاج حسن ،وفد «جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية»
برئاسة الشيخ أسامة السيد ،المسؤول السياسي لـ
«الجماعة اإلسالمية» في البقاع علي أبو ياسين ،وفد من
«االتحاد االشتراكي العربي» ،رئيس حركة «األرز الوطني»
عادل بيان ،مخاتير وفاعليات اجتماعية ووفود شعبية من
مختلف أنحاء البقاع.

انطلق موكب التشييع من دارة الراحل على تالل رأس
العين في بعلبك ،وقد جلل النعش بالعلم اللبناني ،وتقدم
الموكب الخيالة وحملة األكاليل ،وجاب شوارع وساحات
المدينة وصوال ً إلى مدافن العائلة في حي الصلح ،وقد أ ّم
الصالة على الجثمان الشيخ قاسم بيان الذي قال« :فقدت
بعلبك اليوم رجالً من رجاالتها وعمودا ً من أعمدتها ،وكما
تعلمون نذر الدكتور إبراهيم بيان نفسه ووقته لخدمة هذه
المدينة الطيبة وفي خدمة أهالي بعلبك والبقاع ،كان رجالً
مقاوما ً يحب المقاومة وتحبه المقاومة والمقاومون ،وكان
عروبيا ً يحب العروبة وتحبه العروبة ،وكان رجل الوحدة
واإللفة والتواضع ،وكان يرنو إلى ذلك اليوم الذي يرى فيه
بيت المقدس محررا ً على أيدي المجاهدين والمقاومين».
اما النائب الساحلي فقال« :لقد خسرت محافظة بعلبك
الهرمل أحد رجاالتها المقاومين بامتياز النائب السابق
الدكتور إبراهيم بيان الذي كان رجالً بعلبكيا ً شهما ً يحبه
أهل منطقته ،وكان وفيا ً لهم ،كما كان رجالً مقاوما ً بامتياز،
وقف إلى جانب المقاومة بكل أيامها ،وكان المدافع عنها في
البرلمان وخارجه ،وكان رجل المواقف الوطنية ،الصادق
في تعامله والوفي والمخلص ،ولقد بقيت قضية األمة
المركزية قضية فلسطين في وجدانه وشغله الشاغل ،فلم
يضع البوصلة ولم يتزعزع إيمانه بالنصر الذي وعدنا
الله عز وجل به».

«العمل الإ�سالمي» بحثت مع وفد تركي
�سبل مواجهة الفتاوى المتطرفة

جانب من اللقاء
استقبلت «جبهة العمل اإلسالمي في لبنان» بمقرها
الرئيسي في بيروت ،وفدا ً من اتحاد العلماء والمدارس
اإلسالمية في تركيا برئاسة عضو الهيئة العليا سعد
ياسين .وكان في استقبالهم عضو مجلس القيادة الشيخ
شريف توتيو والمسؤول اإلداري في مكتب الجبهة فؤاد
شرف.
وأفاد بيان للجبهة أنه «تم البحث والتداول في الشؤون
اإلسالمية بشكل خاص ،واألوضاع في فلسطين المحتلة
والمنطقة بشكل ع��ام ،وخصوصا ً ال��ش��ؤون التربوية
والتعليمية والثقافية وكيفية تبادل الخبرات ،ال سيما أن

اتحاد العلماء والمدارس اإلسالمية في تركيا يضم حوالي
 65معهدا ً دينيا ً وتربويا ً وإسالمياً».
كما جرى البحث في «سبل مواجهة األفكار والفتاوى
الشاذة والمتطرفة والخارجة عن المألوف واألطر الشرعية،
وذلك لتفادي خطر اإلرهاب التكفيري الذي يجتاح المنطقة
اليوم ويسفك الدماء من دون أي رادع ديني أو إنساني».
وأك��د الطرفان «التعاون المتواصل إلظهار سماحة
اإلس�لام وعالمية دعوته ورحمته ومحبته لكل الناس،
م��ص��داق �ا ً ل��ق��ول ال��ل��ه ت��ع��ال��ى :وم��ا أرس��ل��ن��اك إال رحمة
للعالمين».

ما بين �سطور ( ...تتمة �ص)1

الصالة على جثمان بيان

معارك عنيفة ( ...تتمة �ص)1
لبنانياً ،كان تحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري
من خطورة التهاون في لعبة الفراغ ،والتمادي في
صناعة أسبابه ،واستسهال تداعياته ،من أنهم أرادوا
أم لم يريدوا يضعون البلد أمام خطر الحرب األهلية،
أو المؤتمر التأسيسي .وكان الرئيس بري قد تحدّث
إل��ى النواب في لقاء األرب��ع��اء عن المشهد السياسي
ال��ك��ئ��ي��ب ال����ذي تعيشه ال��ب�لاد ف��ي ظ��� ّل ع���دم مالقاة
مساعيه لصناعة تفاهم الممكن ،داعيا ً ك ًل طرف إلى
تح ّمل مسؤوليته.

لبنان يمدّد إجازة الفراغ

رسمت نتائج جلسات ال��ح��وار وم��ا قبلها أن الملف
الرئاسي سيبقى معلقا ً إلى أجل بعيد ،الى حين أن تنضج
التسويات وترسم معالم جديدة في المنطقة .ومع استمرار
لبنان في إجازة الفراغ ،مع تمديد عدد من السفراء إجازاتهم
الصيفية ،قرر الرئيس سعد الحريري الذي غادر بيروت من
نحو أسبوع أن يأخذ إجازة طويلة سوف تمتد الى ما بعد
جلسة انتخاب الرئيس في  7أيلول.
وينقل قطب «م��ارون��ي» ب��ارز ع��ن مسؤولين بارزين
في الفاتيكان «استياءهم من استمرار الفراغ في رئاسة
الجمهورية» ،ويشير الى ان «ما يهم الفاتيكان انتخاب
رئيس في أسرع وقت يحظى بتوافق المكونات السياسية
المسيحية واإلسالمية ،بغض النظر عن االس��م» .ويشير
القطب الماروني نفسه إلى «أن الفاتيكان يرى في إبقاء
الفراغ في الرئاسة االولى إضعافا ً للمسيحيين خاصة في
ظل ما يجري في المنطقة وما يتعرض له المسيحيون».

بريَ :من يدفع األمور إلى الفراغ
إما يريد مؤتمرا ً تأسيسيا ً أو حربا ً أهلية

أما عين التينة ،فاستعادت أمس ،تقييم جلسات الحوار
الثالثية بالتفصيل ،حيث جدد رئيس المجلس النيابي نبيه
بري التأكيد بحسب ما نقل عنه زواره امس لـ»البناء» أنه
لم يقدم على أي شيء نتفق عليه من الناحية العملية قبل
انتخاب رئيس ،مستغربا ً مواقف البعض ال سيما رئيس
حزب الكتائب النائب سامي الجميل الرافض للبحث في
مجلس الشيوخ بغياب رئيس الجمهورية ،علما ً أنه كان
تقدّم باقتراح قبل جلسات عدة لهيئة الحوار تشكيل مجلس
شيوخ على أن تكون الدائرة الفردية للمجلس النيابي .وإذ
أبدى مخاوفه من الفراغ ،قال إن من يدفع االمور الى الفراغ
كأنه يريد ان يدفع االمور إما اتجاه مؤتمر تأسيسي أو حرب
أهلية.
وش �دّد بري على ض��رورة تحمل الجميع مسؤولياتهم
للخروج من األزم��ة .وقال« :إن اتفاقنا على الحل بدءا ً من
رئاسة الجمهورية يسهّل مهمة رئيس الجمهورية» ،واعتبر
أن انتخاب الرئيس وح��ده ال يحل المشاكل واألزم���ات
السياسية القائمة».
بري الذي سجل ارتياحه للقاء الوزير جبران باسيل أول
النفطي وقانون االنتخاب ،التقى وزير
امس ،لجهة الملف
ّ
التربية والتعليم العالي الياس بوصعب الذي قال« :توافقنا
على ضرورة تقوية مجلس الجامعة وتأكيد انتخاب رئيس
لها في أقرب فرصة ،وتعيينه في مجلس الوزراء ،وأن يأخذ
مجلس الجامعة دوره حرصا ً على الجامعة اللبنانية
والطالب وتقويتها .كذلك بحثنا في موضوع التربية بشكل
عام وقضية األساتذة الذين تقدّموا للمباراة في مجلس
الخدمة المدنية ،ال سيما األساتذة الثانويين .وكان هناك
توافق تام مع دولة الرئيس على كل هذه المواضيع».

الحراك المطلبي إلى الشارع

إلى ذلك ،يبدو أن الحراك المطلبي سيعود إلى الشارع
مجدداً ،فبعد إقفال المياومين الطريق أمام مؤسسة كهرباء
لبنان على اوتوستراد مار مخايل  -النهر أمس للمطالبة
بتثبيتهم ،تتجه حركة المتعاقدين الثانويين إلى الشارع
مجددا ً بعد التالعب بمطالبهم وآخرها خطوة وزير العمل
سجعان ق��زي ع��دم دعوتها للمشاركة في اجتماع لجنة
المؤشر.

اجتماع لجنة المؤشر صوري
وهيئة التنسيق في خبر كان

واستغرب رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين
حمزة منصور لـ «البناء» «عدم دعوة وزير العمل نقابات
معنية بحقوق العمال واألس��ات��ذة كحركة المتعاقدين
الثانويين وهيئة التنسيق النقابية الى االجتماع» ،مشيرا ً
الى «أن ما حصل مؤامرة كبيرة وعدم اعتبار مطالب الشعب،

ويبدو ان بعض الوزراء يفصل األمور كما يريدها بمنأى عن
النقابات» .واعتبر منصور أن اجتماعا ً ال تدعى اليه النقابات
هو اجتماع صوري وشكلي ،مشيرا ً إلى ان «ما يحصل اليوم
تتح ّمل مسؤوليته هيئة التنسيق التي فرغت من مضمونها
وب��ات��ت ف��ي خبر ك��ان ،فهناك ق��ي��ادات ل��م تكن على قدر
شجع المسؤولين على عدم رؤية
المسؤولية ،ربما هذا ما ّ
هذه الحركات المطلبية» .وأشار الى أن «حراك المتعاقدين
الثانويين أسس لتحالف ميداني على األرض مع حركة بدنا
نحاسب والحركة العلمانية ،ودعونا إلى تحرك واعتصام
امام السراي الحكومية في  18آب الجاري للمطالبة بحقوق
المواطن وليس فقط حقوق المتعاقد».
وتط ّرق منصور إلى معلومات نسبت الى وزير المال علي
حسن خليل عن الوضع المالي وعدم إمكانية باالستعانة
باحتياطي الموازنة من اجل بعض التوظيفات الجديدة،
مشيرا ً إلى أن «من شأن ذلك ان يوقف كل اشكال التوظيف
لعدم توفر التغطية المالية في البلد» ،وهو «كالم خطير
يقطع الطريق على السلسلة ،ومحاولة قوطبة على إدخال
من نجح في هيئة التعليم الثانوي في مالك التعليم ،ال سيما
أن هذا البند هو على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء
اليوم ،وه��ذا ما استدعى زي��ارة من وزي��ر التربية الياس
بوصعب الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري ،بعيدا
عن الطابع السياسي ال��ذي خرج عن اللقاء» ،مشددا ً في
الوقت نفسه على «رفضنا بازار ضرب المتعاقدين ودعوتنا
وزير التربية التصدّي لتدخالت النواب والوزراء في تمرير
المحسوبين عليهم في المالك».
ودع��ت هيئة التنسيق النقابية بدورها أعضاءها الى
«االستعداد لكل الخطوات التصعيدية القليلة المقبلة
واعتبرت أن عدم توجيه الدعوة لمشاركة هيئة التنسيق
في اجتماع لجنة المؤشر يؤكد أن الهدف من االجتماع ليس
أكثر من ذر للرماد في العيون» .وقالت« :إن تذرع وزير العمل
بعدم قانونية توجيه الدعوة لهيئة التنسيق في غير محله،
ألنه سبق أن شاركت الهيئة في اجتماعات اللجنة أيام وزراء
العمل السابقين.

بيان توضيحي من قزي اليوم

في المقابل ،اكتفى وزير العمل سجعان القزي بالقول لـ
«البناء» إن «هيئة التنسيق النقابية وحركة المتعاقدين
الثانويين ليستا عضوين في لجنة المؤشر ،فهذه اللجنة
شكلها مجلس الوزراء منذ  20عاماً» ،وأشار قزي في الوقت
نفسه الى انه لم يمانع أن يحضروا ،وأنه سيصدر اليوم
بيانا ً يوضح فيه حقيقة ما حصل.

..وجلسة حكومية اليوم
بغياب حرب ومقبل ونظريان

حكومياً ،تعقد عند العاشرة من صباح اليوم جلسة
عادية لمجلس ال��وزراء ،بغياب وزراء االتصاالت بطرس
حرب ،الدفاع الوطني سمير مقبل ،الطاقة والمياه ارتور
نظريان .وأشارت مصادر وزارية إلى «أن ملف االتصاالت
سيغيب عن نقاشات الجلسة مع سفر الوزير حرب ،وكذلك
الحال مع ملف التعيينات األمنية الذي لن يحضر بداعي
سفر الوزير مقبل.
ّ
يتحضر رئيس الحكومة تمام سالم للمشاركة
الى ذلك،
ف��ي اجتماعات الجمعية العامة ف��ي دورت��ه��ا الـ 71او
االجتماعات التي تعقد على هامشها في ايلول المقبل ،تحت
عنوان «التعامل مع التحركات والتدفقات الكبيرة لالجئين
والمهاجرين» .وعلمت «المركزية» أن «الدوائر المختصة
في السراي تنسق الملفات مع وزارة الخارجية والوزارات
المعنية لعرض الواقع المرير ال��ذي يعيشه لبنان جراء
انعدام فرص العمل في ضوء نزوح حوالي مليوني سوري
يعيشون في لبنان ،كما يجري التنسيق مع قيادة الجيش
لعرض الحاجات لدرء مخاطر اإلره��اب وتنظيم «داعش»
الذي يتصدّى له الجيش في الخطوط االمامية».
وأكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي أن منطقة بعلبك الهرمل هي سياج الوطن ،مضيفا ً
«لبنان هو البلد الوحيد في هذا الشرق األوسط الذي ال زال
صامدا ً بأعجوبة وبإرادة اهله الذين يريدون الحفاظ على
وجودهم رغم كل شيء».
وأش��ار خالل زيارته مطرانية بعلبك للروم الكاثوليك،
يرافقه راعي أبرشية بعلبك ودير األحمر المارونية المطران
حنا رحمة والمطران سمير مظلوم واألب بول كيروز الى ان
الثقافة التي بناها المسيحيون والمسلمون معا ً في سوريا
والعراق وفلسطين واألردن والمشرق ،نتمنى أن تستمر،
وال نستطيع أن نتركها لتصبح أرض داع��ش والقاعدة
والمنظمات الغرهابية ،وال أرض المرتزقة الذين تأتوننا من
كل أنحاء العالم».

وف��ش��ل��ت م��س��اع��ي��ه ،ك��م��ا فشلت قبلها المساعي
األميركية والسعودية المشابهة ،وك�� ّل ذل��ك قبل
التموضع ال��روس��ي ف��ي ال��ح��رب ال��س��وري��ة ،وهو
التموضع الذي اختار أردوغان مواجهته عسكرياً،
إلسقاط مفاعيله التي يدرك أنها تقضي على أحالم
إسقاط الرئيس السوري ،فكيف اآلن ،وبعد هذا
التموضع ونتائجه ،وبعد االستدارة التركية بعد
فشل الرهانات واالختبارات؟
 السطر الثالث أنّ روسيا وتركيا مص ّممتانعلى إنجاز اتفاق حول سورية ،يضمن وحدتها،
وح�� ّل سياسي ،ومواصلة الحرب على اإلرهاب.
وهذا يعني ضمان الحرب التي تريدها روسيا على
جبهة النصرة وتطلب تعاونا ً تركيا ً فيها ،وتطلب
تركيا منعا ً لنشوء كيان ك��ردي على حدودها مع
سورية ،ومنع تغلغل حزب العمال الكردستاني في
المناطق السورية ،وتطلب دعم موسكو وضمانتها
لتحقيق ذلك .وهذا يعني تشكيل آلية ثالثية ف ّعالة،
كما ورد في التصريحات التركية والروسية ،تض ّم
الخارجية والدفاع واالستخبارات ،من الطرفين،
لتبادل الطلبات التفصيلية ب��األس��م��اء واألرق���ام
والتفاصيل واألم��اك��ن ،ول��ك��ن وص���والً إل��ى ماذا
عندما يقترب الفريقان من نيل الهدف؟ الجواب
وصوالً إلى اشتراك الطرفين اللذين تشكل الدولة
السورية بجيشها ورئيسها طرفها األول ،الذي
تضمن روسيا مشاركته ،وتشكل أطراف غامضة
ّ
تتوضح صورتها لدى
من المعارضة ،يجب أن
األت��راك ،ليتالقيا على ح ّل سياسي يك ّرس وحدة
س��وري��ة ومؤسساتها ،ويضمن االس��ت��ق��رار في
اإلقليم ،وهذا ما ال يساور تركيا ،التي تقول إنها
ل��م تغيّر رأي��ه��ا وموقفها م��ن الرئيس السوري،
وترى أنه من المبكر القول إنها وافقت على مرحلة
انتقالية بشراكته ،ومهم ج��دا ً أن السطر الرابع
هو من المبكر ،وكيف ال يكون مبكرا ً والمطلوب
تزامن اإلعالن عن هذا القبول بالقدرة على جلب
أوس��ع تشكيل من المعارضة للشراكة في الح ّل

السياسي ،ودون ذل��ك شرطان ،واح��د يستدعي
بقاء تركيا ف��ي موقع الثقة ل��دى ه��ؤالء بأنها لم
تبع رأسهم في تفاهمها مع موسكو ،والثاني أن
يكون العمل العسكري ال��ذي تقوده موسكو قد
ج�� ّرده��م م��ن أحالمهم ،التي يمثلها ال��ره��ان على
النصرة ،التي ظهرت علنا ً كقوة تقود ك ّل المعارك
بوجه الدولة السورية وحلفائها ،وتشكل العصب
الرئيسي للجماعات المسلحة.
 السطر الخامس واأله�� ّم هو ما قالته بياناتوزارة الدفاع الروسية التي بلغت خمسة بيانات
ف��ي ي���وم واح����د ،ه��و ي���وم ن��ه��اي��ة ال��ق��م��ة الروسية
التركية ،ليقول واحد منها إنّ سبعة آالف إرهابي
يحتشدون ح��ول حلب ،وي��ق��ول الثاني إنّ قتلى
اإلره��اب��ي��ي��ن ف��ي م��ع��ارك األي���ام األخ��ي��رة بلغ ألف
قتيل ،ويقول الثالث إنّ الجيش السوري انتقل من
الدفاع إلى الهجوم في جنوب غرب حلب ،ويقول
الرابع إنّ روسيا تعلن هدنة لثالث ساعات يوميا ً
في حلب ،ويقول الخامس وهو األه ّم إنّ الطيران
ال��روس��ي سيواصل مهامه ض�� ّد اإلرهابيين في
ح��ل��ب ومحيطها وي��ت��وق��ف ف��ق��ط خ�ل�ال ساعات
الهدنة المعلنة ،وهنا تريد موسكو أن تقول إنها
المعني األول بما يجري في حلب ،وإنّ ما يجري
ه��و ح��رب م��ع إرهابيين ،وإنّ الطيران الروسي
سيواصل استهدافهم ،وبالتالي من ينتظر تغييرا ً
تنتجه القمة ،فعليه انتظاره من الجانب التركي
وليس من الجانب الروسي على اإلطالق.
 تقول موسكو نحن واثقون إنّ أردوغ��ان يريدأن يستدير وال خيار أمامه سوى االستدارة ،لكننا
واثقون أنه بحاجة للوقت ولمواصلتنا للحرب ليتمكن
من فعل ذل��ك ،ويحتاج منا أن نتركه يقوم بالمهمة
بهدوء ،لكن ذلك لن يعني أبدا ً وقوعا ً في مهل كالتي
منحت لألميركيين ،وترتب عليها تحضير وإعداد
جبهة النصرة للتم ّكن من خوض حرب كالتي تشتعل
اليوم في حلب وتشعلها بنيرانها.
ناصر قنديل

التنمية ت�أتي ( ...تتمة �ص)1
فرضا ً من الرئاسة ،وهي تجربة جديدة وقيّمة ،و ُتعطي القيمة الحقيقية للتجربة
الحزبية ،وتعيد القرار إلى القاعدة الحزبية .وهذه خطوة جريئة وهامة لرئيس الحزب
في إشراك القاعدة وخلق تجربة حزبية حقيقية.
ولكن يجوز ربما أن نفتح باب الحوار في موضوع الـ ،One Man one voteأيّ
في خلق منافسة بين أبناء الصف الواحد والتوجه الواحد والعقيدة الواحدة ،فما هو
معيار االختيار في هذه الحالة ،هل أداء الشخص الفردي وفي أيّ إطار؟
يصب قرار الناخب هنا لصالح الشخص أو لصالح العقيدة الحزبية أو لصالح
فهل
ّ
البرنامج االنتخابي ،علما ً أننا لم نر برامج انتخابية بمعناها الحقيقي؟ وبالتالي
فالخطوة ما زال يلزمها بعض التحديث ليصبح االختيار على أساس البرنامج إلبعاد
الشخصنة والخدمات عن التجارب االنتخابية.
أما بالنسبة للعملية الديمقراطية المشلولة في لبنان ،فيت ّم الحديث عن إنشاء
مجلس شيوخ ،يكون صاحب الفصل في األمور التي تتعرقل داخل مجلس النواب،
علما ًانّ الديمقراطيات الفاعلة تبتعد اليوم عن مجالس الشيوخ وتلتزم بتطوير وتفعيل
سلطاتها التشريعية ،والتي تبقى األساس في سنّ القوانين وفي تحديث المجتمعات.
ينص أنه مع انتخاب اول مجلس نواب على أساس وطني ال طائفي
علما ً أنّ الدستور ّ
يُستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائالت الروحية وتنحصر صالحياته
في القضايا المصيرية .ولكن منذ التسعينيات حتى اليوم ال زلنا بمجلس نيابي فيه
خلل طائفي كبير.
فهل من الناجع اليوم الحديث عن مجلس شيوخ في ظ ّل ديمقراطية ّ
معطلة ومجلس
نيابي مشلول؟ وهل نعيد تجربة مجلس الشيوخ الذي ت ّم اعتماده في فترة االنتداب؟
وبالطبع التساؤل عما إذا كان رئيسه سيكون درزيا ً أو أرثوذكسياً؟
المطلوب اليوم من قادة الحوار اتخاذ مواقف جريئة إلعادة الديمقراطية اللبنانية
الى السكة عبر إجراء انتخابات نيابية ،فمجلس نيابي ممدّد لنفسه هو أقوى طعنة
تع ّرضت لها الديمقراطية في لبنان ،فالبلد لن يستقيم من دون تشريع وتبقى مئات
مشاريع القوانين في حكم الموت السريري ،أه ّمها برأيي قانون حرية الحصول على
المعلومات ،والذي يجبر ك ّل من يصرف المال العام بنشر حساباته على االنترنت
إلطالع المواطن.
وتأتي التنمية الحقيقية لتشكل المعيار أليّ ديمقراطية ناجحة ،فبدون معيشة
المواطن ال قيمة أليّ شكل ديمقراطي أو حكم سياسي ،فهي النتيجة التي وضعت من
أجلها ك ّل األشكال السياسية ،فالحكم ليس الغاية بل هو الوسيلة ،وإذا لم نجد وسيلة
لتحسين عيش المواطن تصبح ك ّل المجالس النيابية أو مجالس الشيوخ أو غيرها،
مؤسس سنغافورة
وك ّل التجارب الديمقراطية داخل األحزاب غير ذات قيمة .وقد قال ّ
الحديثة «لي كوان يو» يوماً« :اصنعوا اإلنسان قبل أيّ شيء ،أ ّمنوا المرافق والخدمات
ثم اجعلوه يستخدمها بطريقة حضارية ونظيفة ،وأعيروا التفاصيل الحياتية اليومية
ك ّل االهتمام».
وفي التفاصيل اليومية تكمن القيمة الحقيقية للفرد ،في معيشته وخدماته ،في
معامالت الدولة الرسمية ،في الميكانيك والعقارات ،في المطار والمرفأ ،في االستيراد
والتصدير ،في الطبابة والتقاعد والشيخوخة ،في البيئة والنفايات ،في الوظائف
واإلنتاج وفرص العمل ،في ك ّل ذلك يُحكم على ديمقراطية الدولة.
عسى أن يُقبل مسؤولونا على الغوص في هذه التفاصيل ،هذه التفاصيل التي
يُقاس بها تقدّم ال��دول ،وهي التي تحدّد قيمة الفرد في مجتمعه .فلنسأل ونح ّكم
المواطن« :ما هي أولوياته وننطلق على هذا األساس».
ونعود إلى صديقنا «لي كوان يو» الذي قال« :التنمية تأتي قبل الديمقراطية».

فادي ع ّبود

�إعالنات ر�سمية
إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -القاديشا عن استدراج للعروض
ل��ش��راء  250خ��زان��ة ح��دي��د ّي��ة للقواطع،
وذل��ك وفق المواصفات الفنية والشروط
اإلداريّ��ة المحدّدة في دفتر الشروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
مئة ألف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن
قسم الشراء في المصلحة اإلدارية في مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ُت��ق �دّم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا  -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  22آب  2016الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1532
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس��ت��دراج ع��روض لشراء بنسات تختيم
العدادات لزوم المالحظة.
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 «»12
 المبنى المركزي.علما ً أنّ آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/9/2عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/8/6
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1536

