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بيان

نداء للمثقفين العرب
لمواجهة «الخطر الداهم»
أطـلـقــت مـجـمــوعــة م ــن املـثـقـفــن الـعــرب
ن ــداء إل ــى جـمـيــع املـثـقـفــن واملـنــاضـلــن
والـنــاشـطــن فــي الـحـقــل ال ـعــام للتحرك
وإطـ ـ ـ ـ ـ ــاق أوسـ ـ ـ ـ ــع حـ ـمـ ـل ــة ضـ ـ ــد ال ـف ـك ــر
اإلره ــاب ــي الـتـكـفـيــري ،وض ــد التعصب
ال ــدي ـن ــي وامل ــذهـ ـب ــي ،وضـ ــد اس ـت ـخ ــدام
الدين في العمل السياسي.
ودع ـ ـ ــا املـ ــوق ـ ـعـ ــون ،فـ ــي ن ـ ـ ــداء ب ـع ـن ــوان
«نحو ائتالف عربي مناهض للفاشية
الدينية» ،جميع أبناء االقطار العربية
إلـ ــى «الـ ـنـ ـض ــال م ــن أجـ ــل ب ـن ــاء ال ــدول ــة
املدنية الوطنية الديموقراطية الحديثة
التي تعتمد املواطنة وتصون الحريات
الشخصية والعامة ،وتحترم التعددية
الـسـيــاسـيــة والـثـقــافـيــة واالجـتـمــاعـيــة،
وت ـ ـ ـجـ ـ ــرم بـ ـ ــث األفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة،
وال ـف ــاش ـي ــة وال ـت ـك ـف ـي ــري ــة .دولـ ـ ــة تـضــع
فــي أولــويــاتـهــا التنمية املـسـتـنــدة إلــى
االنتاج ،وإلى عدالة التوزيع ،والقضاء
عـلــى الـفـقــر والـتـهـمـيــش .دول ــة تحرص
على تطوير التعليم
الوطني بكل مراحله،
وال ت ـ ـت ـ ـخ ـ ـل ـ ــى ع ــن
واج ـب ـه ــا ف ــي ت ـعــزيــز
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ال ــدف ــاع ـي ــة
والـتـصــدي للمخاطر
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي ت ـ ــواج ـ ـه ـ ـن ـ ــا
ً
ج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا ،دوال
وش ـعــوبــا ،وال سيما
فــي مشرقنا العربي،
وفــي مقدمها الخطر
ال ـص ـه ـيــونــي» .كــذلــك
دعـ ـ ــا املـ ــوق ـ ـعـ ــون إل ــى
«دعــم القوى الرسمية والشعبية التي
ت ـق ــات ــل بــال ـف ـكــر وال ـس ـي ــاس ــة وال ـس ــاح
قوى اإلرهاب التكفيري وداعميه ،وإلى
تأليف أوس ــع ائـتــاف عــربــي ملناهضة
الفاشية الدينية تحت شعار «الفاشية
الدينية لــن تمر ،واملــوت لــزارعــي املــوت
في عاملنا العربي»».
النداء جاء عقب لقاء ضم مثقفني وأهل
رأي من لبنان وسوريا ومصر واألردن
عـقــد فــي ب ـيــروت نــاقــش خــالــه الخطر
ال ــداه ــم ال ـ ــذي ي ـه ــدد املـ ـش ــرق ال ـعــربــي.
ولفت املجتمعون إلى أن «الخطر بات
ً
يـهــدد األمــة دوال وشعوبًا مــن املحيط
إلى الخليج» .وشدد املجتعون «الخطر

ال ـج ــدي ــد ي ـت ـط ـلــع مل ــد اجـ ــرامـ ــه لـيـطــول
العالم بأسره .ال لبس في أهدافه ،إنها
تدمير الحضارة واالجتماع اإلنساني،
وح ـي ــاة الـ ـ ــدول وامل ـج ـت ـم ـعــات؛ يـصــرخ
علنا« :بالذبح جئناكم»!».
وأش ـ ـ ـ ــاروا إلـ ــى أنـ ــه «وحـ ـ ــش ال ـفــاش ـيــة
الــدي ـن ـيــة .نـمــط خ ــاص م ــن الـفــاشـيــات،
تناظر وتــواكــب الفاشيات العنصرية
وال ـ ــرجـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــامل ـ ــن الـ ـع ــرب ــي
والـ ـغ ــرب ــي .إن ـه ــا أدوات إض ــاف ـي ــة بيد
االم ـب ــري ــال ـي ــة وأت ـب ــاع ـه ــا ف ــي املـنـطـقــة،
تستخدمها الدارة مـعــاركـهــا الــراهـنــة
واملستقبلية .أدوات يعوضها التراجع
ال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــي لـ ـ ـق ـ ــدراتـ ـ ـه ـ ــا ع ـ ـلـ ــى خـ ــوض
الـحــروب التقليدية التي استخدمتها
وت ـس ـت ـخــدم ـهــا ف ــي إش ــاع ــة ال ـفــوضــى
امل ــدم ــرة ،وذلـ ــك بـتـفـكـيــك دول املـنـطـقــة
ومـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــاتـ ـه ــا ،مـ ـش ــرقـ ـه ــا خ ــاص ــة،
ل ـف ــرض شـ ــرق أوس ـ ــط ج ــدي ــد ،م ـن ــزوع
االرادة والـ ـسـ ـي ــادة وامل ـ ـ ـ ــوارد ،خــاضــع
ك ـ ـل ـ ـي ـ ــا لـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــاءات
االطلسية ،ومتصالح
م ــع وراضـ ـ ــخ لـلـكـيــان
الصهيوني».
وشدد املجتعون على
أن «ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة
بـ ــاتـ ــت تـ ـمـ ـث ــل خ ـط ـرًا
داهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــس ع ـل ــى
اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان وحـ ـق ــوق ــه
االنسانية فحسب ،بل
على الحق بالوجود،
وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــق بـ ــال ـ ـح ـ ـيـ ــاة
أيـ ـض ــا ،وخـ ـطـ ـرًا عـلــى
الهوية وعلى حرية الكلمة والحريات
العامة ،بما فــي ذلــك املمارسة الدينية
نفسها ،وعلى الثقافة والتراث واآلداب
ً
و ال ـف ـن ــون ،وص ـ ــوال إل ــى ن ـمــط الـعـيــش
ً
كما تشكل خــال ق ــرون .هــذه الظاهرة
وضعت الوطن العربي خــارج التاريخ
ومنطق العصر» ،مؤكدين أن «مواجهة
هـ ــذه امل ــوج ــة املـ ــدمـ ــرة م ــن ال ـف ــاش ـي ــة ال
تـحـتـمــل ال ـ ـتـ ــردد .ب ــات ــت واجـ ـب ــة ،وهــي
ممكنة ،كونها مسؤولية القوى الحية
والحريصة على املنجزات الحضارية،
وعلى الـحــريــات واالسـتـقــال والــوحــدة
والتقدم».
(األخبار)

دعا الموقعون
إلى النضال
لبناء الدولة المدنية
الديموقراطية

◄ وفيات ►
زوجته سامية الزير
شقيقتاه صــونـيــا زوج ــة رفيق
س ـم ــاح ــه وع ــائ ـل ـت ـه ــا وخ ــزام ــى
أرملة الشهيد كمال خير بك
أوالد شقيقتيه :هــانــي سماحه
وعائلته ،زياد سماحه وعائلته،
الرا زوجــة وليد حنا وعائلتها
وهشام خير بك
بنات زوجته جوانا رعد وداليا
زوجة وليم مجاعص وعائلتها.
حـ ـم ــات ــه :م ـ ـ ــاري فـ ـغ ــال ــي أرمـ ـل ــة
غبريال الزير
أش ـ ـقـ ــاء زوجـ ـ ـت ـ ــه :س ـل ـي ــم ال ــزي ــر
وعائلته ،طوني الزير وعائلته
ينعون إليكم بمزيد مــن األســى
فقيدهم الغالي املرحوم الدكتور
مخول فؤاد قاصوف
املنتقل إلــى رحمته تعالى يوم
األربـعــاء  17أيلول  2014متممًا
واجباته الدينية.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم ــي الـسـبــت
واألحـ ـ ـ ــد  20و 21ال ـ ـجـ ــاري فــي
صالون الكاتدرائية من الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة صـبــاحــا لغاية
السادسة مساء.

تنعى إليكم
فرح العطاء بكثير من األسى
العالمة السيد هاني فحص
عـضــو ال ـشــرف فــي جمعية فــرح
العطاء
مؤسس فرح العطاء العراق
وت ــدع ــو ل ـل ـم ـشــاركــة بــال ـت ـعــازي
وفق ما هو مقرر

ذكرى
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
تصادف نهار األحــد الواقع فيه
 21أيـ ـل ــول  2014ذكـ ـ ــرى م ــرور
أسبوع على وفاة فقيد الشباب
الغالي املرحوم
زين العابدين باسم بلحص

ح ـف ـي ــد امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج زي ـنــو
حسن بلحص
(مختار صديقني السابق)
والده الحاج باسم زينو بلحص
(أبو زين)
شقيقاه راني وعلي
أعـمــامــه :األس ـتــاذ حـســن (خبير
محاسبة مجاز) ،محمد ،حسني،
األس ـتــاذ عـلــي ،واملـحــامــي أحمد
زينو بلحص
وفي هذه املناسبة األليمة تتلى
عن روحه الطاهرة آي من الذكر
ال ـح ـك ـيــم والـ ـسـ ـي ــرة الـحـسـيـنـيــة
ف ــي ال ـ ـنـ ــادي ال ـح ـس ـي ـنــي ل ـب ـلــدة
صــديـقــن – لـلــرجــال والـنـســاء –
الساعة العاشرة صباحًا
ل ـل ـف ـق ـيــد ال ــرحـ ـم ــة ولـ ـك ــم عـظـيــم
األجر والثواب
اآلسـ ـ ـف ـ ــون آل ب ـل ـح ــص وع ـم ــوم
أهالي بلدة صديقني

تنعى
«معًا نعيد البناء»
بكثير من األسى والحزن
سماحة العالمة
السيد هاني فحص
عـضــو مـ ّ
ـؤســس فــي «م ـعــا نعيد
البناء»
عضو في األمانة العامة
مرشد
وتــدعــو للمشاركة فــي التعازي
وفق ما هو ّ
مقرر.

إعالن
حضرة الـســادة مالكي العقار رقــم 2753
املزرعة
الـ ـعـ ـن ــوان :م ـت ـف ــرع م ــن شـ ـ ــارع كــورن ـيــش
املزرعة
املوضوع :وضع البناء القائم على العقار
رقم  2753املزرعة.
املرجع :املعاملة  2012/223أ .ش .بموجب
االستدعاء رقم  1071تاريخ 2012/1/17
(شؤون).
باإلشارة الى املوضوع واملرجع أعاله،
وبعد الكشف الذي أجرته اإلدارة البلدية
بــواسـطــة الـلـجـنــة املــؤلـفــة مــن املهندسني
عريضة وعبود وأندريا على البناء القائم
على العقار رقم  2753املزرعة ،تبني وجود
تشققات فــي سقف وج ــدران بيت الــدرج
على السطح األخير وأعـمــدة بيت الــدرج
في الطوابق ضعيفة ،ما يشكل خطرًا.
وبـمــا أن ه ــذا الــوضــع يشكل خـطـرًا على
السالمة العامة،
لذلك ،ننذركم بموجب املادة  18من قانون
ال ـب ـن ــاء رقـ ــم  646ت ــاري ــخ 2004/12/11
بوجوب ترميم البناء ،على أن يبدأ العمل
ضمن مهلة  15يــومــا مــن تــاريــخ تبلغكم
ه ــذا اإلن ـ ــذار وع ـلــى أن يـتــم الـعـمــل تحت
إش ـ ــراف م ـه ـنــدس م ـس ــؤول وب ـعــد ات ـخــاذ
كافة االحتياطات ملنع الخطر عن العمال
والغير.
وبــامل ـنــاس ـبــة ،فــإن ـنــا نــذكــركــم بـمـضـمــون
الـفـقــرتــن  8و 9مــن املـ ــادة  18مــن قــانــون
ال ـب ـن ــاء رقـ ــم  646ت ــاري ــخ 2004/12/11
والتي تنص على ما يلي:
ـ ـ ـ على املالك أن يسهر دومــا على صيانة
أمــاكــه املـبـنـيــة وتــأمــن االت ـ ــزان واملـتــانــة
الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــن ل ـ ـهـ ــا ح ـ ـفـ ــاظـ ــا ع ـ ـلـ ــى س ــام ــة
ال ـشــاغ ـلــن وال ـ ـجـ ــوار .وع ـل ـيــه كـلـمــا دعــت
الـحــاجــة ال ــى ذل ــك أو ب ـنــاء لـطـلــب اإلدارة
أن يكلف مهندسًا أو أكـثــر للكشف على
البناء والتحقق بالوسائل الفنية املالئمة
وتقديم تقرير مفصل عن حالة البناء .إذا
ظهر للمهندس أن البناء أو أقسامه قد
بدت فيه إشــارات وهن ،عليه أن يبني في
تقريره على قدر اإلمكان سبب هذا الوهن
ونتائجه املحتملة وأن يقترح األشـغــال
الواجب القيام بها مع بيان درجة العجلة
فيها .إذا تبني نتيجة تقرير املهندس أن
اتزان البناء أو متانته مختالن ،على املالك
أن يقوم تحت إشــراف املهندس املسؤول
ب ــأعـ ـم ــال ال ـت ـش ـي ـي ــد والـ ـت ــدعـ ـي ــم امل ــؤق ـت ــة
الــازمــة ،وأن يعلم بما قــام به البلدية أو
الـقــائـمـقــام خ ــارج ال ـن ـطــاق ال ـب ـلــدي ،ومــن
ثــم عليه ات ـخــاذ اإلج ـ ــراءات ال ــازم ــة بعد
االت ـف ــاق م ــع شــاغ ـلــي ال ـب ـنــاء أو مــراجـعــة
ال ـق ـضــاء املـسـتـعـجــل ،إذا اق ـت ـضــى األم ــر،
لـلـقـيــام بــأع ـمــال ال ـت ـقــويــة الـنـهــائـيــة بعد
االسـتـحـصــال عـلــى رخ ـصــة مــن الـبـلــديــة.
وعند انتهاء العمل ينظم املهندس تقريرًا
عــن األعـمــال التي قــام بها يشير فيه الى
حالة البناء الجديدة.
تبليغات:
مالكي العقار رقم  2753املزرعة السادة:
ـ ـ ـ فاطمة يحي الحريري.
ـ ـ ـ محمد خليل الحريري.
ـ ـ ـ يحي خليل الحريري.
ـ ـ ـ سعد الدين خليل الحريري.
ـ ـ ـ لطيفة خليل الحريري.
ـ ـ ـ حليمه خليل الحريري.
ـ ـ ـ سعدية خليل الحريري.
شاغلي العقار رقم  2753املزرعة.
املستدعي مالكي العقار  2753املزرعة.
بيروت في  19تشرين أول 2012
محافظ مدينة بيروت
ناصيف قالوش
التكليف 1629
إعالن توظيف
إجراء مباراة للتعيني في بعض الوظائف
وللتعاقد
على بعض املهام لدى وزارة الزراعة
تجري إدارة املوظفني في مجلس الخدمة
املدنية اعتبارًا من يــوم الخميس في 30
تـشــريــن األول  2014م ـبــاراة للتعيني في
بـعــض الــوظــائــف ولـلـتـعــاقــد عـلــى بعض
املـ ـه ــام لـ ــدى وزارة الـ ــزراعـ ــة وذل ـ ــك وف ــق
االخ ـت ـصــاصــات ال ـتــال ـيــة :ش ـه ــادة طبيب
بيطري ـ ـ ـ شهادة هندسة زراعية ـ ـ ـ شهادة
هـنــدســة مـعـلــومــاتـيــة ـ ـ ـ ـ ـ  TSف ــي األنـظـمــة

