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تتمات

أرب��ي��ل تسقط وم��ا ك��ان األم���ر متوقعاً،
وأربيل بديل واشنطن لتل أبيب ودبي معاً،
كعاصمة اقتصادية واستراتيجية ،ومنها
التنصت على إيران وربما أيضا ً
ك ّل مقرات
ّ
روسيا والصين ،ففيها ما ال ثقة لواشنطن
لوضعه في باكستان وتركيا.
ح��دث م��ا ليس متوقعاً ،وص���ار القتال
لحماية أرب��ي��ل مهمة أم��ي��رك��ي��ة مباشرة،
فصدرت مجموعة من القرارات لكن المهم
منها لم يصدر بعد وال يزال قيد النقاش،
وه��و ق���رار ال��ت��ح��دث م��ع ال��دول��ة السورية
ب��ع��دم��ا ص����ار ال���ت���ع���اون م���ع إي������ران أم����را ً
محسوماً.
ال ي���زال ف��ي واش��ن��ط��ن م��ن ي��ق��ول يمكن
لـ»داعش» أن يستنزف سورية ،وأن نقاتله
في ال��ع��راق ،كما ال ي��زال في واشنطن من
يقول إنّ الوقت ال يرحم وعلينا التحدث
ف���ورا ً م��ع س��وري��ة ورئيسها ،ألنّ الحرب
والمنطقة ي��دخ�لان مرحلة حاسمة وما
تستطيعه ال��ط��ائ��رات األم��ي��رك��ي��ة ه��و منع
التقدم الداعشي إذا بقيت في األج��واء كما
هو الحال ،لكن ه��ذا مستحيل ،فال ب�� ّد من
رج���ال يقفون للتصدّي ل��رج��ال «داع���ش»
ال��ذي��ن ي��ث��ي��رون ال��رع��ب ف��ي ن��ف��وس جنود
ال��ج��ي��ش ال��ع��راق��ي والبيشمركة ع��ل��ى ح ّد
س����واء ،ل��ك��ن ال��ج��ي��ش ال��س��وري ومقاتلي
حزب الله وحدهم ال يأبهون لهؤالء.
لبنانيا ً ل��م يغيّر ال��ح��دث الكثير سوى
المشاركة ف��ي الحضور إل��ى أرب��ي��ل ،كما
ف��ع��ل وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي جبران
باسيل ،بينما تف ّرغ النائب وليد جنبالط
الس��ت��ط�لاع ب��ال��ن��ار لما سمعه م��ن األمين
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مفاج�أة هيئة التن�سيق( ...تتمة �ص)1
ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه السيد حسن نصرالله
حول االستحقاق الرئاسي ،ف��زار الوزير
ال��س��اب��ق س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة ،ب��ع��د زيارته
ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون ،مستكشفا ً فرص
التفاهم الرئاسي ،من جهة وفرص تشكيل
ائتالف هادئ يض ّم الثامن من آذار مع تيار
المستقبل والحزب التقدمي االشتراكي،
للنهوض باالستحقاقات الداهمة من جهة
أخرى.

التمديد أصبح واقعا ً

على صعيد االستحقاقات الداخلية ،لم تبرز
أي مؤشرات جدية من شأنها حلحلة األزم��ة
الرئاسية ،على رغ��م اللقاء الالفت ال��ذي عقد
أمس في بنشعي بين رئيس تيار المردة النائب
سليمان فرنجية ورئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط .ووضعت مصادر قريبة
من جنبالط الزيارة في إطار االتصاالت التي
يقوم بها األخير مع القيادات السياسية بحثا ً
عن خيوط ولو بسيطة تلتقي حولها األطراف
بما خص االستحقاق الرئاسي ،وكذلك السعي
للحؤول دون تمدد الفراغ إلى مجلس النواب.
إال أن المصادر اعترفت بأن الموضوع الرئاسي
لم ينضج على ما يبدو حتى اآلن ،مشيرة إلى
أن مساعي جنبالط تهدف أيضا ً إلى تحصين
االستقرار الداخلي في مواجهة اإلره��اب الذي
يستهدف البلد وكل فئات المجتمع اللبناني.
وفيما ق��ال جنبالط إن��ه «مهما ك��ان التفاوت
السياسي تبقى هناك محطات مشتركة للحفاظ
على وحدة لبنان واستقراره» ،أكد فرنجية أن
«اللقاء كان ودي �ا ً ج��داً ،وهناك أشياء نختلف
عليها وأخ���رى نتفق عليها ،ولكننا نؤمن
بالحوار ،ونمتلك الهاجس نفسه على لبنان».
وأعلن الجانبان أنهما ال يملكان حالً لألزمات
الراهنة.
ولوحظ أن وزير االتصاالت بطرس حرب

«المقاومة الغزاوية» ( ...تتمة �ص)1
كالم «تميم» أمير قطر لملك «آل سعود» من خالل ما تم تسريبه أخيراً ،حول
محاولة االستعانة بالدور «السعودي» للتأثير في المشهد «الغزاوي» كان
مهما ً في التدليل على أنّ «قطر» حاولت استعمال «المقاومة» ،من خالل سؤال
«سعودي» حول فهم الحاصل في غ ّزة ،وهو سؤال فيه كثير من التهمة على شيء
ما حصل من قبل «قطر» وليس للمملكة علم به ،وهو ما أشرنا إليه منذ اللحظة
األولى ،ونعني به العنوان الذي تحدث عن اختطاف ثالثة من المستوطنين،
وهي الظاهرة التي تكاد تكون غريبة على السياق العام الذي حكم فهم المقاومة
لعالقتها مع المستوطنين.
كالم «تميم» يحمل دالالت مهمة باتجاه أنّ هناك جهالً تاما ً بوضع وقدرة
«المقاومة» في غ ّزة ،ويؤ ّكد أكثر أنّ األرض ليست ملكهم ،وليست ملك قيادة
«حماس» في الخارج ،عندما نبّه «الملك السعودي» إلى الوجود المشترك لـ
«إيران وسورية وحزب الله» في غ ّزة ،خصوصا ً أ ّنه سجل موقفا ً سالبا ً من هذا
الوجود وهذا الحضور ،واعتبره وج��ودا ً ليس في «صالح أح��د» ،كونه اعتبر
الوجود «اإليراني  -السوري» وجودا ً ضارا ً مشتركاً ،وهل هذا الوجود كان ضارا ً
بالمقاومة فعالً؟!.
اللحظة السياسية الحالية تفيد بأنّ «المقاومة» يجب أن تبقى عالقة ،ويجب
أن ال يصرف ناجزها ،مطلوب أن تبقى خارج خريطة التسويات على غ ّزة ،أو على
إيقاف العدوان على غ ّزة ،بعيدا ً عن عنصر المقاومة ،من خالل العمل على الدخول
في حالة ساكنة أو العودة إلى وضع بارد في غزة ،من دون إمكانية أن تكون
المقاومة طرفا ً في هذا التبريد ،وهذا ما تفعله قوى إقليمية ودولية لاللتفاف على
المقاومة في محادثات القاهرة ،كي ال يصنعوا من المقاومة ن ّدا ً حقيقيا ً مع كيان
االحتالل ،وكي ال يعملوا على تكريسها سببا ً في إحياء الموات الفلسطيني!.

خالد الع ّبود

تنظيم الدولة ( ...تتمة �ص)1
في الحسابات المتابعة للصفحة المذكورة قدمها النسبي على صفحات
تويتر ،وجدية بعض المتابعين الذين يعتبرون مصدرا ً للكثير من الصحافيين
واإلعالميين المهتمين بملف الجماعات التكفيرية.
نص البيان:
رسالة إنذار وتحذير للدولة اللبنانية وجيشها الحقير
بسم الله والصالة والسالم على من بعث بالسيف رحمة للعالمين
أما بعد :
أوالً ،نحب أن نعلمكم أن ما فعلناه في لبنان (عرسال) ما هو إال الشيء القليل
القليل بالنسبة لما فعلناه بجيش بشار وجيش المالكي ومن واالهم وناصرهم،
وال تظنوا يوما ً أننا كنا نود دخول لبنان ،فوالله لو كنا نريد دخول لبنان وتحريره
وتطهيره من رجس النصيرية وحزب الالت وجيش الصليب لما خرجنا ،ال بل
نزيدكم علما ً أننا عندما نعلن دخول لبنان لن نبدأ بمنطقة واحدة (كعرسال) بل
سندخل لبنان بأكمله من جنوبه إلى شماله ومن غربه إلى شرقه ،فلبنان بالنسبة
لنا ال يأخذ من وقتنا إال ساعات بإذن الله ،ولتكن العراق والشام لكم عبرة وآية.
ثانياً ،اعلموا جيدا ً أننا اليوم نحن من يتحكم بكم يا طواغيت لبنان ال العكس،
فاألسرى الذين هم بين أيدينا كثر ولله الحمد ،وإلى اآلن لم نؤذ أحدا ً منهم ال خوفا ً
وال جبنا ً بل بسبب المفاوضات التي تجري ،لكن نحب أن نعلمكم أن ال مفاوضات
وال أسرى قبل إخراج جميع إخواننا الموقوفين في سجن رومية والريحانية وإال
فسنرسل لكم جنودكم على دفعات الرأس ومن ثم الجسد.
ثالثاً ،نمهلكم  24ساعة من تاريخ هذا البيان لإلفراج عن إخواننا اإلسالميين
الموقوفين وإال فسنقطع الرؤوس عن األجساد ،وقد أعذر من أنذر.
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
الدولة اإلسالمية (والية لبنان)

من النوم مع ال�شيطان ( ...تتمة �ص)1

حاول االلتفاف على ض��رورة حصول إجماع
نيابي على انتخاب رئيس الجمهورية بدعوته
إلى انتخاب الرئيس في ال��دورات التي تلي
ال��دورة األول��ى بنصاب النصف زائ��دا ً واح��داً،
وه��ذا النصاب مؤمن من خ�لال موقف بري
وكتلته.
إال أن األم��ر المؤكد الوحيد هو أن التمديد
لمجلس النواب أصبح ثابتا ً بعد انتهاء مهلة
دعوة الهيئات الناخبة من دون أن يبتها مجلس
الوزراء في اليوم األخير من المهلة القانونية،
علما ً أن وزير الداخلية نهاد المشنوق رفع كتابا ً
بهذا الخصوص إلى مجلس ال���وزراء .وتقول
مصادر سياسية إن التمديد لمجلس النواب
أصبح حاصالً فعالً وينتظر حصول توافق بين
الكتل النيابية على ما يمكن وصفه بـ «صفقة»
تسبق وتلي التمديد بدءا ً من إعادة التشريع إلى
المجلس.
إال أن وزير العمل سجعان قزي أكد أن مرسوم
دعوة الهيئات الناخبة قد يعرض في جلسة
يوم الخميس .وشدد قزي على «أننا كرافضي
التمديد قد نقبل به ألشهر قليلة لوضع قانون
النتخاب مجلس نيابي جديد ،ولكن إذا قبلنا
التمديد فهو تمديد للشغور الرئاسي».
م��ن جهته ،نفى عضو كتلة «المستقبل»
النائب ه��ادي حبيش «وج��ود صفقة لتمرير
سلسلة الرتب والرواتب مقابل التمديد لمجلس
النواب» .وأكد أن «الذهاب إلى انتخابات نيابية
ولبنان في أتون صراع المنطقة في ظل فراغ
رئاسي يؤدي إلى كارثة ألن الحكومة ستصبح
حكومة تصريف األعمال» ،معتبرا ً «أن األفق ال
يزال مسدودا ً أمام إمكان انتخاب رئيس جديد
للجمهورية قريباً».
وأش��ارال��ن��ائ��ب اي��ل��ي م��ارون��ي على حركة
االتصاالت التي يقوم بها رئيس حزب «الكتائب
أمين الجميل «بغية إع��ادة إحياء المؤسسات
وفي الطليعة انتخاب رئيس جديد للجمهورية»،
الفتا ً إلى أن الجميل التقى شخصيات عدة وهو
سيلتقي جنبالط في األيام المقبلة.

أزمة التصحيحواإلفادات

أما في الشأن التربوي فيبدو أن قرار إعطاء
اإلفادات أخذ طريقه إلى التنفيذ مع بدء وزارة
التربية طبع اإلف����ادات ب��دي�لاً ع��ن الشهادة
الرسمية ،وتأكيدها أن ق��رار إص��دار اإلف��ادات
أصبح نافذا ً وبات بإمكان الطالب االنتساب إلى
الجامعات والقوننة تأتي الحقاً ،على رغم قرار
الجمعيات العمومية لنقابة المعلمين العودة
عن ق��رار مقاطعة تصحيح االمتحانات بينما
أبقت مجالس نقابات التعليم الثانوي على قرار
المقاطعة.
وإذا كان القرار النهائي ينتظر ما سيصدر
عن هيئة التنسيق بعد ظهر اليوم فإن مصادر
الهيئة أك��دت لـ«البناء» أن التوجه هو نحو
االستمرار في مقاطعة تصحيح االمتحانات،
وحملت وزير التربية المسؤولية الكاملة عن
قرار إعطاء اإلفادات .ورأت المصادر «أن البعض
يريد الهروب من المشكلة األساس وهي سلسلة
ال��رت��ب بينما مقاطعة تصحيح االمتحانات
نتجت من المشكلة األساس».
وتعقد لجنة التربية والتعليم العالي
والثقافة جلسة عند العاشرة والنصف من
قبل ظهر اليوم برئاسة النائب بهية الحريري
وحضور وزير التربية الياس بوصعب ،وذلك
للبحث في القضايا التربوية الملحة.

توقيف مسؤول سابق
في «المستقبل»

أمنياً ،قطع شبان طريق كورنيش المزرعة
احتجاجا ً على توقيف المسؤول السابق في
تيار «المستقبل» إبراهيم دي��اب .وقد وصلت
قوة من الجيش إلى المنطقة لفتح الطريق ،التي
ُقطعت في االتجاهين باإلطارات المشتعلة عند
تقاطع جامع عبد الناصر.
وعلم انه تم إلقاء القبض على دياب في مطار
بيروت الدولي.

الحفاظ على �أمن ( ...تتمة �ص)1
لكن حزب العمال المعارض قال إن دور بريطانيا في
أزمة العراق «يعوزه الوضوح التام».
وتعقد لجنة ال��ط��وارئ األمنية الحكومية «ك��وب��را»
المعنية بالتطورات التي تمس األمن القومي البريطاني،
اجتماعا ً لمناقشة الوضع في العراق.
وقال وزير الدفاع البريطاني ،مايكل فالون ،إن التدخل
العسكري البريطاني في البلد (ال��ع��راق) قد يستغرق
«أشهراً» ،موضحا ً أن طائرات المراقبة البريطانية تعمل
من هناك.
وخاطب وزير الدفاع البريطاني جنود بالده في قاعدة
عسكرية بقبرص قائالً« :إن دور بريطانيا يتجاوز اآلن
المهمة اإلنسانية األصلية» .وأضاف فالون« :إن سالح

الجو البريطاني يجمع معلومات استخباراتية بشأن
تحركات مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية ».وتابع...« :
ينبغي أن نساعد في إنقاذ أرواح العراقيين وحمايتهم.
سنحتاج إلى جهودكم جميعا ً مرة أخرى والمراقبة التي
يمكن أن تقدموها لنا».
وقال وزير الدفاع البريطاني «نريد أن نساعد الحكومة
العراقية الجديدة والقوات الكردية .نريد أن نساعدهم على
وقف زحف تقدم تنظيم الدولة اإلسالمية» .قائالً« :هذه
ليست مجرد مهمة إنسانية .نحن وبلدان أوروبية أخرى
مصممون على القيام بما نستطيع لمساعدة حكومة العراق
على محاربة هذا النوع الجديد من اإلرهاب المتطرف جدا ً
الذي يمارسه تنظيم الدولة اإلسالمية».

اختتام مفاو�ضات ( ...تتمة �ص)1
وأوضح موقع وكالة «معا» بحسب مصادرها انه تم
االتفاق على قضايا بالقاهرة كما جرى تأجيل قضايا اخرى
وسيتم االعالن عنها خالل وقت قصير.
من جهة اخرى ،عدّت حركة المقاومة اإلسالمية «حماس»
مساء أمس ،تهديدات رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو
بتصعيد العدوان ضد قطاع غزة في حال فشل مفاوضات
التهدئة في القاهرة أنها ليست ذات قيمة.
وأع��ل��ن نتنياهو ف��ي وق��ت سابق أن��ه أص��در أوام��ره
للجيش باالستعداد لجميع السيناريوات بما في ذلك
تجدد الهجمات الصاروخية من قطاع غزة منتصف الليلة
عند انتهاء اتفاق وق��ف إط�لاق النار الموقت .وأض��اف

نتنياهو خالل مؤتمر صحافي عقده برفقة وزير الجيش
موشي يعلون وذلك في أعقاب جلسة مشاورات أمنية
في قاعدة سالح البحرية في اسدود المحتلة ،أن الجيش
يستعد لهجمة «عنيفة جداً» على القطاع حال تجدد إطالق
الصواريخ ،على حد قوله.
وتحدث نتنياهو عن توجيهه الوفد الصهيوني المفاوض
في القاهرة بضرورة االل��ت��زام باحتياجات «إسرائيل»
األمنية ،منوها ً إل��ى أن منطقة الشرق األوس��ط «منطقة
مضطربة تلزمها القوة والصبر وأن الجيش يمتلك الكثير
من القوة والتحمل لفترات طويلة» (راجع تفاصيل أخرى
في الصفحة .)12

بمنطقة اللجاة وغرب أم العوسج وجنوب
مدرسة البنين في درعا البلد وجنوب غربي
بلدة اليادودة والشيخ سعد ونوى وإنخل ،في
حين استهدفت وحدات الجيش المنتشرة في

ل���ت�ل�اق���ي روس���ي���ا وال���ص���ي���ن وإي�������ران عبر
أفغانستان ،والثانية هي في فترة الحرب على
سورية ،ومبررات التغاضي عن تنامي حشد
المجموعات الجهادية الوافدة إلى سورية ،في
شرح تصريحات وزيرة الخارجية األميركية
هيالري كلينتون عن اعتبار هذه التجمعات
أم��را ً طبيعيا ً ومشروعاً ،لما وصفته «نجدة
ال��ش��ع��ب ال��س��وري ب��وج��ه وح��ش��ي��ة النظام»،
م��خ��ف��ف��ة م���ن ال��م��خ��اط��ر ال��م��ت��رت��ب��ة ع��ل��ى ذلك
ومحدودية حجم وفاعلية هذه المجموعات،
ل��ك��ن م��راك��ز ال���دراس���ات األم��ي��رك��ي��ة وكذلك
ال��ص��ح��ف ال��ك��ب��رى ام��ت�لأت ب��ال��ت��ق��اري��ر التي
تكشف وج��ود خطة ب��دأت منذ ال��ح��رب على
ل��ي��ب��ي��ا ،لتجنيد م��ق��ات��ل��ي ال��ق��اع��دة ف��ي معتقل
غوانتانامو للذهاب إلى ليبيا ،وعن تفاهمات
تمت بمعرفة واشنطن بصفقات عقدها وزير
الداخلية السعودي محمد بن نايف مع مئات
المعتقلين ،للقتال في سورية مقابل اإلفراج
عنهم وإص��دار عفو ملكي يطاولهم وتأمين
أسرهم أثناء سفرهم للقتال وبعد موتهم.
اإلستراتيجية الثانية عرفت باسم االحتواء
المزدوج ،وهي إستراتيجية سبق استخدامها
في التعامل مع ال��دول التي كانت في موقع
ع���داوة م��ع واش��ن��ط��ن ،وف��رض��ت الحاجة في
مراحل معينة تعاونا ً مشتركا ً معها ،وتقوم
على قاعدة تسهيل إمكانية التعاون في ملف
والتعادي وصوالً للحرب في ملف آخر ،وهنا
كتب الكثير عن االحتواء المزدوج في تبرير
التعاطي مع إي��ران كعدو عموما ً وحليف في
ملف ال��ح��رب على ال��ع��راق ح��ص��راً ،كما عن
القاعدة في مرحلة التسعينات« ،نستخدمها
ل��ت��وازن رع��ب م��ع خصومنا ونقاتلها لمنع
توسع سيطرتها» ،ويحكى اليوم عن القاعدة
أو داعش راهنا ً في سورية والعراق ،فالتعاون
ممكن في الحرب على سورية بل ومطلوب،
واالس��ت��خ��دام التكتيكي مسموح في العراق
لدفع إي��ران لخفض سقفها التفاوضي ،لكن
ضمن خطوط حمراء يترجمها نص مفصل
لتطبيق االح���ت���واء ال���م���زدوج ،ف��ي ك��ل حالة
يتخذ قرار اعتماده كإستراتيجية ويعمم على
الالعبين الميدانيين سياسيين وديبلوماسيين
وعسكريين ورج��ال استخبارات ،ويتضمن
ال��م��م��ن��وع��ات ال��م��ال��ي��ة وال��م��ص��رف��ي��ة والتقنية
والجغرافية التي تشكل حدود تطبيق نظرية
االحتواء المزدوج.
اإلستراتيجية الثالثة هي عدم االقتراب من
غرفة النوم ،وتقوم على التغاضي والتجاهل
وعدم التعامل وعدم إعالن الحرب على كيان
بعينه أو قوة سياسية أو دولة وح��زب ،وقد
ط��ب��ق��ت م��ع ال��ق��اع��دة ك��م��ا م��ع ق���وى ودول ال
تتجانس م��ع السياسات األميركية ،لكن ال
ض��رر مباشرا ً على المصالح األميركية من
الفوضى التي تنشرها وتخلقها هذه القوى
وال�����دول وت��ن��ت��ج م��ع��ه��ا أض�����رارا ً ت��ص��ي��ب في
الغالب أع���داء واشنطن ،ومضمونها حصر
التعامل مع ه��ذه القوى وال���دول برسم خط
أحمر اسمه منع الدخول والتقرب من غرفة
النوم األميركية ،والسماح باللعب والتنقل
في غرف الدار والمطبخ والصالون ،وتحدد
مذكرة مفصلة الحاالت والمواقع والمصالح
ال��ت��ي ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ي��ه��ا ت��وص��ي��ف غ��رف��ة النوم

الممنوع االقتراب منها ،والتي يشكل تخطي
عتبتها م��ب��ررا ً إلع�لان الحرب ونقل العالقة
من التغاضي إلى المواجهة ،في حالة داعش
اليوم الواضح ،أن جنون أميركا قد حدث يوم
بدا أن داعش سيدخل إلى أربيل ،وأن ما بناه
األم��ي��رك��ي��ون ف��ي س��ن��وات عشر ينهار كلياً،
وتسقط القلعة التي راهنوا أنها تحمل كنزهم
الذهبي في مجال االستخبارات واالستثمار
واألن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة ،لتكون جمعا ً بين
دبي وتل أبيب في آن واحد.
اإلستراتيجية الرابعة هي دعهم يصدمون
رأسهم بالجدار ،وتطبق أيضا ً على كثير من
الدول أو القوى ،وخصوصا ً الحلفاء الحاليون
ولكن خصوصا ً السابقون ،وبصورة أخص
ف��ي م��راح��ل اس��ت��دارة السياسات األميركية
وذه��اب��ه��ا إل���ى ال��ت��س��وي��ات ب��ع��د زم���ن حروب
يصعب على من شاركوا واشنطن خوضها،
أن يتفهموا بسرعة ديناميات التغيير التي
ت��ف��رض��ه��ا وم�لاق��ات��ه��ا ،ف��ت��ت��رك ه���ذه القوى
وال��دول تالقي مصيرها لتصطدم بالحقائق
المرة وتتلقى الخسائر وتستدير أو تستنجد
ط��ل��ب��ا ً ل��ل��م��ع��ون��ة ب����االس����ت����دارة ،وف����ي حالة
القاعدة كانت مرحلة ما بعد انهيار اإلتحاد
السوفياتي ،وتوقعات القاعدة المرتفعة بنيل
جائزتها بحكم أفغانستان ،بينما واشنطن
قررت منح الفرصة لتحالف الشمال وسواه
من القادة األفغان لمواكبة مرحلتها الجديدة.
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��خ��ام��س��ة ه���ي تسمين
العجول وتقوم على تكبير وتعظيم قوى أو
دول لطرح رأسها على طاولة التفاوض مع
الخصوم ال��ذي��ن تصعب هزيمتهم ،فيجري
تحديد حلفاء بعينهم ليسوا من صلب البينة
اإلستراتيجية للمصالح األم��ي��رك��ي��ة العليا،
ويقدمون كبش ف��داء بعد تعظيمهم كطرف
ف��اع��ل ،وت��وض��ع ف��ي خ��دم��ة تعظيمهم اآلل��ة
اإلعالمية والديبلوماسية األميركية ،لتحقيق
ه��ذا التعظيم ،وف��ي حالة القاعدة م��رت هذه
الحالة لكن ليس للمساومة على رأس القاعدة
بل لتبرير حربي العراق وأفغانستان ،اللتين
ب���دا واض���ح���ا ً الح��ق��ا ً أن ال��ق��اع��دة ل��م ت��ك��ن إال
الذريعة لخوضهما.
في ح��ال داع��ش يحدث اليوم جمع غريب
عجيب بين كل اإلستراتيجيات دفعة واحدة،
من النوم مع الشيطان واالح��ت��واء المزدوج
وع���دم ال���دخ���ول إل���ى غ��رف��ة ال��ن��وم وتسمين
العجول ودعهم يصدمون رأسهم بالجدار،
وح��دي��ث ع��ن ن��وم م��ع شيطان آخ��ر واحتواء
م���زدوج آخ���ر ،والمقصود س��وري��ة وإي���ران،
ت��ح��ال��ف معهما ض��د داع���ش م��ن دون بلوغ
مرتبة إل��غ��اء ال��ع��داء ،وص���دم رأس بالجدار
ل��ل��س��ع��ودي��ة وع��ن��اده��ا ،وت��س��م��ي��ن ع��ج��ل آخر
ه��و ال��م��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة ،ل��ك��ن ف��ي النهاية
سيكتشف األميركي أن ثمة مفردة ومصطلح
ج��دي��دي��ن ال غ��ن��ى ع��ن تعلمهما ل��م��واج��ه��ة ما
يحدث ،وهما كلمتي «الجلوس مع المالئكة»
للتفاهم ،فال مناص من التفاهم واالعتراف
ب��أن اللعبة تشرف على النهاية ،والمكابرة
ل��م ت��ع��د ت��ف��ي��د ،وث��م��ة م��ه��اب��ة وإب��ه��ار يملكان
وحدهما هزيمة داعش ،سحرهما بيد الثنائي
الذي يتشكل من الرئيس بشار األسد والسيد
حسن نصرالله.

�إعالنات ر�سمية

وا�شنطن تفر�ض ( ...تتمة �ص)1
الى ذلك ،بدأت يوم أمس ،مفاعيل اتفاق
المصالحة الموقع في أحياء القدم والعسالي
وجورة الشريباتي بدخول حيز التنفيذ ،حيث
أك��د رئيس اللجنة المركزية للمصالحات
الشعبية الشيخ جابر عيسى ب��دء دخول
اتفاق المصالحة الوطنية حيز التطبيق.
وق��ال الشيخ عيسى أن الجهود تتركز
ليشمل تنفيذ االتفاق الحي بأكمله لتسهيل
عودة الخدمات والمواطنين الى الحي ،الفتا ً
الى وجود إلى اتفاقات للمصالحة في أكثر
من منطقة بانتظار المراحل النهائية إلعالنها
إلتاحة فرصة النجاح أمام هذه المصالحات.
ويشمل االتفاق حسب عيسى «تسليم قوائم
بأسماء المسلحين داخ��ل الحي لتسوية
أوضاعهم وأخرى بأسماء المختطفين وإزالة
السواتر الترابية لفتح الطرقات وإع��ادة
الخدمات إلى الحي وتأمين عودة األهالي».
وقد أشرف على بدء تنفيذ االتفاق يوم أمس
كل من محافظ دمشق بشر الصبان ،وجمال
القادري امين فرع حزب البعث في دمشق،
وفادي صقر قائد قوات «الدفاع الوطني» ،بعد
جولة استمرت لساعات داخل حي القدم.
ميدانياً ،أكد مصدر عسكري سوري أن كل
ما تناقلته بعض وسائل اإلع�لام حول قيام
طائرات أميركية بتنفيذ ضربات على أهداف
في مدينة الرقة عا ٍر تماما ً من الصحة.
في وقت واصلت وحدات الجيش السوري
وال��ق��وات الرديفة عملياتها العسكرية في
درعا وقتلت أعدادا ً من المسلحين في عمليات
نفذتها ف��ي أب��و هجار شمال شرقي الطف
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ريف القنيطرة مسلحين في الهجة وحريمة
وأحبطت محاولة تسلل م��ن عين البيضا
باتجاه مزارع األمل.
وفي حلب نفذ الجيش عمليات في منطقة

الشقيف وعندان والزربة وداب��ق وارش��اف
ومنبج وعبلة وب��ارح والحيدرية وجسر
الحج وأرض المالح وحلب القديمة وخان
طومان.

الحمرا بالزا سوبر ماركت ش.م.ل
دعوة إلى انعقاد جمعية عمومية عادية
ي��ت��ش��رف رئ���ي���س وأع���ض���اء مجلس
إدارة الحمرا ب�لازا سوبرماركت ش.م.ل.
ب��دع��وة ح��ض��رات المساهمين إل���ى عقد
جمعية عمومية عادية في مقر الشركة في
مجمع الحمرا بالزا زحلة ـ المعلقة الكرك
الطريق العام وذلك يوم األحد الواقع فيه
 2014/9/28الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
للنظر في جدول األعمال التالي:
أوال ً ـ ت��ل�اوة ت��ق��ري��ر م��ج��ل��س اإلدارة
ومفوضي المراقبة.
ثانيا ً ـ المصادقة على حسابات عام
.2013
ثالثا ً ـ إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة عن عام .2013
راب��ع �ا ً ـ تجديد عقد مفوض المراقبة
األساسي للعام .2014
خامسا ً ـ أمور أخرى.
يمكن لكل مساهم أن يطلع ف��ي مركز
الشركة الرئيسي اعتبارا ً من تاريخ النشر
ف��ي ال��ج��ري��دة الرسمية على الميزانية
العمومية وحساب األرباح والخسائر للعام
.2013
رئيس مجلس اإلدارة
ركان سليمان
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين ـ الرئيس
طارق بو نصار
المنفذ :ول��ي��د علي عميري ـ بوكالة
المحامي يعرب حيمور
المنفذ عليه :محمد سعيد ح��م��دان ـ
مجهول محل اإلقامة.
السند التنفيذي :حكم الغرفة االبتدائية
األولى في البقاع أساس  2013/283قرار
 2013/154ت��اري��خ 2013/07/15
وال��وارد إلى هذه الدائرة من دائ��رة تنفيذ
والمسجل لدينا
زحلة برقم 2013/762
ّ
برقم  2014/12استنابات والمتضمن
بيع ال��ع��ق��ار رقم /1166/الال بالمزاد
العلني.
موعد ال��م��زاي��دة :الثالثاء ال��واق��ع فيه
 2014/09/23الساعة الثانية عشرة
والربع ظهرا ً في قاعة المحكمة.
المطروح للبيع :العقار رقم/1166/
الال.
مساحته ومحتوياته /791/ :متر
مربع وه��و عبارة عن أرض بعل ضمنها
شجرة ج��وز واح��دة وث�لاث شجرات كرز
وشجرة مشمش.
ح�����������دوده :ي����ح����ده م�����ن ال����غ����رب
العقار /1169/وم���ن ال��ش��رق طريق
ع��ام وم��ن الشمال العقار /1165/ومن

الجنوب العقارات /1167/و/1168/
و./1170/
الحقوق العينية :مرتفق بالمرور للعقار
رقم/1169/
قيمة ال��ت��خ��م��ي��ن /40184/ :دوالر
أميركي.
بدل الطرح /40184/ :دوالر أميركي.
شروط المزايدة :على الراغب بالشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ جب جنين قيمة الطرح
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو
تقديم كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة
ضمن نطاق دائرة تنفيذ جب جنين إذا لم
يكن له مقام فيه وعليه خالل ثالثة أيام من
صدور قرار اإلحالة إيداع الثمن تحت طائلة
اعتباره ناكالً فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يوما ً دفع
جميع الرسوم بما فيها رسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد اسماعيل شرانق
إعالن
(للمرة الثانية)
استدراج عروض أسعار لتلزيم تقديم
مولد كهربائي ق��درة 100ك.ف.أ .ومولد
كهربائي قدرة 60ك.ف.أ .مع نظام رابط
أوتوماتيكي بينهما لزوم االستثمار الفندقي
الدكوانة.
في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر
ي��وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع فيه 2014/9/2
يجري الصندوق الداخلي في المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني استدراج
عروض أسعار لتلزيم تقديم مولد كهربائي
ق��درة  100ك.ف.أ .ومولد كهربائي قدرة
60ك.ف.أ .مع نظام راب��ط أوتوماتيكي
بينهما لزوم االستثمار الفندقي الدكوانة.
ت��ق��دم ال��ع��روض إل���ى ق��ل��م ال��ص��ن��دوق
ال��داخ��ل��ي للتعليم المهني والتقني في
الدكوانة وفقا ً لدفتر الشروط الخاص المعد
لهذه الغاية والذي يمكن الحصول عليه من
قلم الصندوق على أن تصل هذه العروض
قبل الساعة الثانية عشرة من دوام آخر يوم
عمل يسبق اليوم المحدد إلجراء االستدراج
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 11 :آب 2014
رئيس مجلس إدارة الصندوق الداخلي
مدير عام التعليم المهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 1447
إنذار عام
إلى جميع المكلفين بالرسوم البلدية
ضمن نطاق بلدية الشياح
إن محتسب بلدية الشياح ،وعمالً بأحكام

القانون  88/60ال سيما المادة/112/
منه ،ينذر جميع المكلفين بالرسوم البلدية
بموجب جداول تكليف أساسية ضمن نطاق
بلدية الشياح ،بوجوب المبادرة إلى تسديد
ما يتوجب عليهم من رسوم وغرامات عن
سنة  2014والسنين السابقة خالل مهلة
 15ي��وم (خمسة عشر ي��وم�اً) من تاريخ
نشر هذا اإلنذار العام ،كي ال تضطر البلدية
إلى حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة
وطرحها بالمزاد العلني لتأمين تحصيل
هذه الرسوم وغرامات التأخير المتوجبة
عليها ،على أن يعتبر ه��ذا اإلن���ذار العام
بمثابة إن��ذار شخصي لكل مكلف وقاطعا ً
لمرور الزمن.
الشياح في 2014/8/7
محتسب بلدية الشياح
رئيس الدائرة المالية
ايليان سامي نعمه
التكليف 1436
إعالن بيع بالمعاملة 2013/1213
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع بالمزاد العلني نهار االثنين في
 2014/9/1الساعة الثانية والنصف
بعد الظهر سيارة المنفذ عليهما شكيب
توفيق نصر الدين وتوفيق شكيب نصر
ال��دي��ن م��ارك��ة ران���ج روف���ر  HSEموديل
 2003رقم /184259/و الخصوصية
تحصيالً لدين طالب التنفيذ بنك البحر
المتوسط ش.م.ل .وكيله المحامي رامي
سميرة البالغ $/15314/عدا اللواحق
والمخمنة بمبلغ  $/11912/والمطروحة
بسعر $/11000/أو م���ا ي��ع��ادل��ه��ا
بالعملة الوطنية وإن رسوم الميكانيك قد
بلغت /1.632.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
المحدد إلى م��رآب كريم سالم في بيروت
األشرفية نزلة الشحروري مصحوبا ً بالثمن
نقدا ً أو شيك مصرفي و 5%رسم بلدي.
رئيس القلم أسامة حمية
إعالن
تدعو المديرية العامة لألمن العام
المواطنين اللبنانيين والرعايا العرب
واألجانب أنه عند تقديم طلبات اإلقامة لدى
مراكز األمن العام اإلقليمية أو مراكز ليبان
بوست ،بوجوب إرفاق صور شمسية ملوّنة
وحديثة «غير مسحوبة عن صور سابقة»
على خلفية بيضاء ذات قياس 3.5سم /
 4.3سم وأن تبرز الوجه كامالً بنسبة 70
إلى  80بالمئة من الصورة وذلك اعتبارا ً
من تاريخ  2014/08/18العتمادها على
بطاقات اإلقامة البيومترية الذكية.

