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تتمات
م�سار الحرب ( ...تتمة �ص)1

جنيف ردّ وا�شنطن ( ...تتمة �ص)1

 تستجيب روسيا وهي تعلم أن المعارضة متخلفة عن التقاطاللحظات المناسبة ل�لان��خ��راط ،فعندما تسمع بالحل السياسي
ستتحدث كمن يمسك بنصف سورية وترفع سقف الكالم بما
يضيع الوقت ،ويمنح «النصرة وداع��ش» الوقت ال�لازم إلنهائها
شماالً وجنوباً ،ويجعل الجيش السوري وجها ً لوجه مع هذين
التنظيمين اإلره��اب��ي��ي��ن ،وإن ك��ان��ت واش��ن��ط��ن ق����ادرة ع��ل��ى جلب
جماعتها م��ن المعارضة للواقعية والعقالنية فل َم ال ،ألن الحل
السياسي سيتم وفقا ً لموازين القوى ،بما يحفظ لحليفتها دمشق
فرصة إشراك بعض رموز المعارضة بحكومة تشتري بها دمشق
فك العقوبات واإلجراءات العدائية تمهيدا ً النتخابات ،بات معلوما ً أن
حجم المعارضة في نتائجها لن يكون مغايرا ً لما يجري في مصر
وتونس وسواهما في أس��وأ األح��وال ،وسيؤدي كل ذلك لحلحلة
الخالفات الناشئة بين موسكو وواشنطن من جهة ،وواشنطن
وطهران من جهة أخ��رى ،حول حلف الحرب على اإلره��اب الذي
تشكل عقدة من يمثل سورية فيه محور الخالف الكبير.
 واشنطن تريد وموسكو تريد ،فهل الوقت ال�لازم للتحضيرلجنيف أط��ول أم الوقت ال�لازم إلع�لان وف��اة االئتالف المعارض،
و«جيشه الحر» على رغم حقنة كوباني؟

حتى ال ت�ضيع ( ...تتمة �ص)1
األمنية الرسمية التي يسيطر عليها سيطرة تامة جعلت منها مؤسسات
حزبية أكثر منها مؤسسات وطنية ،وبعد أن اكتمل نصاب الجماعات
المسلحة بالرعاية تلك اقتدحت حرب ضد العلويين في المدينة من أجل
إضفاء الطابع الطائفي على المواجهة وتحقيق أهداف عدة أولها التغطية
على عمليات تفريغ بواخر األسلحة والذخيرة المرسلة إلى سورية ولتحميل
الحكومة السورية وحزب الله مسؤولية المعارك من أجل تبرير طلب نزع
سالح المقاومة كما تريد «إسرائيل» (باعتباره كما يدعون سالحا ً غير
شرعي) ،إضافة لسعي سعد الحريري لالنتقام من الحكومة التي أخرج
منها ما أقصاه عن السلطة .لذلك كانت الجوالت الحربية الـ 20على مدى
سنوات ثالث بين جبل محسن حيث الطائفة العلوية وباب التبانة حيث
الطائفة السنية.
وعندما عاد تيار المستقبل إلى السلطة وتولى مسؤولية الوزارات األمنية،
ظن البعض أن مسألة طرابلس قد انتهت خصوصا ً أن العودة ترافقت مع
سيطرة الحكومة السورية على كامل المناطق اللصيقة بلبنان من العريضة
إلى القلمون ما أفقد طرابلس دورها كمرفأ لإلرهابيين وقاعدة لوجستية
لهم .وساعد في التفاؤل قبول فريق تيار المستقبل في الحكومة بتنفيذ
خطة أمنية لفرض االستقرار في لبنان عموما ً وفي طرابلس خصوصا ً وهي
المكتوية بنار «قادة المحاور» الذين كان يراهم المدير العام السابق لألمن
الداخلي الذي أضحى وزيرا ً للعدل ممثالً لتيار المستقبل في الحكومة ،كان
يراهم «حماة طرابلس والمدافعين عن شرفها وكرامتها» ويصفهم بقوله
«أبناؤنا» .ومع الخطة األمنية تلك تغيرت معطيات وخلفيات وأودع جزء
من مشعلي محاور طرابلس في السجن وظن الجميع أن المدينة ارتاحت
خصوصا ً أن المسؤولين الرئيسيين عن جبل محسن تركوا المسرح إلى
خارج لبنان وعطلوا موضوعيا ً الورقة الطائفية في النزاع بدخول الجيش
إلى كامل الحي.
لكن التفاؤل لم يكن في محله ،والسبب هو أن الجماعات اإلرهابية ومن
يغطيها سياسيا ً ح��ددت لطرابلس وظيفة جديدة بعد المتغيرات التي
طاولت الميدان السوري ومنه إلى العراق والقرار اإلرهابي بالدخول إلى
لبنان عامة وإلى الشمال بشكل خاص المتالك مرفأ وجسر يربط القلمون
السورية بالبحر ،ومن أجل ذلك بدأ اإلرهابيون بإعادة تكوين جماعاتهم
في طرابلس والشمال وتكوين الخاليا التي يسند إليها مهام استقبال
اإلرهابيين القادمين من الشرق عبر عرسال وعكار.
ومرة جديدة وجدت طرابلس نفسها في أتون صراع إقليمي ،محلي،
وحزبي ،ص��راع بين السعودية وقطر وص��راع بين سياسيي طرابلس
المتنافرين ،وصراع داخل تيار المستقبل الذي يرى فرصته في االستثمار
في اإلرهاب بما يمكنه من إعادة إثارة موضوع سالح حزب الله لمساواته
بسالح اإلرهابيين واإلصرار على نزعه بالموازاة مع سالح اإلرهاب الذي
عولوا عليه أيضا ً من أجل مسك األرض عبر احتضان بعض مسؤولي
الجماعات المسلحة ،وهنا كان تنافس داخل تيار المستقبل ذاته خصوصا ً
بين وزيريه أيهما يمالئ الشارع والجماعات اإلرهابية أكثر ،وتبارى
الوزيران في المواقف الطاعنة بالخطة األمنية والمحرضة على الجيش
والقضاء العسكري تماما ً كما يشتهي اإلرهابيون.
لقد بلغ سلوك مسؤولي تيار المستقبل في هذه المرحلة ح��دا ً بالغ
السوء بحق الجيش واألمن الوطني بشكل عام ،لكن الجيش لم يتوقف
عند التحريض عليه البتزازه ،بل كان رده ذكيا ً وعملياً ،فاستثمر ما لديه
من معطيات ومعلومات جمعها عن اإلرهابيين الذين هم بشكل أو بآخر
بحماية مسؤولين من تيار المستقبل ويحضرون لفتنة كبرى ،وعالجهم
بضربة أمنية استباقية أدت إلى تكذيب ادع��اءات المستقبليين وإفشال
مخطط إرهابي كبير كان سيؤدي لو قيض له النجاح إلى إح��داث خرق
واسع في البنية األمنية اللبنانية في الشمال ،خرق كان يمكن أن يتوسع
بعمل إرهابي حضر لمدينة طرابلس ومحيطها من أجل وصول اإلرهابيين
إلى البحر والسيطرة على مرفأ طرابلس كما يشتهون.
لكن الجيش ومستثمرا ً ما وقف عليه من معلومات حصل عليها أثناء
التحقيق مع اإلرهابيين ومستفيدا ً من رد الفعل الهستيري للخاليا اإلرهابية
التي بايعت «داع��ش» و«النصرة» في سورية ،قام بالضربة العسكرية
المالئمة والمتوجبة إلنقاذ طرابلس وإجهاض الخطة .وقد نجح الجيش
اللبناني في عملياته بنوعيها األمني والعسكري نجاحا ً يؤكد مرة جديدة
حرفية الجيش وعلو كعبه في الميدان وشجاعة ضباطه وعناصره ،وهو
على رغم الثمن الباهظ الذي دفعه فانه حقق للبنان مكسبا ً يتعدى التوقع،
وأفشل إرهابيين في خطتهم إلى حد قد يقال فيه إنهم خسروا ميدانا ً كامالً،
كما خسر تيار المستقبل ما كان يحلم به من عمليات ابتزاز خصوصا ً بعد
أن وضع أمام الخيارات الصعبة التي تجرعها.
لقد فاجأ الجيش بمبادراته تجار السياسة في طرابلس من شتى الفئات
والعناوين وكانت المفاجأة األكبر عندما وضعت قيادة الجيش السلطة
السياسية أمام أحد خيارين :إما إطالق يد الجيش في العمل الميداني أو
سحب الجيش من مدينة طرابلس .هذا الموقف فرض على تيار المستقبل
بشكل خاص وعلى غيره من سياسيي طرابلس الذين اعتادوا االستثمار
باإلرهاب واتخاذ المواقف الشعبوية ،فرض عليهم خفض الصوت وبلع
ألسنتهم – على األقل موقتا ً – ألن أحدا ً منهم ال يستطيع تحمل نتائج خروج
الجيش من طرابلس وتسييبها لإلرهاب ،لكن هؤالء السياسيين لم يتخلوا
عن مناوراتهم الخداعية والمتاجرة بدماء الطرابلسيين وأموالهم ،فسارعوا
إلى إنقاذ أدواتهم اإلرهابية بطريقة تقترب من خدعة عرسال من دون أن
تتطابق معها ،فطرحوا «تنفيذ الخطة األمنية سلمياً» (األمن بالتراضي)
و«الدخول الهادئ إلى باب التبانة» ،وفتح الممرات األمنية للمدنيين بحسب
قولهم ولإلرهابيين وفقا ً للحقيقة ...وعلى رغم أن قيادة الجيش لم تدخل
طرفا ً في التفاوض حول خطة إنقاذ اإلرهابيين ،فان النتيجة التي انتهت
إليها األمور كانت مركبة من عنصرين ،األول لمصلحة اإلرهابيين وأدى إلى
اختفاء من لم يتم توقيفه أو يصاب في المعارك ،والثاني لمصلحة األمن
ومعنويات الجيش وتمثل بمواصلة الجيش الدخول إلى كل أحياء طرابلس
الساخنة بما فيها باب التبانة واالستمرار بعمليات التعقب والمداهمة.
إننا نعتبر ما حصل في طرابلس إنجازا ً أمنيا ً وعسكريا ً مهما ً حققه
الجيش بدم أبطال من ضباطه وجنوده ،لكن هذا اإلنجاز وفي الشكل
الذي انتهت إليه األمور عرضة للهدر إن لم يتحقق ما يحصنه ،إذ أن قادة
اإلرهابيين الذين أفلتوا من يد الجيش وتخفوا في طرابلس ومحيطها
وبرعاية سياسييه واضحة ،قد يعودون إلى الميدان بعد إعادة تنظيم
خالياهم وسيجدون سياسيي طرابلس حاضرين للتنافس على حمايتهم
كما هو دأبهم خصوصا ً أنهم مكلفون بذلك من أجل إبقاء الربط بينهم وبين
سالح حزب الله ،لذلك نرى تثبيت اإلنجاز العسكري حتى ال تضيع دماء
الشهداء هدرا ً ويكون ذلك عبر:
استمرار الجيش في عملياته األمنية والعسكرية في طرابلس وكامل
الشمال والسير بها وفقا ً لمقتضيات األم��ن وليس على إيقاع مصالح
سياسيي المدينة .وذلك لمنع اإلرهابيين من العودة أو من تشكيل بناهم
مرة أخرى.
تعاون األهالي مع الجيش باإلرشاد إلى اإلرهابيين ،من جهة وعدم
تشكيل أي بيئة حاضنة لهم لتمكين الجيش من استكمال مهامه كما يجب.
مالحقة المحرضين على الجيش لكف ضررهم وشرهم عنه وصيانة
معنويات العسكريين ودمائهم.
اإلسراع في توفير احتياجات الجيش من األسلحة والذخيرة مع تسريع
برامج التطوع فيه.

العميد د .أمين محمد حطيط

كما بات معلوماً ،لم تثمر الجلسة النيابية العامة أمس
انتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب،
في ظل عدم االتفاق على مرشح توافقي .إال أن الالفت
إرجاء الجلسة إلى التاسع عشر من تشرين الثاني المقبل
أي قبل يوم واحد من انتهاء والية المجلس الحالي ،ليقفز
موضوع التمديد للمجلس النيابي إلى صدارة االهتمام
خ�لال األي��ام الفاصلة عن موعد الجلسة االنتخابية
الخامسة عشرة.

الكتل المسيحية
ستتمثل في جلسة التمديد

وقالت مصادر نيابية إن الطريق النجاز التمديد بات
سالكا ً في شكل كامل بعد اللقاءين اللذين عقدهما رئيس
المجلس نبيه بري أول من أمس مع كل من رئيس تكتل
التغيير واإلص�ل�اح النائب ميشال ع��ون وعضو كتلة
«القوات اللبنانية» النائب جورج ع��دوان بحيث أنتج
اللقاءان انعقاد جلسة تشريعية إلقرار التمديد في إطار
الميثاقية التي يتمسك بها بري .وأضافت المصادر أنه
بات من المؤكد حضور نواب عن كل الكتل المسيحية بما
فيها كتلة الكتائب التي ستحضر الجلسة والتصويت ضد
التمديد ،على ما صرح عضو الكتلة النائب إيلي ماروني.
ورجحت المصادر أن يحدد ب��ري موعد الجلسة يوم
الخميس المقبل.
ونقل زوار بري لـ«البناء» تشديده على الميثاقية في
التمديد وعلى الميثاقية في إجراء االنتخابات النيابية.
وإذ ذ ّكر «بحكومة الرئيس فؤاد السنيورة البتراء التي
افتقدت الميثاقية في ع��ام  ،»2007أك��د ب��ري «أن��ه لن
يقبل في عهده بتجاوز الميثاقية» ،وح ّذر من أن «إجراء
االنتخابات النيابية من دون تيار المستقبل ،سيوصل
«الدواعش» إلى المجلس النيابي».
أما على صعيد االستحقاق الرئاسي ال��ذي ما زالت
وجهته غامضة ،فجدد بري تمسك فريق « 8آذار» مجتمعا ً
بترشح عون لرئاسة الجمهورية .فيما برزت معلومات
من واشنطن نقلها مصدر نيابي في «تيار المستقبل»
عن مسؤولين أميركيين التقاهم خالل زيارته األخيرة
إلى الواليات المتحدة ومفادها ،بحسب ما قال لـ«البناء»
إن «ال فيتو أميركيا ً على رئيس «تيار المرده» سليمان
فرنجية» .وأش��ار في المقابل إلى أنه لمس من الدوائر
المحيطة بالبيت األبيض« ،أن العماد عون ،لم يعد يحظى
بقبول أميركي كرئيس للجمهورية ،ولم يعد محبذاً ،كما
كان في األشهر الماضية ،ألسباب تتعلق أوال ً بملف النفط
والغاز ،وثانيا ً بزيارة وزير الخارجية جبران باسيل إلى
روسيا في نيسان الفائت وما رافقها من جولة استطالعية
على مصانع األسلحة في موسكو» .ورأى المصدر «أن
واشنطن وطهران تبديان مرونة في الملف الرئاسي
اللبناني ،وتعتبران أن الفراغ في لبنان لم يعد مقبوالً».
وفي السياق ،اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي
بعد تأجيل جلسة االنتخاب أن «األمر يحتاج إلى عصا».
ورف��ض ال��راع��ي ال��ذي ي��زور أستراليا أي بحث في
المثالثة وأي كالم عن مؤتمر تأسيسي ،ألن معنى ذلك
التعرض للميثاق.

الموفد القطري يستأنف اتصاالته

على صعيد آخر ،عادت قضية العسكريين المخطوفين

إل��ى ال��واج��ه��ة ف��ي ض��وء استئناف ال��م��وف��د القطري
المفاوضات في هذا الشأن.
وأشارت أوساط مطلعة لـ«البناء» إلى اتصاالت يقوم
بها األخير بين المجموعات المسلحة والمعنيين بهذا
الملف ،مرجحة استمرار المهمة الجديدة للموفد القطري
أياما ً ع��دة طالما أن هناك «أخ��ذ ورد» .وأوضحت انه
على رغم الضمانات بعدم تصفية أي من العسكريين
خالل المفاوضات إال أن نتائج المفاوضات غير واضحة
وغير محسومة ،بالتالي أي ضمانات قد تسقط في حال
تعثر المفاوضات .ولفتت إلى أن «ال وقت محددا ً لخروج
المفاوضات بنتائج ايجابية ت��ؤدي إلى إط�لاق سراح
العسكريين ،فكل ما حصل سابقا ً في قضايا تتعلق
بإطالق سراح مخطوفين استغرقت وقتا ً طويالً».
وكانت لجنة األزمة الوزارية اجتمعت أمس برئاسة
رئيس الحكومة تمام سالم وتداولت في مستجدات هذه
القضية بينما كان أهالي المخطوفين يلوحون مجددا ً
بالتصعيد وأقدموا مساء على قطع طريق رياض الصلح
باإلطارات المشتعلة.
أمنيا ً واصل الجيش مالحقة اإلرهابيين في طرابلس
وعكار وصيدا وأوقف عددا ً كبيرا ً منهم .وليالً وسع من
نطاق عملية مداهماته في صيدا حيث نفذ انتشارا ً على
طريق عين الدلب شرق المدينة ودهم أحد المجمعات
السكنية.
وألقت مديرية أمن الدولة القبض على  12سوريا ً في
راشيا ،وقد اعترف هؤالء بأنهم كانوا في جرود عرسال
وانتقلوا إلى شتورا في «بيك آب» للخضار ومنها إلى عين
عطا في راشيا حيث تم القبض عليهم».
وأف��ادت المعلومات أن «ج��زءا ً من المجموعة اعترف
بتقديم مساعدات لوجيستية لمقاتلي «داعش» في جرود
عرسال والجزء اآلخر اعترف بالمشاركة في القتال ضد
الجيش من داخل مخيمات النازحين في عرسال».
وبالتوازي ،أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي خالل
زيارته عائلتي الشهيدين جهاد الهبر وفراس الحكيم أن
«ال اتفاقات سرية على دم الشهداء وكل من اعتدى على
عناصر الجيش هو إرهابي وسيالحق أينما وجد حتى
توقيفه وتسليمه للقضاء مهما طال الزمن».

خليل :الرواتب في وقتها

ف��ي األث��ن��اء ب���رزت قضية دف��ع روات���ب الموظفين
والسلك العسكري في ضوء تأخير دفعها بضعة أيام.
وبعد اللغط الذي أحدثه هذا األمر ،أ ّكد وزير المال علي
حسن خليل أنّ الرواتب متوافرة وستدفع في وقتها ،وال
مشكلة في شأنها وهي جاهزة للتحويل على حسابات
اإلدارات والمؤسسات العامة ،بما فيها القوى العسكرية
واألمنية.
أما في شأن التأخير فأوضح أ ّنه «ناجم عن تأخير
صدور قانون تمويل الرواتب الذي أق ّر في مجلس النواب،
ورفض وزراء الكتائب توقيع نشره في الجريدة الرسمية
ما استدعى االنتظار شهرا ً ليصبح القانون نافذاً ،أي
في الثاني من تشرين الثاني المقبل ،على أن ينشر في
الجريدة الرسمية في اليوم التالي».
وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» إنّ ك ّل قانون
يأتي من مجلس النواب ال نعترف به ألن��ه في الوقت
الحالي هيئة ناخبة فقط.

حوار �أذربيجاني ـ �أرميني ( ...تتمة �ص)1
وقال مقربون من الرئيس الفرنسي إن فرنسوا هوالند
بحث «في لقاء منفرد» مع الرئيس األذربيجاني وضع
الناشطة الحقوقية ليلى يونس التي أوقفت وسجنت نهاية
تموز بسبب شبهات تجسس لمصلحة أرمينيا .وأضاف
المصدر إن الرئيس علييف «قطع تعهدات» ،من دون مزيد
من التفاصيل في الوقت الذي تم االسبوع الماضي تمديد
توقيف هذه الناشطة ( 57سنة) ألربعة أشهر ،علما ً بأن
زوجها موقوف أيضاً.
وأشار مقربون من هوالند إلى «األجواء الممتازة» بين
رئيسي أرمينيا وأذربيجان في نهاية يوم من االجتماعات
اختتم بمأدبة عشاء.
وأشار الرئيس الفرنسي «إلى ضرورة الخفض الفعلي
للتوتر بين الطرفين ميدانياً» ،واقترح عليهما االجتماع
مجددا ً في أيلول  2015على هامش اجتماع الجمعية
العامة لألمم المتحدة.
وتأتي هذه القمة المصغرة بباريس بعد زيارة قام بها
األسبوع الماضي وزير الخارجية األلماني فرانك والتر
شتاينماير إلى البلدين دعا خاللها إلى إنهاء النزاع الذي
قال إنه يهدد استقرار منطقة مفصلية.

وتدهورت العالقات بين أرمينيا وأذربيجان ،البلدين
الصغيرين القوقازيين من جمهوريات االتحاد السوفياتي
سابقاً ،منذ حوالى عشرين ع��ام��اً ،بسبب ال��ن��زاع على
ناغورني قره باخ ،اإلقليم الذي خضع لسلطة االنفصاليين
األرمن المدعومين من يريفان خالل التسعينات بعد حرب
أوقعت حوالى ثالثين ألف قتيل ،وتريد باكو استعادة
السيطرة عليه.
وعلى رغم سنوات من التفاوض برعاية دولية منذ وقف
إطالق النار في  ،1994لم يوقع الطرفان بعد اتفاق سالم
نهائي في شأن هذه المنطقة ذات الغالبية األرمنية .
وتهدد أذربيجان الغنية بالنفط وتتجاوز نفقاتها
العسكرية موازنة دولة أرمينيا برمتها ،باستعادة المنطقة
المتنازع عليها بالقوة إذا لم تثمر المفاوضات.
من جانبها تؤكد أرمينيا التي تسلحها روسيا ،أنها
قادرة على صد أي هجوم.
وفي آب بلغت أعمال العنف في ناغورني قره باخ
وعلى حدود البلدين حدا ً غير مسبوق خالل السنوات
األخيرة ما أدى إلى مقتل أكثر من عشرين جنديا ً من
الطرفين.

«بوكو حرام» تهاجم قرى �شمال نيجيريا

هذا الشهر أنها أبرمت اتفاقا ً لوقف إط�لاق النار مع
«بوكو حرام» ،وهو ما لم تؤكده الجماعة اإلسالمية.
وك���ان عناصر ف��ي «ب��وك��و ح���رام» ش��ن��وا هجوما ً
مسلحا ً على مركز للشرطة في مدينة في شمال شرقي
نيجيريا أحرقوا خالله مبنى حكوميا ً مجاورا ً قبل أن
يخطفوا شرطيا ً من قرية قريبة ،كما أفاد سكان السبت
الماضي.
وكثفت «بوكو ح��رام» الهجمات الدامية في شمال
شرقي نيجيريا في األشهر األخيرة فنهبت وأحرقت
قرى برمتها وقتلت سكانها ،في إطار حملتها المستمرة
منذ  5سنوات إلقامة دولة إسالمية في شمال البالد.

ذك��ر م��س��ؤول نيجيري أم��س أن مسلحي جماعة
«بوكو حرام» اإلسالمية المتشددة قتلوا عدة أشخاص
وأحرقوا قرية في شمال شرقي البالد.
ونقل عن مسؤول نيجيري قوله إن «منفذي الهجوم
وصلوا االثنين الماضي على متن عربات إلى قرية
كوكاوا شمال البالد قبل أن يقوموا بمهاجمة سكان
القرية ،وعدد من البلدات المجاورة».
وأوضح المسؤول أن المسلحين «قتلوا عدة أشخاص
وأحرقوا السوق بأكملها ومركز الشرطة ومقار اإلدارة
والعشرات من المركبات ومعظم المنازل».
وكانت السلطات النيجيرية أعلنت في وقت سابق

طالئع البي�شمركة ( ...تتمة �ص)1
مما أفضى إل��ى انسحاب الجيش من الحقل وسيطرة
«داعش» عليه ،حيث أسفرت االشتباكات عن استشهاد
 15جنديا ً سوريا ً ومقتل أكثر من  200مسلح لـ«داعش»
وتدمير عدد من آلياته الثقيلة.
وف��ي س��ي��اق متصل ،ب��دأ أم��س دخ���ول ط�لائ��ع ق��وات
البيشمركة العراقية إلى مدينة عين عرب السورية عبر
األراضي التركية لدعم وحدات حماية الشعب في التصدي
لتنظيم «داعش».
فقد حملت أربعون مركبة أكثر من  80مقاتالً كرديا ً
مزودين بالمدفعية واألسلحة الرشاشة ،ويشكلون طالئع
قوة من  150مقاتالً ،هم جزء من قوة قوامها  1300مقاتل
يتوقع أن ينضموا إلى القتال ضد «داعش».
ففي ساعات الفجر األولى اجتازت قافلة آتية من كردستان
العراق األراضي باتجاه كوباني ،وبينما كانت االستعدادات
قائمة إلدخ��ال الدعم كانت ط��ائ��رات ال��والي��ات المتحدة
والحلفاء تستهدف مواقع التنظيم داخل عين العرب.
وفي السياق ،قال مسؤول س��وري ك��ردي إن مقاتلي
البيشمركة من المتوقع أن يحضروا أسلحة مضادة
للدبابات والعربات المدرعة عند دخولهم مدينة كوباني
في محاولة لمساعدة إخوانهم األك��راد في قتال مسلحي
تنظيم الدولة اإلسالمية.
وق��ال الرئيس المشترك لحزب االتحاد الديمقراطي
الكردي السوري صالح مسلم إن مقاتلي البيشمركة «من
المفترض أن يحضروا في األساس أسلحة مضادة للعربات
المدرعة والدبابات ،بالطبع عالوة على ذلك لديهم بعض
األسلحة األخرى للدفاع عن أنفسهم أيضاً .لكن معظمها
ستكون مدفعية وأسلحة مضادة للدروع والدبابات».
وقتل تسعة من عناصر تنظيم «داعش» في كمين نصبه
لهم مقاتلون من «وح��دات حماية الشعب» ش��رق عين
العرب ،في وقت لم تتغير خطوط التماس داخل المدينة
منذ أيام ،وفيما واصل طيران االئتالف الدولي غاراته على
المدينة السورية التي يحاول «داعش» السيطرة عليها منذ
نحو شهر ونصف شهر.
وقال ناشطون سوريون إن وح��دات الحماية نصبت
كمينا ً لعناصر من التنظيم بين قريتي شيران وقبه جوغ
في الريف الشرقي لعين العرب ،ما أدى إلى مصرع تسعة
عناصر على األقل من التنظيم.

وشدد غاتيلوف على عدم جواز محاربة التنظيم في
األراض��ي السورية من دون موافقة الحكومة السورية،
واصفا ً هذه الممارسات بأنها معيقة لعمليات محاربة
اإلرهاب وتنظيم «داعش» .وقال« :نصطدم بموقف زمالئنا
الغربيين الذين ال يريدون التعاون مع الحكومة السورية
في حين نقول إنه يتعذر من دون هذا التعاون تحقيق
النتيجة المرجوة».
من جانب آخر نوه غاتيلوف بتعاون دمشق مع منظمة
حظر األسلحة الكيماوية في عملية إزالة األسلحة الكيماوية
السورية ،مؤكدا ً أن تدمير باقي المنشآت المتعلقة بالسالح
الكيماوي في سورية سيتم في أقرب وقت خالل أشهر.
وأوض��ح أن��ه «ال يوجد هناك شك في إمكانية تنفيذ
الخطة الموضوعة ،وتجب اإلش��ادة بتعاون الحكومة
السورية الجيد ،لذلك فان كل الدالئل تشير إلى أنه من
الممكن التعويل على نهاية ناجحة لهذه العملية».
وح��ول وق��وع أسلحة كيماوية بأيدي «داع��ش» أشار
غاتيلوف إلى أن هذا الخطر قائم على رغم عدم امتالك
موسكو أدل��ة محددة على وق��وع هذا النوع من السالح
بأيدي التنظيم ،منبها ً إلى أن مثل هذا الخطر ماثل بالفعل
نظرا ً إلى الممارسات التي يتبعها «داع��ش» .ولفت إلى
وجوب االستعداد ألي انعطاف مماثل في األحداث نظرا ً
إلى أنه ال يقين من أن التنظيم اإلرهابي لن يحصل على
األسلحة الكيماوية.
إلى ذل��ك ،أسفر انفجار سيارة مفخخة أمس في حي
الزهراء في مدينة حمص عن سقوط عشرات الشهداء
والجرحى ،حيث أف��ادت وكالة «س��ان��ا» الرسمية بأن
«إرهابيين فجروا سيّارة مفخخة في حي الزهراء بحمص
ما أدى إلى وقوع شهداء وإصابات بين المواطنين وأضرار
مادية كبيرة».
وفي السياق الميداني ،أفيد أمس عن انسحاب وحدات
الجيش السوري المنتشرة في حقل الشاعر شرق تدمر بعد
المعارك العنيفة التي استمرت لثالثة أيام ،بعد سيطرة
الجيش على آبار الغاز  110و  112و 107وغيرها ،وهي
تعتبر مصدر تمويل أساسي لمسلحي «داعش».
وعاود مسلحو التنظيم الهجوم بشراسة وأعداد كبيرة
واستعادوا هذه اآلبار ،وانسحب الجيش السوري لحقل
شاعر ،وهناك بدأت مرحلة جديدة من المواجهات العنيفة،

�إعالنات ر�سمية
إعالن تلزيم (للمرة الثالثة)
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،عن إعادة إجراء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
مع تخفيض مدة اإلع�لان إلى خمسة أيام
بناء لموافقة وزير الطاقة والمياه بتاريخ
 2014/10/24لتنفيذ مشروع إكساء
أقنية ري في بلدة عيتنيت ـ قضاء البقاع
الغربي (للمرة الثالثة).
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم األرب��ع��اء ال��واق��ع في
.2014/11/26
ف��ع��ل��ى ال��م��ت��ع��ه��دي��ن المصنفين في
الدرجة الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات
األشغال المائية الراغبين باالشتراك بهذا
التلزيم تقديم عروضهم قبل الساعة
الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
اليوم المحدد لجلسة فض ال��ع��روض ـ
وف��ق ن��ص��وص دف��ت��ر ال��ش��روط الخاص
ال���ذي يمكن االط�ل�اع وال��ح��ص��ول عليه
ف��ي المديرية العامة ل��ل��م��وارد المائية
والكهربائية ـ مصلحة الديوان ـ كورنيش
النهر.
بيروت في 27 :تشرين األول 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1876

إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
مع تخفيض مدة اإلع�لان إلى خمسة أيام
بناء لموافقة معالي وزير الطاقة والمياه
بتاريخ  2014/10/24لتنفيذ مشروع
تنفيذ أشغال شبكة ري بواسطة قساطل في
بلدة بكاسين ـ قضاء جزين.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع في
.2014/11/25
ف��ع��ل��ى ال��م��ت��ع��ه��دي��ن المصنفين في
الدرجة الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات
األشغال المائية الراغبين باالشتراك بهذا
التلزيم تقديم عروضهم قبل الساعة
الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
اليوم المحدد لجلسة فض ال��ع��روض ـ
وف��ق ن��ص��وص دف��ت��ر ال��ش��روط الخاص
ال���ذي يمكن االط�ل�اع وال��ح��ص��ول عليه
ف��ي المديرية العامة ل��ل��م��وارد المائية
والكهربائية ـ مصلحة الديوان ـ كورنيش
النهر.
بيروت في 27 :تشرين األول 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1874

نشر فقرة حكمية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية األولى
في البقاع المستدعى ضده:
محمد قاسم جمعة المقيم سابقا ً في
مجدل عنجر والمجهول محل اإلقامة حاليا ً
للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنه قانونا ً
إل��ى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ الحكم
ال��ص��ادر عنها ب��ت��اري��خ 2014/10/7
ب��االس��ت��دع��اء ال��م��ق��دم م��ن ن��ق��وال ويوسف
انطوان فتوش بوكالة األستاذ نجيب كعدي
المسجل برقم أس��اس  2014/473رقم
القرار .2014/210
مضمون ال��ح��ك��م :ت��ق��رر اع��ت��ب��ار ك��ل من
العقارين رقم 1251 /و  /1253من منطقة
سعدنايل العقارية غير قابلين للقسمة عينا ً
بينالشركاءفيهماوطرحالعقارينالمذكورين
بالمزادالعلنيبينالعمومإزالةللشيوعفيهما
وفقا ً لتقرير الخبير والبالغ :مئتان وسبعة
وعشرون ألفا ً وخمسماية وعشرون دوالر
أميركي للعقار /1251سعدنايل.
وخمسون ألفا ً ومئتان وخمسون دوالر
أميركي للعقار رقم /1253/سعدنايل وأن
يوزع الثمن على الشركاء في العقارين كل
بنسبة حصته في الملكية.
وللمستدعى ض��ده المذكورين مهلة
ثالثين يوما ً تاريخ النشر لالستئناف.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل

اعالن بيع بالمزايد العلني
(خاص باإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات)
عمالً بالمادة  441وما يليها من قانون الجمارك ،وبعد موافقة جانب المديرية العامة للجمارك تعلن اإلدارة أنها ستعرض للبيع بالمزاد
العلني (برسم االستهالك المحلي) في دائرة جمرك المصنع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ً من يوم السبت الموافق في العشرين من شهر
كانون األول عام  2014بضائع متروكة مضى على وجودها أكثر من ستة أشهر أو بضائع متنازل عنها لصالح إدارة الجمارك وهي مبينة في
الجدول المدون أدناه.
جدول بالبضائع المعدة للبيع بالمزاد العلني
رقم القضية الجزائية رقم اإليداع الجزائي وتاريخه
أو البيان الجمركي
( 2013/17ش.ش) 2013/2

نوع البضاعة

التخمين األول التخمين الثاني

)6900.000 11500.000 Pick up ISUZU (2001

مكان وجود البضاعة
شتورا

تباع هذه البضائع حرة من جميع الرسوم والمصاريف باستثناء:
 الرسم البلدي البالغ  % 5من قيمة البيع.
 الضريبة على القيمة المضافة وقدرها  % 10من قيمة البيع مضافا ً إليها قيمة الرسم البلدي المذكور.
 هذا اإلعالن محصور باإلدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

مالحظات
برسم االستهالك المحلي

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الواردات ـ دائرة التحصيل بيروت ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ 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.
اسم المكلف
منى حبيب صباغة
شركة ماك وان ترافل ش.م.م.
عالقات فنية ش.م.م.
عوض شهدا عوض
ابراهيم عبدالقادر قدور
ساي نبس
شركة التسويق التجارية
شركة انتر ناشيونال بروكريدج كومباني ش.م.ل.
شركة أفق ش.م.م.
سي.ام .اي مستشارون ش.م.م.
شركة فتوح للتجارة والتعهدات ش.م.م.
شركة دار البناء ش.م.ل .قابضة
شركة حسام للتجارة والمقاوالت
بوند انشورنس سيرفيسز ش.م.م.
شركة الثناء التجارية ش.م.م.
انفابرو للمشاريع اإلعالمية واألبحاث
شركة التنمية الطبية والتكنولوجيا «مدلتكو» ش.م.م.
الشركة األهلية المتحدة للقطنيات ش.م.م.
شركة الخدمات اإللكتروميكانيكية
شركة كونتيننتال لتأجير السيارات
المجموعة التجارية اللبنانية ش.م.م.
شركة ايكو ـ كير الهندسية ش.م.م.
موديالنيا ش.م.ل.
وارنر براذرس اف اي انك
شركة مدواي للسفر
شركة اي ـ تي ـ اي مايكرو سنتر ش.م.م.
صالح نهاد المشنوق
شركة حالوي غروب

شركة ناهد وان ش.م.لNAHED ONE SAL .
لينا نمر سعد

المراقب أول بدائرة جمرك المصنع
سايد جبور
التكليف 1871

رقم المكلف

77694
4331

رقم البريد المضمون

RT000017667LB

RT000017942LB

تاريخ الزيارة الثانية

2014/09/22

2014/09/22

تاريخ اللصق

2014/09/15

2014/09/15

4393

RT000017982LB

2014/09/22

2014/09/13

259814

RT000018049LB

2014/09/22

2014/09/15

260359

RT000018184LB

2014/09/22

2014/09/15

260420

RT000018187LB

2014/09/22

2014/09/15

4918

RT000018378LB

2014/09/22

2014/09/15

5191

RT000018441LB

2014/09/22

2014/09/15

5370

RT000018690LB

2014/09/22

2014/09/15

5401

RT000018699LB

2014/09/22

2014/09/15

5434

RT000018522LB

2014/09/22

2014/09/17

5559

RT000018528LB

2014/09/22

2014/09/15

5569

RT000018529LB

2014/09/22

2014/09/15

5635

RT000018661LB

2014/09/22

2014/09/15

5445

RT000018705LB

2014/09/22

2014/09/16

5450

RT000018724LB

2014/09/22

2014/09/16

5498

RT000018743LB

2014/09/22

2014/09/16

5609

RT000018851LB

2014/09/22

2014/09/16

5691

RT000018871LB

2014/09/22

2014/09/15

5742

RT000018932LB

2014/09/22

2014/09/15

8528

RT000018954LB

2014/09/22

2014/09/15

5850

RT000018957LB

2014/09/22

2014/09/15

5920

RT000018972LB

2014/09/22

2014/09/15

5975

RT000019020LB

2014/09/22

2014/09/15

5976

RT000019025LB

2014/09/22

2014/09/15

6840

RT000018786LB

2014/09/22

2014/09/13

291122

RT000018707LB

2014/09/22

2014/09/13

292881

RT000018744LB

2014/09/22

2014/09/13

297508

RT000018805LB

2014/09/22

2014/09/17

298905

RT000018819LB

2014/09/22

2014/09/16

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1742

