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وا�شنطن تم ّهد ( ...تتمة �ص)1

م��ن هنا ب��دأ التموضع الجديد لواشنطن ،فظهر
الحديث عن جنيف ،وظهر الترويج لتفاهم روسي
ـ أميركي عن تجديد وإنعاش مهمة المبعوث الدولي
ستيفان دي ميستورا.
ك�� ّل ه��ذا ال يكفي ،حتى ظهر الجديد األه�� ّمَ ،تتابع
كالم وزير الخارجية األميركي جون كيري ووزير
ال��دف��اع ت��ش��اك ه��اغ��ل ،األول ي��ق��ول دع��م المعارضة
المسلحة المعتدلة له هدف محدّد وهو جلب األسد
إل���ى ال��ت��ف��اوض ،وال��ث��ان��ي ي��وض��ح ،نعلم أنّ األس��د
يستفيد من غاراتنا على «داعش».
صار واضحا ً أنّ واشنطن تحلحل العقدة السورية،
بخريطة طريق سقفها تفاوض لح ّل سياسي ،عنوانه
االن���خ���راط م��ع األس����د المستفيد م��ن ال��ح��رب على
«داعش» والمطلوب قبوله التفاوض بعد االنتصارات
التي حققها.
تهميش السعودية وتركيا ،يتبعه التمهيد لالنخراط
التفاوضي مع األسد في ح ّل سياسي ،يجريان في
لحظة نجح فيها الجيش السوري في إمساك زمام
المبادرة عسكريا ً على كامل مساحة سورية ،ونجح
الحليف اللبناني في ترجمة تحالفه مع الجيش اللبناني
بحسم إمارة الشمال على المتوسط التي تقلق الغرب
كله ،ونجح الحليف العراقي ببدء الهجوم المعاكس،
فما هي الحاجة إلى التركي والسعودي اللذين يتحدث
أحدهما ع��ن ش��رط عنوانه قبول أميركي بحرب ال
تنتهي بال إسقاط سورية ،أما الثاني كيس مال يتحدث
ع��ن هبات سعودية مالية معلقة للجيش ف��ي لبنان
يصحبها تشويش إعالمي ليقول نريد الثمن لنبيعكم
غطاء الحرب ،وكالهما يظن أنّ واشنطن تنتظر ه ّمته
ومشاركته لتتقدّم حربها ،وكما ج��رى في العراق
يجري في لبنان ،يغيب الحلفاء ومن دونهم تتقدّم
الحرب وتتحقق االنتصارات ،فإذ خصوم واشنطن
يحسمون م��ا تنتظر م��ن الحلفاء تحديد أسعارهم
للمشاركة بحسمه ،األك��راد والحوثيون وحزب الله
والجيش اللبناني بمخابراته المتهمة بالتحالف مع
الحزب ،وحكومة العبادي وجيشها واألسد والجيش
السوري هم الحلف الحقيقي للحرب على اإلرهاب،
فيما تركيا والسعودية على الئحة االنتظار الطويل.
واشنطن تقول فلينتظر المنتظرون ،القطار صار
على أهبة االنطالق ،ولن ينتظر ،وك ّل أصحاب الملفات
العالقة ،تتجه أنظارهم بعيدا ً عن الرياض وأنقرة نحو
واشنطن وطهران وموسكو ودمشق.

داخلياً ،حشر رئيس المجلس النيابي نبيه بري القوى
المسيحية بتحديده موعد جلسة التمديد للمجلس النيابي
األرب��ع��اء المقبل ،معوال ً على تصويت قسم من القوى
المسيحية مع التمديد لتحقيق الميثاقية في القرار.
وهذا ما ركز عليه بري أمام زواره أمس ،مؤكدا ً أن النصاب
مؤمن لكن الميثاقية ال تتجسد فقط بالحضور بل بالمشاركة
في القرار ،خصوصا ً المشاركة المسيحية .وفي معلومات
لـ«البناء» أن بري يدرك أن األطراف المسيحية ستحضر
الجلسة لكنه يشدد على مشاركة الكتل المسيحية التقليدية
أو جزء منها في التصويت .وبحسب المعلومات فإنه على
رغم المواقف التي تعلن هنا وهناك فإن بعض األطراف لم
يتخذ القرار النهائي ،خصوصا ً القوات اللبنانية المحرجة
بسبب عدم قدرتها على المزايدة على التيار الوطني الحر
باعتبار أن التيار صوت ضد التمديد وهو منسجم مع نفسه
فهو صوت ضد التمديد األول أما القوات فصوتت ضده فما
عدا ما بدا؟
وف��ي ه��ذا السياق ،علمت «البناء» «أن ن��واب التيار
الوطني الحر لن يسقطوا الميثاقية عن الجلسة ،ولن ينقلبوا
على موقفهم الرافض للتمديد ،فهم سيحضرون الجلسة
ويصوتون بـ«ضد» ،مع علمهم أن التمديد بات نهائيا ً ولن
يبادروا إلى أي إجراء يؤدي إلى إبطال القانون».
وبانتظار التمديد ،بدأت وزارة الخارجية والمغتربين
إتخاذ اإلجراءات المطلوبة النتخاب المغتربين وفق القانون
الساري المفعول وال��ذي ينص على اج��راء االنتخابات
العامة في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل ،على
ان يسبق ذلك انتخابات المغتربين .ولهذه الغاية أصدرت
وزارة الخارجية تعميما ً لسفارتي لبنان ف��ي الكويت
وأستراليا -سيدني ملبورن طالبة منها التأكيد على اتخاذ
التدابير الالزمة واستكمال كل التحضيرات من أجل إتمام
العملية االنتخابية ،التي من المقرر أن تجرى يوم الجمعة
في السابع من تشرين الثاني المقبل في الكويت ،واألحد في
التاسع منه في أستراليا -سيدني ملبورن.
في غضون ذلك ،رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي
أننا «نعيش اليوم نتائج األزمة السياسية ،وكل هذا يحصل
وسط ال مباالة وصمت عارم مريب ،فالبلد يخرب ،والشعب
اللبناني يفتقر ،والقصر الرئاسي مقفل» ،وقال خالل جولة
على متن باخرة في خليج سيدني« :ال يمكننا االستمرار
على هذا النحو والسكوت عما يجري .فلبنان لم يقدم هدية
إلينا ،إنما قام تاريخيا ً على تضحيات أجدادنا وآبائنا وعلى
سواعدهم ومحبتهم له ،فال يمكننا نحن اليوم أن نبيعه أو
نتفرج على خرابه».

توقيع «الكتائب» على الرواتب

في غضون ذلك ،انتهت قضية تأخير رواتب الموظفين
بتوقيع جميع ال���وزراء ،بمن فيهم وزراء ح��زب الكتائب

الثالثة ،على القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي في
الموازنة العامة لتغطية فروقات الرواتب وملحقاتها.
وعلمت «البناء» أن «موافقة مجلس الوزراء مجتمعا ً على
إصدار القانون أتت بعد جدال طويل ،ثم حوار بين وزيري
التربية الياس بو صعب والعمل سجعان قزي ،نجح بعده
بوصعب في إقناع ق��زي بضرورة توقيع قانون تمويل
الرواتب ال��ذي أقر في مجلس النواب ،ما أدى إلى عدول
الكتائب عن موقفهم الرافض التوقيع وساهم في حلحلة
مشكلة دفع الرواتب من دون تأخير.
واعتبر وزير المالية علي حسن خليل أن ما حصل في
مجلس ال���وزراء في ه��ذا الموضوع «ه��و انتصا ٌر لمنطق
القانون والمصلحة الوطنية ،وت�� ّم اإلنفاق وفق األصول
بعد صدور القانون ،وقد استطاعت وزارة المالية أن تنجز
بسرعة قياسية عملية التحويل إلى مصرف لبنان» .وشدد
على أن «اعتماد هذا المنطق سيساهم بكل تأكيد في إعادة
االنتظام إلى المالية العامة وأصول المحاسبة».

سوكلين أقوى من الدولة

أما الموضوع الخالفي اآلخر الذي أخذ حيزا ً كبيرا ً من
الجلسة هو ملف «سوكلين» .وبعد نقاش طويل حول
التمديد للشركة ،أقر المجلس خطة مشروطة بالموافقة
على إع��داد دفتر شروط إلج��راء مناقصة مفتوحة لتلزيم
أعمال كنس النفايات وجمعها ونقلها في نطاق محافظتي
بيروت ولبنان الشمالي ومعظم محافظة جبل لبنان
وعرضه على مجلس الوزراء خالل  15يوماً» ،لكن مصدرا ً
وزاريا ً أكد لـ«البناء» أن «هذه الخطة لن تحظى بالموافقة،
وبالتالي فإن الحكومة ستوضع أمام خيارين إما التمديد
لـ«سوكلين» أو« تأكلنا الزبالة» ،الفتا ً إلى أن «الشركة
المذكورة باتت أقوى من الدولة».
كما حضر موضوع طرابلس من الزاوية اإلنمائية ،فأقر
مجلس ال��وزراء سلفة قدرها ثالثون مليار ليرة لبنانية
إلع���ادة تأهيل وإن��م��اء المناطق المنكوبة ف��ي الشمال
للتعويض الفوري على المتضررين من األحداث األخيرة.
في حين أعلن الرئيس سعد الحريري عن «تخصيص 20
مليون دوالر للمناطق المتضررة في طرابلس خصوصا ً باب
التبانة وبحنين في المنية».
وأعرب الحريري في بيان عن «اعتزازه بأهل طرابلس
الذين واجهوا باللحم الحي الظروف األمنية القاسية،
ورفضوا أن يكونوا قاعدة ألدوات التطرف في مواجهة
الجيش اللبناني» .واعتبر أن «الموقف الوطني المسؤول
ألهل طرابلس والشمال هو ال��ذي حسم األم��ر وشكل الرد
المطلوب على النافخين في رماد التحريض».

مفاوضات صعبة في جرود عرسال

وفي موضوع غير بعيد ،تابع الموفد القطري مفاوضاته
مع خاطفي العسكريين في جرود عرسال التي توجه إليها
أمس والتقى أمير «جبهة النصرة» في القلمون أبو مالك
التلة وأمير «داعش» أبو عبد السالم اللبناني.
وأك��دت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» «أن ال جديد في هذا
الملف وأن األمور ال تزال تراوح مكانها» .ولفتت المصادر
إلى «أن اإلرهابيين يمارسون سياسة المراوغة واالبتزاز
من أجل االستثمار المستقبلي ،خصوصا ً بعد الخسارة التي
منيوا بها طرابلس» .ورأت المصادر «أن اإلرهابيين ليسوا
في وارد الدخول في أي عملية تبادل في الوقت الراهن».
وبعد تهديد أهالي العسكريين المخطوفين بتصعيد
تحركهم ابتداء من الساعة السادسة مساء أمس ،التقى
رئيس الحكومة تمام سالم وف��دا ً منهم في السراي ،أكد
له سالم أن «التفاوض جار على قدم وساق مع خاطفي
العسكريين اللبنانيين ،لكن الوصول إلى النتيجة االيجابية
التي نريدها قد ال يتم في وقت قريب».
وج��دد األه��ال��ي المخطوفين تضامنه معهم وتفهمه
لغضبهم ،داعيا ً إياهم إل��ى «ع��دم السماح باستعمالهم
البتزاز الدولة» .وقال« :القصة معقدة ،وطبيعة التفاوض
صعبة جداً .أنا أحمل هذه األمانة ولن أتخلى عنها ،لكنني
لن أقدم ضمانات أو وعودا ً لكي ال أغشكم».
وبعد اللقاء أعلن األهالي وقف التصعيد بانتظار نتائج
مفاوضات الموفد القطري مع الخاطفين والحصول على
تطمينات.
إلى ذلك ،جدد قائد الجيش العماد جان قهوجي ،بعد
تفقده مواقع الجيش في طرابلس وعكار وتقديمه التعازي
بشهيدين ،تأكيده استمرار مالحقة اإلرهابيين وتوقيفهم.
وتسلم القضاء العسكري الموقوف اإلره��اب��ي أحمد
سليم ميقاتي ،وادعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر وعلى السجين فايز عثمان
وعلى الموقوف أحمد األحمد وخمسة عشر شخصا ً فارين
في جرم االنتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح بهدف القيام
بأعمال إرهابية ،وتشكيل مجموعات مسلحة لهذه الغاية
وتجنيد أشخاص لمصلحة التنظيم والتدريب على استعمال
األسلحة والمتفجرات ،والتخطيط الحتالل قرى عاصون،
بخعون ،بقاعصفرين وسير الضنية في منطقة الضنية
إلنشاء إمارة للتنظيم اإلسالمي ،والشتراكه في عمليات أمنية
ضد الجيش والتحريض على قتل عناصره وإث��ارة الفتن
والنعرات الطائفية والمذهبية وحيازة أسلحة ومتفجرات،
سندا ً إلى مواد تنص عقوبتها القصوى على اإلعدام ،وأحاله
إلى قاضي التحقيق العسكري األول رياض أبو غيدا.

زيارة شيخي عقل سورية

في غضون ذلك ،برزت زيارة شيخا عقل طائفة الموحدين
الدروز في سورية حمود الحناوي ويوسف جربوع ،على
رأس وفد من مشايخ جبل العرب ،المرجعيات الروحية
الدرزية في لبنان ،وأكدا «التعاون للتصدي لألخطار التي
قد تحدث في المنطقة ،وأنّ الشعبين اللبناني والسوري
شركاء في المصير».

طهران تحبط محاولة تخريب
خزانات الماء الثقيل
نقلت وسائل إع�لام إيرانية عن
مسؤول رفيع قوله إن إيران أحبطت
محاولة لتخريب خزانات تستخدم
في نقل الماء الثقيل الذي يستخدم في
تشغيل بعض المفاعالت النووية.
ونقلت صحيفة «أرم���ان» التي
تصدر في طهران عن أصغر زاريان
نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية
اإليرانية للحماية واألم��ن النووي
قوله إن محاولة جرت منذ أسبوعين
إلت�لاف الخزانات في محطة إنتاج
الماء الثقيل في آراك.
ونقلت الصحيفة عن زاريان قوله:
«جرت محاوالت تعطيل في صهاريج
التخزين المقرر أن تنقل الماء الثقيل.
لكن هذه المحاوالت اكتشفت وتم
إحباطها قبل ملء الخزانات بالماء
الثقيل في آراك» .وأضاف إن «بلدا ً
أجنبيا ً كان وراء المحاولة» ،لكنه لم
يقدم مزيدا ً من التفاصيل.
وتنتج محطة آراك الماء الثقيل
لتشغيل مفاعل أبحاث مزمع طاقته
 40ميغاوات على مقربة تقول إيران
إنه يهدف إلى صنع النظائر لعالج
السرطان ومنتجات طبية أخرى.
لكن طهران قالت في حزيران إنها

جاءت التعليمة ( ...تتمة �ص)1
التعليمة اليوم اهجموا على الحوثيين ،فبرنامج
ح���وار سياسي ع��ن لبنان يجب أن ي�لاق��ي محط
رجل لتذكر اليمن وتلبية الرغبة الملكية ،وعمود
ص��ح��اف��ي ع��ن «داع�����ش» ي��خ��ت��رع س��ب��ب��ا ً للتشبيه
بين رجالها وقساوة قلوبهم على قبائل العراق
وقساوة قلوب الحوثيين في معاملة قبائل العرب
األقحاح ،ومن مع الحوثيين من قبائل ليسوا إال
مرتزقة جرى شراؤهم بالمال ،أما من يبايعون
حكيم الحكماء فقد اقتنعوا بنظرياته عن علم الفلك
أو الطب النووي.
الحوثيون يقلقونهم كما أقلقهم حزب الله وكما
أقلقهم الجنرال عون وكما أقلقهم بشار األسد،
واألميركيون أسياد لعبة الملك الحكيم يعرفون
ما يريدون فيقسمون العرب قسمين ،من تمكن
إدارت���ه وم��ن يقع خ��ارج نطاق السيطرة ،والذين
خ��ارج السيطرة قسمان ،من يمكن توقع ردود
أفعاله ومن ال يمكن توقع ردود أفعاله ،ومن يمكن
توقع ردود أفعالهم قسمان ،من يمكن استيعاب
ردود أفعاله ومن ال يمكن استيعابها.

الثقافة العربية لألسف ومعها الكثير من الحبر
العربي ولألسف ضجيج الكالم العربي ،ما يقع
خارج دائرة االهتمام ألنه تحت السيطرة ومعروفة
ردود أف��ع��ال��ه وال ت��خ��رج ع��ن دائ���رة االستيعاب،
الكالم لهنري كيسنجر.
جاء الحوثيون فصار اليمن مهماً.
مه ّم أن تقرأوا تاريخ اليمن يا شباب.
حلو الثلث المعطل ،كما قالها حتى الساعة
عشرة متحدثين وك��تّ��اب م��ن م��واق��ع وف��ي منابر
مختلفة سبحان الله!
التعليمة :الحوثيون يريدون الثلث المعطل.
في الدستور اليمني ال قيمة لتصويت مجلس
ال���وزراء ف��ي ظ�� ّل رئ��اس��ة لديها صالحيات ،لذلك
ط���ال���ب ال��ح��وث��ي��ون ب��ت��ض��م��ي��ن ال��ت��س��وي��ة تعيين
مستشار رئ��اس��ي ،بصالحيات ملزمة بضمانة
دولية وضمانة قوتهم.
ج���اءت التعليمة أنّ الحوثيين ي��ري��دون الثلث
المعطل ،كما ف��ي لبنان ف��ي ال��ي��م��ن ،ف��م��اذا يفعل
الشباب الذين لم يقرأوا دستور اليمن؟

ال�سويد تعترف ( ...تتمة �ص)1
ودعا الجروان جميع شعوب دول العالم وحكوماته
الحر إل��ى أن «تحذو ح��ذو الحكومة السويدية لتمكين
الشعب الفلسطيني من حماية حقوقه المشروعة ،وطالب
بضرورة تجميد االستيطان «اإلسرائيلي» في األراضي
الفلسطينية المحتلة واحترام حرمة المسجد األقصى
وباقي المقدسات اإلسالمية والمسيحية».
على صعيد آخ���ر ،أش���ار وك��ي��ل األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان إلى أن «قرار
«إسرائيل» بالتعجيل ببناء نحو ألف منزل استيطاني في
القدس الشرقية يثير شكوكا ً خطيرة بشأن التزامها السالم
مع الفلسطينيين».
وق��ال فيلتمان في حديث أم��س« :إذا ما نفذت هذه
الخطط فستثير من جديد شكوكا ً خطيرة بشأن التزام

«إسرائيل» تحقيق سالم دائم مع الفلسطينيين ،إذ تهدد
المستوطنات الجديدة قدرة دولة فلسطين في المستقبل
على الحياة».
أما المراقب الفلسطيني في األمم المتحدة رياض منصور
فقد لفت إل��ى أن «المستوطنات «اإلسرائيلية» تؤدي
إلى تآكل الدولة الفلسطينية المستقبلية التي ستكون
القدس الشرقية عاصمة لها» ،وتابع أنه «في كل يوم
يجرى تقسيم وتقويض التواصل البري وسالمة األراضي
الفلسطينية من خالل هذه األعمال غير الشرعية».
وأوضح منصور أن «ذلك يؤدي إلى اضمحالل خطير
إلمكان الحل القائم على دولتين» ،مشيرا ً إلى أن «القدس
محاصرة ،إضافة إلى االستفزازات «اإلسرائيلية» في
المسجد األقصى ومسجد قبة الصخرة».

دم�شق تنتقد ( ...تتمة �ص)1
وختم بالقول« :بدال ً من البحث عمن هم المعارضون
المعتدلون والمعارضون غير المعتدلين ربما كان من
األفضل التحدث عن حوار وطني شامل في سورية من أجل
إيجاد دينامية معينة .لدينا تجربة بيان جنيف ومؤتمر
جنيف ،بعض خبرتنا كان سلبيا ً والبعض اآلخ��ر كان
إيجابياً».
جاء ذلك في وقت قال معاون وزير الخارجية اإليراني
للشؤون العربية واألفريقية حسين أمير عبد اللهيان إنّ
سياسات واشنطن وبعض الالعبين اإلقليمين وأخطائهم
اإلستراتيجية ه��ي سبب إط��ال��ة أم��د األزم���ة السورية،
وتعقيدها وانتقالها إلى دول الجوار وخلق أزمات جديدة
بأبعاد دولية كتنظيم «داعش».
وقال الدبلوماسي اإليراني« :إن مساعدة سكان مدينة
عين العرب ال يجب أن يكون ذريعة للتدخل الخارجي»،
مح ّذرا ً «من التحركات الخارجية األخيرة في عين العرب
السورية ونتائج تجزئة سورية ومن محاولة استغالل
أوضاع المنطقة ألهداف خاصة».
واعتبر عبد اللهيان خالل استقباله ممثل هولندا الخاص
في شأن سورية مارسل كوربرشوك أنّ تشكيل تحالف
ضد «داعش» بقيادة واشنطن خارج إطار األمم المتحدة
استمرار في السياسات الخاطئة األميركية.
وأضاف المسؤول اإليراني أن «التحركات األميركية
المتسرعة خارج إطار القوانين الدولية تتبع سياسة
تخريبية س��ت��ؤدي إل���ى ات��س��اع اإلره����اب وال��ت��دخ��ل
الخارجي في الشرق األوس��ط» ،مشيرا ً إلى أنه ونظرا ً
لألهداف المتعددة والمتضاربة أحيانا ً بين أعضاء
تحالف واشنطن وحلفائها ،ال يمكن ت ّوقع نجاحه ضد
«داعش».
من جهته ،أكد رئيس لجنة األمن القومي والسياسة
الخارجية بمجلس ال��ش��ورى اإلي��ران��ي ع�لاء الدين
بروجردي أن ب�لاده بذلت جهودا ً في مجال مكافحة
اإلرهاب في المنطقة ،مشددا ً على أن عدم ترحيب طهران
بتشكيل التحالف الغربي ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي
إنما يأتي لعدم وجود صدق نوايا لدى التحالف في

محاربة التنظيم اإلرهابي.
إلى ذلك ،دانت وزارة الخارجية السورية السلوك المشين
للحكومة التركية واألطراف المتواطئة معها المسؤولة في
شكل أساسي عن األزمة في سورية واستمرار سفك الدم
السوري من خالل دعم التنظيمات اإلرهابية «داع��ش»
و«النصرة» وغيرهما.
وجاء في بيان عم ّمته الخارجية السورية أمس« ،مرة
أخرى تؤكد تركيا حقيقة دورها التآمري ونواياها المبيّتة
وتدخلّها السافر في الشأن السوري من خالل خرق الحدود
السورية في منطقة عين العرب  -كوباني عبر السماح
لقوات أجنبية وعناصر إرهابية تقيم على أراضيها
بدخول األراضي السورية ما يش ّكل انتهاكا ً سافرا ً للسيادة
السورية ،ومبادئ ومقاصد ميثاق األمم المتحدة وقواعد
القانون الدولي».
وخلص البيان بالقول« :إن سورية تدين وترفض هذا
السلوك المشين للحكومة التركية واألط��راف المتواطئة
معها المسؤولة في شكل أساسي عن األزمة في سورية من
خالل دعم التنظيمات اإلرهابية».
ودخلت يوم أمس أول مجموعة من مقاتلي البيشمركة
ب��ل��دة كوباني ال��س��وري��ة المحاصرة للمساعدة في
التصدي لتنظيم «داعش» اإلرهابي ،حيث أفاد نشطاء
بأن نحو  10من مقاتلي البيشمركة دخلوا المدينة،
وأضافوا أنه من المقرر أن يدخل المقاتلين اآلخرين في
غضون ساعات.
وقالت مريم كوباني وه��ي قيادية ب��وح��دات حماية
الشعب« :تم إبالغي بأن هذه المجموعة األولية جاءت
لتضع خططا ً الستراتيجيتنا للتقدم» .وأضافت« :ينبغي
أن يعدوا العدة حتى يتم توزيع البيشمركة في مواقع
بحسب احتياجاتنا».
وكتب هيمين هورامي وهو مسؤول كبير في الحزب
الديمقراطي الكردستاني في العراق على حسابه على
موقع التواصل االجتماعي «تويتر» إن البيشمركة دخلوا
فعالً إلى كوباني وهم يقيمون الوضع لمعرفة أين يمكن
نشر األسلحة الثقيلة.

�أنهت هدوءاً ن�سبي ًا ا�ستمر �أ�شهراً

معارك طاحنة حول «بنتيو» النفطية في جنوب ال�سودان
صد جيش جنوب السودان هجوما ً للمتمردين على
مدينة بنتيو النفطية في شمال البالد بعد معارك دامية،
كما أكد أمس وزير الدفاع كول مانيانغ
وقال وزير الدفاع في أعقاب معارك اندلعت أول من
أم��س« :سيطرنا على بنتيو» ،وأض���اف« :سقط قتلى
بالتأكيد ،وعدد كبير من الجرحى الذين نحاول نقلهم»،
ولم يقدم حصيلة دقيقة.
وأك��د موظف يعمل في مجال المساعدة اإلنسانية
في قاعدة لألمم المتحدة خارج المدينة ،أنه سمع دوي
انفجارات طوال يوم األربعاء.
وقد أنهت هذه المعارك هدوءا ً نسبيا ً استمر أشهرا ً في
بنتيو ،كبرى مدن والية الوحدة النفطية ،واندلعت لدى
انتهاء فصل األمطار ،مما يسهل استخدام الطرق ويزيد من
سهولة تنقل القوات.
وتعددت محاوالت السيطرة على بنتيو منذ بدأ النزاع

بين القوات المسلحة الموالية للرئيس سيلفا كير وقوات
نائبه السابق ومنافسه رياك مشار.
ففي نيسان الماضي ،أسفر هجوم للمتمردين على
المدينة عن مجازر إثنية استمرت يومين ،كما ذكرت
األم��م المتحدة ،فقد الح��ق المتمردون المدنيين في
كل األماكن التي لجأوا إليها ،كالمساجد والكنائس
والمستشفيات قبل أن تسيطر القوات الحكومية على
المدينة في أيار.
وأسفر النزاع الذي يعصف بدولة جنوب السودان الفتية
منذ أكثر من عشرة أشهر ،عن آالف القتلى ،وعشرات اآلالف
من المشردين ،لكن ال تتوافر أي حصيلة دقيقة .وطرد أيضا ً
أكثر من  1,8مليون شخص من منازلهم وقراهم.
ويُتهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب ،خصوصا ً عمليات
اغتصاب ومجازر وهجمات على المستشفيات وأماكن
العبادة ،أو تجنيد األطفال أيضاً.

ّ
وترقب ( ...تتمة �ص)1
جدل
ويواجه زعيم «نداء تونس» الباجي قائد السبسي توازنا ً صعباً ،فالتحالف
مع األحزاب العلمانية يمثل غالبية في البرلمان ،لكن استبعاد منافس قوي مثل
حزب «النهضة» قد يقوض سياسات التفاهم التونسية وقد يؤدي إلى مأزق.
في ضوء ذلك ،الخيارات ستكون محدودة أمام «نداء تونس» ،وسيكون
التحالف مع األحزاب العلمانية وحدها هشا ً وقد ينهار في أي لحظة ما لم يكن
هناك تفاهم مع «النهضة».
وكان السبسي قد قال في أعقاب إعالن فوز حزبه« :لن نحكم بمفردنا ،بل
سيبقى كل شيء إلى ما بعد االنتخابات الرئاسية».
وعلى صعيد الحزبي الداخلي ،ب��دأ الجدل بالفعل داخ��ل ح��زب «ن��داء
تونس» نفسه ،فالبعض يرى أن التحالف مع حزب االتحاد الوطني الحر
العلماني الذي جاء في المركز الثالث وحزب آفاق تونس الليبرالي أفضل
خيار للتحالف.
من جهة أخ��رى سيكون حزب الجبهة الشعبية ،وهو حزب يساري تم
اغتيال زعيميه العام الماضي ،األصعب توافقا ً من حيث األيديولوجية مع
«نداء تونس» ،ال سيما أن الحكومة الجديدة ستنظر في إج��راءات التقشف
االقتصادية.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن بلدية روم ع��ن رغبتها بتلزيم
أث��م��ار ال��ص��ن��وب��ر ال��ج��وي ف��ي أح��راج��ه��ا
بطريقة المزايدة العلنية يوم السبت في
 2014/11/15الساعة  12ظهرا ً في مبنى
البلدية.
روم في 2014/10/29
رئيس بلدية روم
الدكتور داني عادل الحداد
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود شركة
ب��م��وج��ب م��ح��ض��ر اج��ت��م��اع ت��اري��خ
 2013/3/20تقرر بتاريخ 2014/8/19
شطب قيود الشركة التجارية المعروفة
ب��اس��م «ش���رك���ة ل��وج��ي��ك آه ك��اف��ي��ه دم
 »Logique et café Dameالياس
عشقوتي وشركاه ـ تضامن ـ المسجلة تحت
الرقم  3302تاريخ  99/8/5البقاع.
لكل ذي مصلحة االع��ت��راض خ�لال 10
أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب أحمد محمد حسان بوكالته عن
عباس عبد الكريم ضاهر بوكالته عن
رحاب حسين عبدالله لموكلها علي ممدوح
عبدالله ال��ذي ه��و نفسه م��م��دوح خنجر
عبدالله ش��ه��ادة قيد ب��دل ضائع للعقار
 3673الخيام.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت مريم حسين حجازي سند تمليك
بدل ضائع للعقار  3235انصار.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

اسم المكلف

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب المحامي رجا فرنسيس الياس
بوكالته ع��ن عبدالله علم ال��دي��ن جبر
لمورثه علم الدين يوسف جبر شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  152حاصبيا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود تاجر
بناء للطلب ت��اري��خ 2014/10/13
تقرر شطب قيود التاجر المعروف باسم
الورد للتجارة العامة المسجلة تحت رقم
.2012/4003158
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق

LIPANPOST

586568

2014/02/11 2014/01/15 RR139383547LB

نبيل نقوال صحناوي

586556

2014/02/11 2014/01/15 RR139383604LB

ياسمينا نبيل صحناوي

586581

2014/02/11 2014/01/15 RR139384370LB

664665 MICRO
ش.م.م
COMPONENTS
&
SYSTEMS INC

2014/02/10 2014/01/15 RR139384936LB

اوب����راي����ش����ن����ز م��ان��ج��م��ن��ت 310750
كونسالتنسي ش.م.م

2014/02/10 2014/01/15 RR139385619LB

ال��ع��ق��ار  229م��ن��ط��ق��ة ال��م��رف��أ 588160
العقارية

2014/02/10 2014/01/16 RR139385675LB

شركة مكلس العقارية ش.م.ل

100919

2014/02/13 2014/01/16 RR139385715LB

شركة رويال هومز ش.م.ل

4218

2014/02/10 2014/01/16 RR139386628LB

ال��ش��رك��ة ال��م��ت��ح��دة لالستثمار 3832
العقاري ش م ل

2014/02/11 2014/01/16 RR139386631LB

موريس نقوال صحناوي

شركة باريتوس باركس ش.م.ل

72368

2014/02/11 2014/01/16 RR139386645LB

جوزف االسود

19664

2014/02/11 2014/01/15 RR139386778LB

الجو العقاري ش.م.ل

156380

2014/02/10 2014/01/16 RR139387155LB

ابجد للعقارات والتجارة ش.م.ل

173590

2014/02/10 2014/01/15 RR139387172LB

شركة  333االشرفية العقارية 189002
ش.م.ل

2014/02/10 2014/01/16 RR139387190LB

2014/02/10 2014/01/15 RR139387359LB 2831851

لقمان امين الجردي
عاطف نجيب الجردي

684811

2014/02/17 2014/01/15 RR139389160LB

ايلي انطوان الخوري

567256

2014/02/17 2014/01/16 RR139389540LB

جوزف فؤاد بولس

79791

2014/02/10 2014/01/16 RR139389765LB

منى كامل ابو هدير

57290

2014/02/11 2014/01/16 RR139390052LB

شركة بيروت للبناء ش.م.ل

3478

2014/02/11 2014/01/21 RR139384295LB

الياس فاخوري

46687

2014/02/12 2014/01/17 RR139387583LB

عماد محسن بيضون

52687

2014/02/10 2014/01/21 RR139390225LB

اني انترانيك اندريكيان

2014/02/10 2014/01/24 RR139383224LB 1289027
21300

2014/02/10 2014/01/22 RR139386781LB

شركة ليبانيز كيرتينغ كومباني 93558
ش.م.م

2014/02/11 2014/01/23 RR139386866LB

مؤسسة المهندس كبريال المر

615277

2014/02/11 2014/01/23 RR139388875LB

ايمن عبد المعطي شاهين

2014/02/10 2014/01/23 RR139388941LB 1090884

زيوارت كيفورك يراونيان

2014/02/20 2014/01/29 RR139384692LB 2290580

نبيل وليم قمر

24543

ملحم ابراهيم المالح

2014/03/13 2014/01/28 RR139384573LB 2492909
558707

محمد احمد صفدي

ستعيد تصميم مفاعل آراك لخفض
إنتاجها المحتمل من البلوتونيوم
بدرجة كبيرة  -وهو مادة يمكن أن
تستخدم في صنع قنابل نووية -
في لفتة تستهدف معالجة قضية
شائكة في المفاوضات مع القوى
العالمية الست.
وتوقفت إيران عن تركيب مكونات
رئيسية ف��ي مفاعل آراك ف��ي إط��ار

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب م���روان نبيل ال��ح��رز لموكلته
وفيقة علي هيدوس شهادتي قيد بدل
ضائع للعقارين  1637و 1638مجدل
سلم.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة –
مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه
للحضور إلى دائرة االلتزام الضريبي في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ,مبنى وزارة
المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،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 الخاص بوزارة المالية:

محمد طالل مصطفى القطب

اتفاق موقت تم التوصل إليه مع
القوى العالمية في تشرين الثاني
 2013وتنتهي مدته الشهر المقبل
للحد من بعض األنشطة النووية
الحساسة مقابل إعفاء محدود من
ال��ع��ق��وب��ات .وواف��ق��ت إي���ران أيضا ً
على ع��دم نقل ال��م��اء الثقيل إلى
موقع المفاعل بموجب هذا االتفاق
الموقت.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب أحمد محمد حسان بوكالته
عن كامل لبيب رزوق بصفته من ورثة
لبيب كامل رزوق لمورثه كامل أسعد
رزوق ولمورثته شفيقة اسكندر أبو
كسم شهادات قيد بدل ضائع للعقارات
 135و 221جديدة مرجعيون و205
دبين.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

2014/02/25 2014/01/29 RR139386804LB
2014/03/04 2014/02/13 RR139383241LB
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إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة –
مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه
للحضور إلى دائرة االلتزام الضريبي في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ,مبنى وزارة
المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،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 الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

عيسى فهد الخوري 57616

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق LIPANPOST

2014/07/09 RR139382864LB

2014/09/08

206404

2014/07/22 RR139382688LB

2014/09/16

سليم جبرا موسان 328106

2014/07/22 RR139382714LB

2014/09/05

سليم عوض
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