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تتمات
مر التمديد ( ...تتمة �ص)1
ّ

بأصوات أكثر من ثلثي عدد أعضائه ،وقبل أحد عشر يوما ً من انتهاء واليته
الممددة سابقا ً سنة وخمسة أشهر ،أعاد المجلس النيابي التمديد لنفسه
سنتين وسبعة أشهر ،لتكتمل بذلك واليته الممددة دورة انتخابية كاملة
أي أربع سنوات ،من دون حاجة إلى انتخاب رئيس جديد له وال استقالة
الحكومة الحالية .ما يعني تجنيب البالد فراغ مؤسساتها الدستورية فضالً
عن شغور الرئاسة األولى.
وكانت الجلسة التي حضرها  97نائبا ً من كل الكتل باستثناء التيار
الوطني الحر وحزب الكتائب ،عقدت في أجواء أوحت بالنتيجة المؤكدة بعد
سلسلة مشاورات أبرزها مع نواب «القوات اللبنانية» الذين «أخفوا» موقفهم
المؤيد للتمديد حتى موعد التصويت فيما صوت نائبا الطاشناق ضده.
ووقع بري القانون الذي يحمل صفة المعجل المكرر ،فور انتهاء الجلسة
تمهيدا ً إلحالته على الحكومة ليصبح نافذا ً بعد مرور خمسة أيام من تاريخ
اإلحالة في حال لم يوقع بعض الوزراء عليها وهذا متوقع من وزراء التيار
الوطني والكتائب والطاشناق.
وعليه مدّد اقتراح النائب نقوال فتوش بالتمديد لـ  127نائبا ً بذريعة
األوضاع األمنية وفق تقديرات وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي لم يُسمع
حس في الجلسة ،ومن بين هؤالء النواب النائب خالد الضاهر الذي لم
له
ٌ
يتكلم معه أحد من نواب كتلة «المستقبل» طوال الجلسة .لم يهتم نائب عكار
لذلك وقال في دردشة مع الصحافيين« :اللي بيحكي معي يحكي واللي ما
بيحكي ألجري»!
وبطي هذا االستحقاق على «زغل» و«زع��ل» التيار الوطني الحر ،حدّد
رئيس المجلس النيابي أولويات المرحلة المقبلة وهي انتخاب رئيس
للجمهورية ووضع قانون انتخابي جديد على أن تقصر والية المجلس
عند انتخاب الرئيس وزوال الظروف االستثنائية التي تحول دون إجراء
االنتخابات التشريعية .وبالفعل دعا الرئيس بري اللجنة المكلفة درس
قانون االنتخاب إلى اجتماع االثنين في  17تشرين الثاني الجاري في عين
التينة .وقالت مصادر عين التينة لـ«البناء» إن بري سيعطي اللجنة مهلة
شهر لوضع صيغة القانون الجديد وإذا تعذر ذلك فسيحيل الموضوع إلى
الهيئة العامة.
إال أن مصادر نيابية أكدت لـ«البناء» أن «االتفاق على قانون انتخابي
جديد خالل شهر غير وارد» ،متوقعة «أن تسلك االقتراحات والمشاريع
طريق الهيئة العامة للتصويت عليها».
وفي أول رد فعل على التمديد أعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة
الراعي من أستراليا «أن التمديد للمجلس النيابي ضد الدستور وبالتالي غير

«�أردوغان» ال�ضائع ( ...تتمة �ص)1

شرعي» ،فيما وصفه التيار الوطني الحر بأنه «عملية سطو على المجلس
النيابي وإرادة الناس» .وأكد وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر
صحافي في الرابية ،أن وزراء التيار لن يصوتوا على القانون ،مشيرا ً إلى
إمكان الطعن فيه أمام المجلس الدستوري.
من جهة أخرى ،نقل زوار رئيس الحكومة تمام سالم لـ«البناء» أن مرحلة ما
بعد التمديد يفترض أن ال تكون كما قبلها وأنه يجب التعاون بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية ،وكيفية التعاطي لتجنيب لبنان المزيد من االهتزاز
األمني ،مع اآلخذ في االعتبار الكالم االيجابي لألمين العام لحزب الله السيد
نصر الله.

ولفت السيد نصر الله في كلمة ألقاها في اليوم العاشر من محرم أمام
الحشود المشاركة في إحياء مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية
لبيروت ،إلى أن التهديدات «اإلسرائيلية» للبنان هي من باب التهويل،
معتبرا ً «أنّ الذي يمنع «اإلسرائيليين من العدوان على لبنان ومن استغالل
فرصة األحداث في سورية وانشغال جزء عزيز من مجاهدينا في سورية،
هو معرفتهم أنّ المقاومة في لبنان عينها لم تغفل لحظة واحدة عن الحدود
مع شمال فلسطين المحتلة» ،مؤكدا ً «أنّ المقاومة في الجنوب وعلى امتداد
الجنوب حاضرة وقوية وج��اه��زة وس��اه��رة وفاعلة وف��ي أعلى درج��ات
الجاهزية ،لذلك فإنّ «اإلسرائيلي» غير مغشوش ،وهو يعرف أنّ الذهاب إلى
حرب سيكون مكلفا ً جداً».
وفي الشأن السوري ،رأى السيد نصر الله «أنّ القوى الدولية واإلقليمية
اتحدت للسيطرة على سورية ،لم يكن هدفها أن تأخذ هذه المدينة
التي ّ
أو تلك القرية أو بعض األري��اف ،بل كان هدفها السيطرة على كل سورية
وعينها في الدرجة األولى للسيطرة على دمشق ،ولكننا اليوم نقف ونتطلع
من حولنا ،فنجد أنّ دمشق ما زالت موجودة وأنّ سورية لم تسقط في يد
هذا المحور أو المحاور الدولية واإلقليمية» .وأضاف« :أما التكفيريون فكان
هدفهم السيطرة على سورية وطرد وضرب وإبادة أتباع األديان األخرى
وأتباع المذاهب اإلسالمية األخرى وحتى من ال يوافقهم الرأي من أهل الس ّنة،
وكانت سورية في انتظار المجازر التي تشبه ما فعله «داعش» في الرقة
ودير الزور والموصل وما يفعله اليوم في األنبار».
وتابع« :لكن نحن في السنة الرابعة ،لم يستطع التكفيريون أن يسيطروا
على سورية ،وبقي جزء كبير من أهلها في أرضهم ،في قراهم ،في مدنهم،
في بلداتهم من دون أن يخضعوا لهذه السيطرة» .وأكد أن هذا األمر يشكل
انتصارا ً وإنجازا ً كبيرين و«المطلوب أن نصل إلى النصر النهائي» ،جازما ً
بأن هؤالء التكفيريين ال مستقبل لهم ،وال حياة لمشروعهم ،وأكد أنه «ستلحق
الهزيمة بهؤالء التكفيريين في كل المناطق وفي كل الدول وفي كل البلدان،
وسيكون لنا شرف أننا كنا جزءا ً من إلحاق الهزيمة بكل هؤالء».

على خط آخر ،وجه األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله جملة
رسائل إلى العدو «اإلسرائيلي» والتكفيريين ،مشدّدا ً على «أنّ المقاومة أش ّد
عزما ً وأقوى وأكثر يقينا ً وأعلى تجرب ًة وخبر ًة في مواجهة كل األخطار وكل
الحروب» ،وأنّ «اإلسرائيليين» لن يجدوا مكانا ً على امتداد فلسطين المحتلة
ال تصل إليه صواريخ المقاومة».

وفي سياق آخر ،رد رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة على
إعالن السيد نصر الله يوم االثنين الماضي ،استعداد حزب الله للحوار مع
تيار المستقبل بالقول« :سنونو واحد ال يصنع ربيعاً» ،معتبرا ً أن الحوار
الذي أبدى حزب الله استعداده له يجب أن يكون مقرونا ً بضرورة التخلي
عن ترشيح عون لرئاسة الجمهورية ال التمسك بترشيحه.

ال مقاطعة للتشريع

وفي هذا السياق أوضحت مصادر نيابية في « 8آذار» أن «المستقبل»
و»القوات» كانا وعدا الرئيس بري بأن يستمرا في المشاركة في جلسات
تشريع الضرورة .وأشارت إلى أن بري سيدعو اللجان المشتركة لالنعقاد
األسبوع المقبل الستكمال البحث في سلسلة الرتب بعد أن كانت وزارة المالية
تسلمت مالحظات قيادة الجيش على سالسل العسكريين .لكن المصادر رأت
أن بت السلسلة قد يأخذ مزيدا ً من األخذ والرد لالتفاق على تغطية التكاليف
الجديدة التي تضمنتها سلسلة العسكريين ،مشيرة في الوقت نفسه ،إلى أن
بري سيعمل لإلسراع من أجل بت هذا البند تمهيدا ً لتحديد موعد للجلسة
التشريعية في وقت قريب.
من جهة أخرى ،أكدت أوساط تيار «المستقبل» أن الرئيس سعد الحريري
سيتحرك بعد التمديد للمجلس سعيا ً إلى فتح ثغرة في أزمة انتخابات
رئاسة الجمهورية ،وأشارت إلى أنه يحضر إلجراء مشاورات مع عدد من
األطراف في هذا الشأن ،و»أن ال شيء يمنع التواصل مع العماد عون» .إال
أن مصادر نيابية في  8آذار أكدت لـ«البناء» أن االنتخابات الرئاسية ليست
في المدى المنظور ،الفتة إلى أن معيار االنتظار هو أشهر ،وليس سنوات»،
مشيرة إلى «أن االنتخابات الرئاسية ستبقى عالقة لحين أن تفرج إقليمياً».

نصرالله :ال حياة للتكفيريين

السنيورة يضع شرطا ً للحوار

هيومن رايت�س« :داع�ش» عذب الأطفال و�أجبرهم على م�شاهدة قطع الر�ؤو�س

الجي�ش ال�سوري يتقدم في حقل ال�شاعر وي�سيطر على �شركة حيان
تمكن الجيش السوري أمس من استعادة
السيطرة على آبار جحار والمهر وشركة حيان
للغاز ق��رب حقل الشاعر للغاز بريف حمص
الشرقي ،وجاءت هذه السيطرة بعد اشتباكات
عنيفة دارت بين الجيش وتنظيم «داع��ش»
اإلرهابي ،بالتزامن مع غارات للطيران الحربي
على المنطقة.
من جانبها نقلت وكالة «سانا» الرسمية
السورية عن مصدر عسكري أن وح��دات من
الجيش السوري تقدمت من حقل حيان باتجاه
الشمال والغرب وعلى جانبي طريق قرية حجار
بجبل شاعر وقتلت أكثر من  20مسلحا ً ودمرت
 3عربات مز ّودة برشاشات ثقيلة.
كما استهدفت وح���دات الجيش ال��س��وري
تجمعات المسلحين في حي الوعر وبساتينه
بحمص وفي كفرالها بالحولة وبالقرب من قصر
الشركسي بالرستن وفي قرى خربة الدويبي

والمشيرفة وشمال شرقي المسعودية ،كما
أحبطت محاولة تسلل من الدويبي باتجاه أبو
العاليا.
وفي السياق ،تواصلت االشتباكات العنيفة
في محيط كوباني السورية ،بين وحدات حماية
الشعب المدعومة بالبيشمركة العراقية وتنظيم
«داع���ش» ،حيث استهدفت ق��وات البيشمركة
بالمدفعية وص���واري���خ ال��ك��ات��ي��وش��ا م��واق��ع
«داعش» في جبل مشتى النور ،وشرق المنطقة
الصناعية.
في حين قالت القيادة المركزية األميركية في
بيان أمس إن الواليات المتحدة واصلت هجومها
على تنظيم «داع��ش» هذا األسبوع فنفذت 14
ضربة جوية في األي��ام القليلة الماضية في
سورية والعراق.
وفي شأن متصل ،اتهمت «هيومن رايتس
ووت���ش» تنظيم «داع���ش» بتعذيب وض��رب

عشرات األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
 14و 16سنة ،كان اختطفهم التنظيم من عين
العرب السورية.
وروى ه��ؤالء ،الذين تم اإلف��راج عن الدفعة
األخيرة منهم األسبوع الماضي ،أنهم تعرضوا
للضرب بأنابيب وأسالك كهربائية ،كما أرغموا
على مشاهدة أش��رط��ة فيديو لعمليات قطع
رؤوس.
وك��ان ه��ؤالء األط��ف��ال ف��ي ع��داد مجموعة
ت��ت��أل��ف م��ن  153ف��ت��ى اختطفهم التنظيم
اإلره��اب��ي واح��ت��ج��زه��م ره��ائ��ن ف��ي  29أي��ار
الماضي فيما كانوا عائدين إلى منازلهم في
هذه المدينة.
وقد أفرج عن  25منهم يشكلون الدفعة األخيرة
من الرهائن .وتفيد شهادات مطولة ألربعة منهم
أن اإلرهابيين كانوا يضربون األوالد الذي كانوا
يحاولون الهرب أو ال يحترمون بشكل كاف

القواعد المحددة المفروضة أثناء «حصص»
تعليم الدين.
إلى ذلك ،أعلن ناشطون سوريون عن توسع
«جبهة النصرة» في ريف حلب الشمالي بعد
انسحاب «جبهة ثوار سورية» منه ،في وقت قال
مبعوث األمم المتحدة ستيفان دي ميستورا ،أن
تنظيم «داع��ش» يتقدم نحو حلب بعيدا ً عن
كوباني.
وق���ال ن��اش��ط��ون س��وري��ون إن اشتباكات
بمختلف األسلحة دارت بعد منتصف ليلة أمس
بين المجموعات المسلحة والجيش السوري من
جهة أخرى ،على أطراف حي كرم الطراب قرب
مطار النيرب العسكري شرق حلب ،ترافقت مع
قصف الجيش السوري لمناطق االشتباكات
وم��ن��اط��ق أخ����رى م��ن أح��ي��اء المعصرانية
والجزماتي وطريق الباب.
وأضافت المصادر أن «لواء فرسان الشمال»

التمديد ب�صراحة( ... :تتمة �ص)1
فبديل الدور السوري العسكري والسياسي أنتج في حرب تموز
نهوضا ً بدور متعاظم لطرفي تفاهم السادس من شباط عام ،2006
حزب الله ومقاومته من جهة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى،
ولم تنجح عملية االستحضار الوقائية لـ«القوات اللبنانية» عبر العفو
عن رئيسها ،وال محاولة ترويض حزب الكتائب ،بتغيير المعادلة
الجديدة ،وجاء الر ّد بانخراط تيار المستقبل في الحرب على سورية،
وتغطيته لمفردات «القاعدة» كامتداد للسياسة السعودية التي تحدث
عنها نائب الرئيس األميركي جو بايدن ،والغريب أنّ أحدا ً لم يسأل
كيف نفذت السعودية استجالب اإلرهابيين وتمويلهم وتسليحهم،
وف��ق��ا ً ل��ك�لام ب��اي��دن ،إنْ ل��م تكن حفاضات وح��رام��ات ع��ق��اب صقر
ومعسكرات خالد الضاهر ،وخاليا بالل دقماق وشادي المولوي،
هي الترجمة؟
هُ��زم م��ش��روع المستقبل ف��ي س��وري��ة ،كوكيل لسيد ال��ق��رار في
الرياض ،وتغيّرت المنطقة مع ظهور «داعش» و«النصرة» ،ولم ينفع
االحتواء المزدوج سعودياً ،وال «مستقبلياً» ،ومع هزيمة األصيل
والوكيل سقط طائفهما بالضربة القاضية ،ومع نهوض مسيحي
م��ش��رق��ي ل��ص��ح��وة ع��ل��ى إي��ق��اع التطهير والتهجير ال��ج��اري��ي��ن في
المنطقة ،تزخم التنافس السياسي والصراع على األدوار واألحجام
في الساحة المسيحية ،بين الحليف األبرز لـ«المستقبل»« ،القوات»،
والحليف األب��رز لحزب الله ،التيار الوطني ال��ح�� ّر ،وألنّ الرئاسة
اللبنانية مسيحية ،صار الصراع مصيريا ً لخندقين متقابلين لبنانيا ً
وإقليميا ً ودولياً.
أثبت «التيار» أنه يقيم عالقة استقالل ضمن التحالف مع شريكه
في التفاهم ،ومن ورائ��ه دمشق وطهران ،وثبت أن «ال��ق��وات» تقيم
عالقة استتباع لـ«المستقبل» والرياض ،وبأن الفراغ ترجمة لتمسك
حلفاء «التيار» برئيسه مرشحاً ،مقابل تخلي «المستقبل» عن الترشيح
المناورة لحليفه ،وثبت أن «التيار» يقدر على التصويت والتص ّرف
ب��ص��ورة معاكسة لحلفائه ت��ج��اه جلسة ال��ت��م��دي��د ،م��ا ال تستطيعه
«القوات» ،وجاء إصرار الرئيس نبيه بري بإطالق سنوكر الميثاقية
في تبرير تخليه عن إجراء االنتخابات النيابية بمقاطعة «المستقبل»،
ليضع الميثاقية المسيحية للتمديد ،في حضن «المستقبل» ،لتسقط
طابة «القوات».
تعلم «ال���ق���وات» أنّ رف���ض رئ��ي��س «المستقبل» س��ع��د الحريري
المشاركة في االنتخابات ليس حرصا ً على االنتخابات الرئاسية
بل حفاظا ً على مقاعدها التي يصعب أن تستعيدها في أي انتخابات
مقبلة ،وم��ردود ذلك ضعف في الحجم اإلجمالي للرصيد النيابي
للحريري ،كما تعلم «ال��ق��وات» أنّ قبولها بالتمديد للمجلس الذي
سينتج الرئيس له أيضا ً بين األسباب تلبية مشيئة «المستقبل» ،ولكن
أيضا ً الخشية من االنتخابات ونتائجها ،بينما في المقابل لحماسة
«التيار» لرفض التمديد تعبير عن إثبات صدقية يحرص عليها مع
جمهوره ويقدر على ممارستها ،لكن أيضا ً ثقة بالفرص التي تتيحها
له االنتخابات التي لن يختار المسيحيون فيها من قال لهم يوما ً إنّ
رواد غزوة األشرفية هم «حلفاؤنا» ،كما قال في «النصرة» و«داعش»
إنهم «ثوار» قبل إعالن واشنطن لحلف الحرب عليهما.
الثامن من آذار تعرف لماذا ص ّوتت للتمديد ،بمعزل عن الكالم
ح���ول الخشية م��ن ال���ف���راغ ،ف��ق��وى ال��ث��ام��ن م��ن آذار ت��ع��رف ال���دور
المحوري في ضبط إيقاع االنتخابات الرئاسية الذي تلعبه رئاسة
المجلس النيابي ،ولذلك فالتمديد الفعلي الذي صوت له نواب الثامن
من آذار هو لرئاسة المجلس أكثر مما هو للمجلس ،بينما صوت نواب
الرابع عشر من آذار لتمديد والية زمالئهم المهدّدين بفقد مقاعدهم،
ومنهم خالد الضاهر ونواب «القوات».
ثمة رابح وخاسر في السياسة ،أول الرابحين التيار الوطني الحر
وأول الخاسرين «القوات اللبنانية».

التابع لـ«جبهة ثوار سورية» أخلى مقره الكائن
في قرية منغ بريف حلب الشمالي ،بعد طلب
«جبهة النصرة» منه ذلك ،وقام مسلحو اللواء
بإحراق دبابة قبل االنسحاب من القرية ومن
حاجز لهم قرب القرية التي تمركز بها عناصر
«النصرة».
من جهة أخ��رى قال مبعوث األم��م المتحدة
إلى سورية ،ستيفان دي ميستورا ،إن تنظيم
«داعش» يتقدم باتجاه حلب بعيدا عن كوباني،
معتبرا ً أن ذلك فرصة للمجتمع الدولي إليقافه
وإنقاذ هذه المدينة التي شهدت قتاال ً لم يؤد إلى
أي شيء بين المعارضة السورية والحكومة.
وأوضح دي ميستورا في مقابلته مع شبكة
« »CNNأن��ه إليقاف «داع���ش» يجب تجميد
القتال في أماكن أخرى ،حتى نتمكن من التركيز
على هذا التنظيم ،وحلب هي إحدى المدن التي
يمكن تطبيق ذلك فيها.

في سورية هدفا ً لإلدارة األميركية أضحى اإلرهاب الهدف الرئيسي ،وهو عنوان
ذو أهمية أكبر ،بالنسبة للوجدان الجمعي للناخب األميركي ،كما أ ّنه عنوان
ناتجه أثمن لشركات السالح األميركية ،غير أنّ خريطة التحرك واالنزياح
كانتا تستدعيان مزيدا ً من التنسيق والحسابات التي يجب أن ال تتعارض مع
بعض الحسابات اإلقليمية لبعض مك ّونات اإلقليم التي وضعت جميع عناصر
وجودها على محرق الحرب على سورية إلسقاط النظام والدولة فيها.
هنا كان التناقض بلغ مداه في حسابات بينيّة بين رفاق األمس في العدوان،
وأنداد اليوم في عملية الخروج من العدوان ،كون أن فائض العنف الذي تشكل
على مستوى المنطقة قاد إلى مزيد من إرباك اإلدارة األميركية وحساباتها،
وبالتالي فإنّ الخروج منه يستدعي مواجهته في الرؤوس التي تشكل فيها
ضررا ً عليها وعلى مصالحها ،أي في الجزء الفائض من العنف ،في حين أنّ
الفائض ال��ذي تشكل وك��ان ذا تأثير سلبي على مصالح الواليات المتحدة
وبعض حلفائها في المنطقة ال يبدو كذلك بالنسبة إلى تركيا «أردوغ��ان» أو
بعض األطراف األخرى ،وبالتالي فإنّ التناقض الحا ّد في التكتيك حصل عند
هذه النقطة بالذات ،األمر الذي فرز مواقف جديدة بدت وكأنها تتعلق بالموقف
من اإلرهاب ذاته ،باعتبار البعض م ّمن ص ّنعه إقليميا ً ودوليا ً انزاح كي يقف
منه موقفا ً سالباً ،في حين أنّ بعضا ً آخر ما زال يرى فيه ثورة في وجه الدولة
السورية.
هذه المواقف المتباينة لم تصل ح ّد التصادم في رأس أو في مفصل معيّن،
أو في نقطة محدّدة واضحة ،إال في «عين العرب» ،كون أن اللحظة األمنية
السياسية وصلت ح ّدا ً عالياً ،وكان مطلوبا ً أن يقوم ك ّل طرف في الدخول على
المشهد لحماية مصالحه فيه!
من هنا كان الدور األميركي واضحا ً لجهة تقديم مشهد إضافي يساعده في
عملية االنزياح ،من خالل التركيز على مواجهة «داعش» ،غير أنّ احتماال ً كان
قائما ً بأن ال يُهزم «داعش» في «عين العرب» ،لهذا كان مطلوبا ً الموقف األميركي
لجهة دعم المدافعين عن «عين العرب» ،فما كان أمام اإلدارة األميركية إال أبناء
شمال كردستان العراق ،لماذا؟ ألنّ هذه اإلدارة تظنّ أنّ تظهير العنوان «الكردي»
والعمل عليه في المرحلة المقبلة سوف يساهم في التأثير سلبا ً في قوى إقليمية
ال تلتقي مصالحها مع تظهير هذا العنوان ،ومنها العراق وسورية وإيران إضافة
إلى تركيا ،غير أنّ الجهة التي كان واجبا ً عليها أن تعطي مشروعية المرور
والموافقة هي تركيا ذاتها ،هنا أدرك «أردوغان» أنّ اإلدارة األميركية تبحث عن
حماية مصالحها فقط ،فرفض العرض ،العرض القائل بمؤازرة عسكرية من
«البيشمركة» تقف إلى جانب أبناء «عين العرب»!
تصب في الدفاع
حصلت هنا مقايضات ع��دة ،وسمسارات كثيرة ،كلها
ّ
عن مصالح ك ّل من الواليات المتحدة وحكومة «أردوغ��ان» ،حيث بدأ األخير
باستغالل الموقف والحاجة األميركية ،غير أنّ اإلدارة األميركية كانت تدرك أنّ
«أردوغان» األضعف إقليمياً ،وبالتالي لم تعطه شيئاً ،في اللحظة التي أذعن
يفسر تواصله وفتح بواباته الجديدة
فيها لمطالب تلك اإلدارة ،وهو األمر الذي ّ
مع فرنسا وغيرها...
في ظ ّل هذا المشهد ،وطالما أنّ الهدف الظاهر هو الوقوف مع أهالي وأبناء
«عين العرب» للدفاع عنهم ،قام «أردوغان» بعمل إضافي وهو الدفع بعشرات
المسلحين الذين س ّماهم «الجيش الحر» ،مهمتهم الظاهرية الدفاع عن «عين
العرب» في مواجهة «داعش» ،وهذه اإلضافة يرى فيها «أردوغان» أنها ضارة
بالمشهد الذي أرادت اإلدارة األميركية االستفادة منه في «عين العرب» ،لجهة
تكريس العنوان «الكردي» في مشهد عام صاعد لترتيب المنطقة!
«أردوغان» بين جملة من االحتماالت الضاغطة عليه ،والتي يبدو فيها المشهد
أخيرا ً أ ّنه كان مبيّتا ً لإليقاع به تحديداً ،االحتمال األول أن يُهزم «داعش» في
«عين العرب» ،هذا يعني أنّ األخير سوف ينظر إلى «أردوغان» كطرف حقيقي
في منعه من السيطرة على «عين العرب» وإلحاق الهزيمة به ،وهذا يعني أنّ أيّ
مهب الريح عند هذه
تحالف قائم بين «أردوغان» و»داعش» سوف يكون في
ّ
النقطة ،ولم يعد «داعش» معف ّيا ً من اعتبار تركيا هدفا ً له ،إضافة إلى شعور
النصر الذي سوف يرفع الروح المعنوية لنسق «كردي» لديه حسابات مؤجلة
مع حكومة «أردوغان».
أما االحتمال اآلخر وهو أن يدخل «داعش» مدينة «عين العرب» ،فهذا يعني
ستؤسس لحالة جديدة من الصراع الذي سيمت ّد إلى داخل
أنّ هزيمة «األكراد»
ّ
األراضي التركية ،من خالل الحالة «الكردية» الصاعدة التي سوف ترى في
هزيمتها في «عين العرب» هزيمة ال يمكن أن تم ّر مرورا ً عادياً ،وبالتالي فإنّ
مساحة الصراع سوف تشمل الجغرافيا التركية ،ويبدأ «داعش» بالتعامل مع
منصة للعدوان عليه!.
جزء من هذه الجغرافيا على أ ّنها ّ

خالد الع ّبود

�إعالنات ر�سمية
إعالن إعادة تلزيم
تقديم آالت حلب تعمل على الكهرباء
()Milking Machines
لزوم وزارة الزراعة ـ
مديرية الثروة الحيوانية للعام 2014
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فيه السادس والعشرون من شهر تشرين
الثاني  ،2014تجري إدارة المناقصات
ف��ي مركزها الكائن ف��ي بناية بيضون ـ
شارع بوردو ـ الصنايع ـ بيروت ،لحساب
وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الحيوانية ـ
مناقصة إعادة تلزيم تقديم آالت حلب تعمل
على الكهرباء ()Milking Machines
للعام .2014
ـ التأمين المؤقت :مليوني ليرة لبنانية
ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من قلم مصلحة دي��وان
المديرية العامة للزراعة ـ مبنى وزارة
الزراعة الكائن في منطقة بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،الطابق الثالث.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1922
إعالن تلزيم
تقديم وتركيب كامرات مراقبة وتوابعها
لزوم وزارة العدل ـ قصور العدل
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فيه التاسع عشر من شهر تشرين الثاني
 ،2014تجري إدارة المناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ شارع ب��وردو ـ
الصنايع ـ بيروت ،لحساب وزارة العدل
مناقصة تلزيم تقديم وتركيب كاميرات
مراقبة وتوابعها لزوم وزارة العدل ـ قصور
العدل.
ـ التأمين المؤقت :خمسة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
وال��ح��ص��ول عليه م��ن ال��م��دي��ري��ة العامة
ل���وزارة ال��ع��دل الكائنة ف��ي ش��ارع سامي
الصلح ـ المتحف ـ مصلحة الديوان الطابق
الخامس.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1919
إعالن بيع بالمعاملة 2014/415
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع بالمزاد العلني نهار الثالثاء في
 2014/11/18الساعة الثالثة بعد الظهر
س��ي��ارة المنفذ عليه أي��ش��وع أدي��ب ملكي
ماركة ب أم ف  325Iموديل  2003رقم
/455639/ج الخصوصية تحصيالً
لدين طالب التنفيذ البنك األهلي الدولي
ش.م.ل وكيله المحامي عبده لحود البالغ
/9702/د.أ .ع��دا ال��ل��واح��ق والمخمنة

بمبلغ /5767/د.أ والمطروحة بسعر
/5000/د.أ أو م��ا يعادلها بالعملة
الوطنية ،وإن رس��وم الميكانيك قد بلغت
/500.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
المحدد إلى مرآب طباره في بيروت ـ محلة
قريطم مصحوبا ً بالثمن ن��ق��دا ً أو شيك
مصرفي و % 5رسم بلدي.
رئيس القلم أسامة حمية
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة ـ الرئيسة
رلى أبو خاطر
المنفذون :جورج وفيليب ديب الدبس
ودي��ب فيليب الدبس بوكالة المحاميين
رشيد فرح ورحاب حرب
المنفذ عليهما :شفيقة ودي��ب ابراهيم
القاضي.
بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/227
ينفذ طالبو التنفيذ حكم الغرفة االبتدائية
األول���ى ف��ي البقاع أس��اس 2013/497
قرار  2013/232تاريخ 2013/12/19
القاضي باعتبار العقار  /246/دير الغزال
غير قابل للقسمة عينا ً وطرحه للبيع بالمزاد
العلني للعموم.
المطروح للبيع :كامل العقار /246/
دير الغزال
مساحته 8590 :م 2يقع في منطقة إلى
جانب معمل حجر تابع للسيد موسى أبو
فيصل وتصل إليه عبر طريق زراعية مزفتة
ويبعد عن الطريق الرئيسي دي��ر الغزال
ـ رعيت حوالي أل��ف متر تقريبا ً وأرض��ه
مزروعة بأشجار اللوز وال يوجد عليه أي
بناء أو إنشاءات.
ح��دوده :يحده غربا ً طريق عام وشرقا ً
العقاران رقم  /245/و /257/وشماال ً
العقار رقم  /247/وجنوبا ً العقاران رقم
 /294/و./305/
الحقوق العينية :رسوم شرفية تحسين
يتوجب على ه��ذا العقار ضريبة تحسين
عقارية لمصلحة الخزينة اللبنانية فقط
بملف العقار رقم  ،/12/استمالك /90/
متر مربعا ً بالمرسوم  96/9160بملف واحد
قوسايا ،وضع يد على  /90/مترا ً مربعا ً
بالقرار  98/29بملف واحد قوسايا ،دعوى
إزال��ة شيوع ص��ادرة عن الغرفة االبتدائية
األول��ى في البقاع رقم  2013/496دعوى
مدنية مقامة من المدعين ديب فيليب الدبس
وج��ورج وفيليب الدبس ضد ورثة رنجس
ابراهيم الكعدي ما عدا نجيب ونظلة وأدال
العسيلي وشفيقة ووديعة القاضي ،محضر
وص��ف العقار لمصلحة ج���ورج وفيليب
الدبس ودي��ب فيليب الدبس ضد شفيقة
وديب ابراهيم القاضي صادر عن دائرة تنفيذ
زحلة رقم  ،2014/227الحاجز ديب فيليب
الدبس المحجوز عليهم ورثة رنجس ابراهيم
الكعدي ما عدا نجيب ونظلة وأدال العسيلي
وشفيق ووديعة القاضي.
قيمة التخمين وبدل الطرح/257700/ :
مئتان وسبعة وخمسون ألفا ً وسبعماية
دوالر اميركي.
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع فيه  2014/11/27أم��ام رئيس
دائرة تنفيذ زحلة في قاعة المحكمة الساعة
الثانية عشرة والربع ظهراً.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم
رئيس دائ��رة تنفيذ زحلة قيمة الطرح في

صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم
كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ زحلة إذا لم يكن له مقام
فيه وعليه خالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحالة إي��داع الثمن تحت طائلة اعتباره
ناكالً وإعادة المزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه في
خ�لال ثالثة أي��ام م��ن ت��اري��خ ص��دور ق��رار
اإلحالة دفع رسم الداللة.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان
إعالن إعادة تلزيم
تقديم معدات حقلية بيطرية لزوم
وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الحيوانية
لعام 2014
الساعة التاسعة م��ن ي��وم الخميس
ال��واق��ع فيه ال��ع��ش��رون م��ن شهر تشرين
الثاني  ،2014تجري إدارة المناقصات
ف��ي مركزها الكائن ف��ي بناية بيضون ـ
شارع بوردو ـ الصنايع ـ بيروت ،لحساب
وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الحيوانية ـ
مناقصة إعادة تلزيم تقديم معدات حقلية
بيطرية لعام .2014
ـ التأمين المؤقت :مليوني ليرة لبنانية
لكل صنف عدد األصناف (.)24
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل صنف
على حدة.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من مصلحة الديوان في
وزارة الزراعة ـ الكائنة في منطقة بئر حسن
مقابل ثكنة هنري شهاب ،الطابق الثالث.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1923
إعالن تلزيم تقديم وتركيب
بطاريات لجهاز  U.P.Sلزوم إدارة
اإلحصاء المركزي
بطريقة استدراج عروض (للمرة الثانية)
الساعة التاسعة م��ن ي��وم الخميس
الواقع فيه العشرين من شهر تشرين الثاني
 2014تجري إدارة اإلحصاء المركزي في
مركزها الكائن في منطقة ميناء الحصن ـ
شارع الجيش ـ برج المر ـ بيروت استدراج
ع��روض لتلزيم تقديم وتركيب بطاريات
لجهاز ( U.P.Sللمرة الثانية).
ـ التأمين المؤقت :مايتا ألف ليرة لبنانية.
ـ التأمين النهائي :عشرة بالماية من
قيمة الصفقة.
ـ طريقة التلزيم :يسند االلتزام مؤقتا ً إلى
من قدم أدنى األسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
والحصول عليه من مصلحة الديوان في
إدارة اإلحصاء المركزي.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
اإلح��ص��اء المركزي قبل الساعة الثانية
عشرة من يوم األربعاء الواقع فيه التاسع
عشر من شهر تشرين الثاني .2014
بيروت في 2014/11/3
مدير عام إدارة اإلحصاء المركزي
الدكتورة مرال توتليان
التكليف 1933

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ أمر مه ّمة
تدعو وزارة المالية ـ مديري المالية
المالية العامة ـ مديرية ال��واردات (مالية
لبنان الجنوبي/دائرة التدقيق) المكلفين
الوارد أسماؤهم في الجدول أدناه مجهولي
مركز العمل ومحل اإلقامة حاليا ً للحضور
شخصيا ً أو من ينوب عنه قانونا ً خالل
مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ 2014/11/6
إلى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان
الجنوبي /ص��ي��دا /ال��س��راي الحكومي/
مبنى م��ال��ي��ة ل��ب��ن��ان ال��ج��ن��وب��ي/دائ��رة
التدقيق/الطابق الثاني لتبلغ أمر مه ّمة.
وف����ي ح����ال ع����دم ال��ح��ض��ور يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ
 2014/12/6عمالً بأحكام المادة  28من
القانون رقم  44تاريخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون اإلجراءات الضريبية).
إسم المكلف
شركة افندينا

رقم المكلف
1757783

النشاط
مطعم

للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى
مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
الهاتف 07/720012 :ـ 07/720014
ـ 07/754086
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبدالله
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 1833
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ ضريبة متوجبة
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية
العامة ـ مديرية ال���واردات (مالية لبنان
الجنوبي محافظة الجنوب) ـ دائرة التدقيق،
ال��وارد اسمه في الجدول أدن��اه ،المجهول
مركز العمل أو محل اإلقامة حاليا ً للحضور
شخصيا ً أو من ينوب عنه قانونا ً خالل مهلة
شهر من تاريخ  6ـ  11ـ  2014إلى مركز
الدائرة الكائن في سراي صيدا لتبلغ إعالم
نهائي بتعديل تصريح.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ  6ـ  12ـ
 2014عمالً بأحكام المادة  28من القانون
رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته
(قانون اإلجراءات الضريبية).
المكلف
أمير حسين شرف الدين

الرقم الشخصي
1481668

تبدأ مهلة االع��ت��راض على الضريبة/
قرار التحصيل الجبري المحددة بشهرين
اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي
في  7ـ  12ـ  2014وتنتهي في  7ـ  2ـ 2015
ضمناً.
رئيس دائرة التدقيق
محمد عبدالله
للمراجعة :العنوان :صيدا ـ السراي
الحكومي :مالية لبنان الجنوبي ـ دائرة
االلتزام الضريبي ـ الطابق الثاني الهاتف:
 07/724086ـ فاكس .07/721859
عن رئيس مالية لبنان الجنوبي
رئيس الدائرة اإلدارية
شوقي رزوق
التكليف 1833

إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
القاضي روال أبو خاطر
المنفذ :محمد داود يوسف بوكالة األستاذ أحمد الصفدي
المنفذ عليه :إيلي فارس حنا ـ قب الياس
ينفذ المنفذ سندات دين بوجهك بقيمة  /4370/دوالر اميركي عدا الرسوم والفوائد
بالمعاملة التنفيذية رقم2013/961 :
الموجودات المطروحة للبيع
التخمين

النوع

بدل الطرح بالليرة
اللبنانية

غرفة الشتاء
 1ـ طقم كنبايات خشب وقماش عدد  3مقاعد ومقعدين اثنين مفرد لون 2.000.000
بني وأخضر
 2ـ سجادة لون أخضر قياس  4متر ×  350متر صناعة عادية

 1200.000ل ل

500.000

 300.000ل ل

 3ـ طاولة للسجائر من الجلد عدد 3

300.000

 180.000ل ل

 4ـ طاولة للوسط من الخشب قياس 80 × 1.30

300.000

 180.000ل ل

 5ـ برداية لون أخضر وأصفر

100.000

 60.000ل ل

 6ـ مكيف هواء ماركة  Generalلون أبيض

500.000

 300.000ل ل

 7ـ  DVDماركة Open Sky

100.000

 60.000ل ل

المطبخ
 8ـ براد ماركة  Toshibaقياس  40قدم جديد ياباني

1000.000

 600.000ل ل

 9ـ صوبيا مازوت دون ماركة.

100.000

 60.000ل ل

 10ـ فرن غاز لون أسود ماركة  Elbaستة رؤوس إيطالي

1000.000

 600.000ل ل

 11ـ مايكرويف ماركة جنرال الكتريك

300.000

 180.000ل ل

 12ـ تلفزيون  32إنش ماركة سامسونغ

600.000

 360.000ل ل

 13ـ كنباية خشب وقماش عدد  2قالّب

1000.000

 600.000ل ل

 14ـ سجادة عادية قياس  4.20م ×  4م

600.000

 360.000ل ل

غرفة الطعام
1500.000

 900.000ل ل

 16ـ براد ماركة Vestel

500.000

 300.000ل ل

 15ـ طاولة سفرة خشب مع ست كراسي جديدة
 17ـ بوفيه من الخشب لون بني

500.000

 300.000ل ل

 18ـ طاولة خشب نوع فورمايكا عدد 2

300.000

 180.000ل ل

المجموع اإلجمالي

11.200.000

 6.720.000ل ل

موعد المزايدة ومكانها :يوم األربعاء الواقع في  2014/11/26الساعة  11:30ظهرا ً في
قاعة المحكمة في قصر عدل زحلة تحت إشراف مأمور التنفيذ.
شروط المزايدة :على الراغب بالشراء أن يحضر إلى دائرة تنفيذ زحلة مصحوبا ً بالثمن
نقدا ً مع قيمة بدل الطرح بمعدل  5%من قيمة الشراء.
رئيس القلم بالتكليف
وليد الفحل

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية
لمالكي الحقوق المختلفة في العقار رقم 181
من منطقة معلقة أراضي «الرحاب»
يتشرف مجلس إدارة الجمعية بدعوة حضرات المالكين الكرام إلى حضور
الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم
األربعاء الواقع في  19تشرين الثاني  2014في مكتب اإلدارة في المجمع.
جدول األعمال
مناقشة العرض الخطي المقدم من عقارية زحله للسياحة والخدمات
ش.م.ل .بخصوص تسوية حبية لموضوع النفقات المشركة المتوجبة
بذمتها عن الفترة الممتدة من  2000/1/1حتى  ،2013/12/31الموافق
عليه أص��وال ً من مجلس إدارة شركة عقارية زحله للسياحة والخدمات
ش.م.ل .واتخاذ القرار المناسب بشأنه وذلك عند الساعة الثالثة من بعد ظهر
يوم األربعاء الموافق  ،2014/11/19فيما إذا توافر النصاب القانوني.
في ح��ال ع��دم اكتمال النصاب في االجتماع األول ،تعقد جلسة ثانية
بمن حضر عند الساعة الثالثة من بعد ظهر نهار األربعاء ال��ذي يليه في
.2014/11/26
رئيس مجلس اإلدارة سعيد جحا

