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وأوحت هذه الخطوة بأنها قد تسهل عملية المفاوضات مع تنظيمي
«داعش» و»جبهة النصرة» إلطالق العسكريين المحتجزين لديهما ،وهذا
ما عكسته الجولة الواسعة لـ«هيئة علماء المسلمين» على وزراء وقيادات
سياسية لتسويق مبادرتها من أجل استئناف وساطتها بعد انسحاب
الوسيط القطري ،وبعد تنفيذ نصف الشرط األول للهيئة والقاضي بإطالق
العقيلي والدليمي ،أما الشرط الثاني فهو تفويضها رسميا ً بالوساطة،
على أن يتعهد الخاطفون بوقف قتل المخطوفين.
وم��ن جهة أخ���رى ،أوض��ح رئيس الهيئة الشيخ سالم الرافعي أن
العقيلي «انتقلت إلى األمن العام وقضيتها بسيطة جدا ً وهي مسألة وقت
حتى تخرج» ،وأضاف« :أما بالنسبة للدليمي التي ما زالت في المحكمة
العسكرية فهناك قضية بسيطة أيضا ً لكن ال عالقة لها باإلرهاب كما أشيع
في بعض وسائل اإلعالم ،وهناك مسعى كبير لحل مسألتها».
وناشد الرافعي المسلحين في جرود عرسال بأن «يعطوا هيئة العلماء
تعهدا ً بأن ال يتم قتل أي عسكري بعد اليوم ،على أن تبقى المفاوضات
سائرة مهما طال الوقت حتى ينتهي هذا الملف على خير».

توضيح اللغط أثار لغطا ً

وفيما حاول وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «توضيح اللغط»
الذي حصل حول إحالة الدليمي على األمن العام ،وقع في التباس أثار
لغطا ً جديداً.
فقد أكد المشنوق في بيان أول أن الدليمي والعقيلي «موقوفتان لدى
األم��ن العام» ،مضيفا ً أن «كل كالم غير ذلك يقصد به التشويش على
المساعي والمفاوضات المكلف بها المدير العام لألمن العام اللبناني
اللواء عباس إبراهيم ،علما ً أن إخالء سبيل الدليمي والعقيلي ال يعني
اإلفراج عنهما ،بل يعني اإلحالة على األمن العام اللبناني للتأكد من عدم
مخالفتهما لشروط اإلقامة في لبنان ومن أوراقهما إذا كانت مزورة».
والحقا ً أصدر المكتب اإلعالمي للمشنوق بيانا ً ثانياً ،أوضح فيه أنه
«ورد خطأ على لسان وزير الداخلية أن سجى الدليمي وعال العقيلي
موقوفتان لدى األمن العام اللبناني ،والحقيقة أن الدليمي صدر بحقها
مذكرة توقيف عن القضاء وهي موقوفة في السجن ،أما العقيلي فموجودة
لدى األمن العام».
وبينما ال يزال موضوع المقايضة غير واضح المعالم ،أعلن النائب وليد
جنبالط خالل تفقده أهالي العسكريين المخطوفين في ساحة رياض
الصلح يرافقه الوزير وائل أبو فاعور« ،أن موقفي واضح كموقف الرئيس
نبيه بري ،وهو المقايضة من دون قيد أو شرط».

بري لم يدخل في التفاصيل مع جنبالط

إال أن الرئيس بري أكد أمام زواره «أنه متفق والنائب جنبالط على
ضرورة إنهاء ملف العسكريين المختطفين بأسرع وقت ،وعلى حصره
في جهة واح��دة ،من دون الدخول في التفاصيل» .فيما أشارت مصادر
«كتلة التحرير والتنمية» لـ «البناء» إلى أنه من البديهي أن تكون هناك
مفاوضات ومقايضة في نهاية المطاف لكن الرئيس بري هو مع تنظيم
هذا الموضوع وإعطاء «الخبز للخباز» وضرورة تسليم هذا الملف إلى
شخص واحد فقط قد يكون شخصية أمنية أو عسكرية أو وزيراً .وأكدت
األوساط أن لدى الدولة أوراق قوة كثيرة لكن يجب أن تعرف كيف تدير
اللعبة ولهذا السبب مطلوب حصرها بيد شخص واحد.

تدابير استباقية للجيش في الجرود

في موازاة ذلك ،نفذ الجيش اللبناني ليل أول من أمس عمليات استباقية
على مراكز وتحصينات المسلحين في جرود عرسال والقلمون وتحديدا ً
في مناطق مار طيبا ،وادي ميرا ،الرهوة ،وادي الخيل ووادي حميد.
وشارك الطيران المروحي واالستطالعي في العمليات العسكرية التي
أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين بعد رصد تحركات
وتعزيزات في وادي حميد وذلك على خلفية إقفال الممرات غير الشرعية
بالسواتر الترابية.
كما منع الجيش دخول الجرحى إلى عرسال باستثناء حالة واحدة هي
حالة محمد حسن الحجيري الذي قضى مع بعض أفراد عائلته في إحدى
الغرف التي يستخدمها المسلحون في وادي العجرم وبعد سماح الجيش
للبلدية بنقلهم إلى البلدة.
وأكدت مصادر عسكرية لـ«البناء» أن الجيش أقفل فعليا ً وبالنيران
معظم المعابر المعروفة ،وأحكم الحصار نسبيا ً عليها ،وعزز قواته في
المنطقة ،وبالتالي أصبح كل من يريد الدخول والخروج تحت مراقبته

عندما يتحدثون ( ...تتمة �ص)1

ومراقبة األجهزة األمنية».
وأف��ادت المعلومات «أن هذه اإلج��راءات االحترازية تسبق العاصفة
الثلجية القادمة في عيد الميالد» ،مشيرة إلى «أن المسلحين يحاولون
إيجاد مسارب لهم إلعادة التواصل مع البقاع األوسط» .وربطت المصادر
بين هذه المحاوالت ،وما شهدته قوسايا من اشتباكات بين القيادة العامة
والمسلحين ،والتي أتت بعد تسريبات عن خطة يطمح إليها المسلحون
بالسيطرة على مطار ري��اق والمحيط» ،مشددة على «أن الجيش أخذ
االحتياطات الكفيلة درءا ً الختراقات قد تحصل في تلك المنطقة».

انطالق الحوار ينتظر «المستقبل»

سياسياً ،بقي موضوع الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل ،محور
متابعة عين التينة علما ً أن جدول األعمال لم ينجز بعد بانتظار تقديم
المستقبل ورقته في ه��ذا الخصوص ،بحسب ما أك��دت مصادر كتلة
«التحرير والتنمية» لـ«البناء».
وأش��ار الرئيس بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» إلى «أن
التحضيرات للحوار تجرى في شكل جيد وإيجابي ،وأن وضع اللمسات
األخيرة على جدول األعمال الموحد للحوار ينتظر عودة مستشار الرئيس
سعد الحريري نادر الحريري من الواليات المتحدة األميركية».
وإذ لفت إلى «أن الموفد الفرنسي يشجع على الحوار وعلى ضرورة
انتخاب رئيس للجمهورية ،أكد بري «أن الفرنسيين لم يطرحوا أي اسم
لرئاسة الجمهورية واكتفوا بتأكيد ض��رورة اإلس��راع في انتخاب رئيس
توافقي».
ومن جهة أخرى ،أبدى رئيس مجلس النواب امتعاضه من التسويف
والمماطلة في عمل لجنة قانون االنتخاب التي من المفترض أن تنهي
عملها قبل نهاية هذا العام.

أميركية اإلفراج عنهم ليظلوا ورقة ضغط وابتزاز وتحريض يجري تحريكها
وتوظيفها .والغريب أن حكومات عدة تعاقبت منذ معارك الضنية شغل فيها
مستقبليون بارزون وزارتي العدل والداخلية ورئاسة الحكومة أحياناً ،وظل
الملف معلقا ً فال فتحت المحاكمات وال تمت تسوية األوضاع .واستمر المستقبل
متباكيا ً على هذه القضية من داخل الحكومة وخارجها بينما لم يتقدم بأي
خطوة عملية لوضعها في طريق المعالجة وفق األص��ول ،وتظهر صارخة
فضيحة ما يجري في سجن رومية ربطا ً بالملف نفسه .إنه االنفصام السياسي
مرة أخرى.
هكذا يتردد صدى السؤال «البريء» :كيف استجلبت إلى لبنان جماعات
التكفير وما هي الخرافات واألكاذيب التي روجت للتغطية على تورط جهات
معروفة بضمان الحماية والتسهيالت لتلك الجماعات منذ أزمة «فتح اإلسالم»،
وصوال ً إلى دور تلك الجهات النشط في عمليات استيراد السالح وتهريبه إلى
سورية ،ودعم الجماعات التكفيرية الموجودة في مناطق معروفة وتحت تغطية
حمالت اإلغاثة ومن مكاتب ومحميات ما يسمى بالثورة السورية وفصائل ما
يدعى بـ»الجيش الحر» وغيرها من عصابات اإلرهاب ومرتزقة االستخبارات
األجنبية والخليجية.
بكل أسف ال يبدو الرأي العام اللبناني ق��ادرا ً على التحرر من العصبيات
الطائفية والمذهبية ليرى بوضوح في غياب العقل النقدي ،بينما يهيمن
تراجع الروح النضالية في العمل السياسي الذي أسرته رتابة الوظيفية الرثة
والتقاليد البيروقراطية الراسخة في سائر أحزاب لبنان الغافلة عن وطن يترنح
على حافة الهاوية.

غالب قنديل

ت�سوية الرئا�سة ( ...تتمة �ص)1
ويتم اليوم النظر إلى زيارات جيرو األربعة الشهر الماضي إليران بمثابة
عالمة تبين أنه أمكن سد النقص اإليراني بالمبادرة الفرنسية .ولكن الحذر ال
يزال مطلوبا ً ألن الشيطان يكمن بالتفاصيل.
فمبادرة باريس بحسب مرجع سياسي مسيحي تتحدث عن رئيس
توافقي زائد تقديم تعويض لكل من سمير جعجع والجنرال ميشال عون.
التعويض المطروح لجعجع هو أن تراعى هواجس القوات اللبنانية في
قانون االنتخاب الجديد .أما التعويض المطروح على عون فال تزال هناك
صعوبة في تحديد قيمته ،نظرا ً ألن الجنرال ال يزال عند موقفه الرافض
للمساومة على ترشيحه والمؤكد على أنه لن يكرر خطأ إسهامه في انتخاب
الرئيس ميشال سليمان.
ويقول المرجع عينه إن اهتمام فريق جيرو بأن يس ّرب إلى اإلعالم بأن
المبادرة الفرنسية تضع فيتو على اإلتيان برئيس عسكري ،تم انطالقا ً من
اعتبار افتراضي يفيد بأن هذا البند يرضي عون .ولكن المرجع عينه يعلق
بأن الفرنسيين مخطئون في هذا االعتقاد.

بين القاهرة وباريس

والواقع أن أزمة بحث باريس عن رئيس توافقي ،تصطدم بمطبات كثيرة
وبعضها غير مرئي على رغم أن حضوره في الكواليس قوي ومكثف.
أبرز هذه المطبات تتمثل بوجود اهتمام غير مرئي للقاهرة بأن يكون لها
دور في انتخاب الرئاسة اللبنانية ،وذلك انطالقا ً من اعتبار أساسي يفيد بأن
مصر تعتبر أن مبادرتها إلنهاء أزمة دار الفتوى بحاجة الستتباعات سياسية
تكون على وزنها وضمن سياقها ولها ذات هدفها الكبير وهو تقوية االعتدال
في لبنان بمواجهة قوى التطرف وتحصين األمن اللبناني بمواجهة اإلرهاب.
وتقود هذه الرؤية اآلنفة القاهرة للميل نحو أن يكون رئيس الجمهورية
القادم من الشخصيات المارونية التي تحمل هذا المعنى ،وعليه فهي تحبذ
انتخاب العماد جان قهوجي أو بديله سفير لبنان في الفاتيكان العميد جورج
خوري .وبرأي القاهرة أن هذا النوع من الشخصيات يلبي أمرا ً مهما ً ال يتصل
فقط بتحصين الوضع اللبناني األمني ،بل يمتد ليناسب التغير الذي حصل
في الرؤية الدولية وبضمنها الغربية ،إلى كيفية محاربة اإلرهاب في المنطقة.
ومكمن التغيير هنا أن الغرب كان يراهن على اإلسالم المعتدل ليقوم بهذه
المهمة أما اآلن فبات يراهن على جيوش المنطقة إلنجازها.
والواقع أن باريس في تحركها إلنتاج تسوية لألزمة الرئاسية اللبنانية،
ال تأخذ هذا االعتبار المصري بعين األهمية ،بل هي تريد إنتاج رئيس للبنان

�إعالنات ر�سمية

مساع فرنسية غامضة

و فيما قالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «زيارة مدير شؤون الشرق
األدنى وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية جان فرنسوا جيرو ،لبنان،
هي لخلق دينامية النتخاب رئيس جديد للجمهورية» ،مشيرة إلى «أن
جيرو لم يدخل في لعبة األسماء والمواصفات ،باستثناء أنه أكد أن
صفحة رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون ،ورئيس حزب
القوات سمير جعجع قد طويت» .أكدت مصادر أخ��رى ،أن جيرو طرح
اسمي النائب روبير غانم وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة كمرشحين
إلى رئاسة الجمهورية.
وبينما بات مؤكدا ً أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السادسة
عشرة المقررة اليوم ،لن تكون أفضل من سابقاتها ،يزور رئيس حزب
الكتائب أمين الجميل اليوم الصرح البطريركي في بكركي ،للقاء البطريرك
الماروني بشارة الراعي للبحث معه في االستحقاق الرئاسي.
ونفت مصادر مقربة من بكركي لـ«البناء» أن يكون لقاء الراعي مع الجميل
اليوم تمهيدا ً للقاء لألقطاب الموارنة» ،مشيرة إلى «أن البطريرك سيلتقي
كل واحد من األقطاب على حدة ،فهو مصمم على عدم عقد أي لقاء جامع لهم
في بكركي ،إال في حال توصلوا إلى االتفاق على مرشح توافقي» .في حين
رجحت مصادر مطلعة لـ«البناء» عقد لقاء بين عون وجعجع قريباً.
على صعيد آخر ،يتوجه الرئيس سالم اليوم إلى باريس في زيارة
رسمية تستمر حتى السبت المقبل.
ووص��ل مبعوث الرئيس الروسي لمنطقة الشرق األوس��ط نائب وزير
الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى بيروت ليال آتيا ً من موسكو،
على أن يتابع سفره إلى دمشق للقاء المسؤولين السوريين ،قبل أن يعود
إلى بيروت مجددا ً مساء الخميس المقبل ومن ثم يغادر ليل الجمعة -
السبت.
إشارة إلى أن بوغدانوف كان زار لبنان األسبوع الفائت والتقى عددا ً
من المسؤولين.
من جهته ،أكد السفير الروسي لدى لبنان الكسندر زاسبكين «أننا لن
نقبل أي مطلب يتعلق بتنحي الرئيس السوري بشار األسد ،وبخروج
«حزب الله» من سورية» .وأوض��ح في حديث إلى محطة «أن بي أن»
مساء أمس أن «رف��ض تنحي األس��د هو أمر مبدئي بالنسبة لنا وشأن
سوري داخلي» ،الفتا ً إلى «أننا لم نطلب ولن نطلب خروج «حزب الله»
من سورية ألن هناك تدخالً في سورية من قبل دول عدة ،بينما الحزب
يقف إلى جانب النظام الشرعي ويكافح اإلرهاب» ،متسائالً« :كيف نطلب
خروج الحزب في الوقت الذي ال يطلب فيه خروج الفصائل غير الشرعية
في سورية».

انف�صام على حافة ( ...تتمة �ص)1
والسادة جميعا ً ال يمانعون دورا ً خفيا ً لحلفاء سورية وخصوصا حزب
الله أو لمدير األمن العام اللواء عباس إبراهيم في معالجة ملفات ثنائية مع
دمشق .بشرط أال يضطروا بأنفسهم للمجاهرة علنا ً بأنهم تراجعوا عن أحقادهم
العمياء ،وازدردوا خيبتهم القاسية بعد صمود سورية التي وعدوا جمهورهم
مرارا ً بأنها ستسقط .وتدحرجت مواعيد الفشل تباعا ً وليس ثمة من يسأل أو
يفكر بوقف األسطوانات المشروخة والبائسة.
جميع االع��ت��داءات على الجيش اللبناني في عرسال وطرابلس وسواها
ال تختلف واقعيا ً عن جرائم مشابهة ارتكبت منذ سنوات على يد «القاعدة»
وفروعها وأصولها المتحصنة بقاياها وخالياها في مناطق عدة بمثابة أرشيف
مصفوف لموجات التكفير التي تفضح في سيرها التراكمي كذبة الخطاب
الشائع عن رد الفعل المزعوم.
العودة علميا ً إلى تاريخ النشاط التكفيري والقاعدي في لبنان تظهر انفصام
المستقبل و«ق��وى  14آذار» ،وابتعادهم عن الواقع لتبرير منطق سياسي
يستصعبون مراجعته على رغم كونه مبنيا ً على بث األحقاد ويعرض الوحدة
الوطنية للخطر.
وقعت معارك الضنية عشية األلفية الجديدة قبل أعوام من ظهور التكفيريين
في سورية ،ويومها كان على رأس جماعة اإلرهاب التكفيري الغازية القيادي
القاعدي أبو عائشة بسام كنج القادم من حروب أفغانستان بجواز سفر أميركي
ناله مع وسام الشرف الذي وهبه الرئيس األميركي األسبق رونالد ريغان
«ألبطال الحرية» ،كما وصف سائر مجندي «مكتب الجهاد» برئاسة أسامة بن
الدن في ثمانينات القرن الماضي.
من تلك األحداث ورث لبنان معضلة موقوفي الضنية الذين منعت توصية

فالح ّل السياسي كان ببساطة المجيء بحكومة عمالء يسلّمون مصير
س��وري��ة ألميركا وجماعتها ف��ي المنطقة ،وه��م كما كانت العروض
السياسية المتداولة عندها يتص ّرفون م��ع المجموعات اإلرهابية.
وحتى هذا األمر كان مشكوكا ً فيه بدليل التجربة العراقية الحاضرة منذ
سقوط العراق تحت االحتالل.
 اآلن وقد صار كل شيء مختلفاً ،انهارت ك ّل التشكيالت السياسيةللمعارضة المس ّماة علمانية ،وحسم تنظيم «داعش» وجبهة «النصرة»
استقاللهما وسيطرتهما العسكرية ،وتبخر «الجيش الحر» ،وحسم
الشعب السوري االنحياز إلى مشروع دولته وجيشه انتخابيا ً في تجربة
أذهلت الجميع ،خصوصا ً عبر مشاركات السوريين خ��ارج سورية،
وانتخب الرئيس بشار األس��د بغالبية راجحة على رغ��م ك�� ّل الظروف
الصعبة لتنظيم العملية االنتخابية ،وصارت الحرب على اإلرهاب عنوانا ً
عالميا ً وإقليمياً ،والتسليم المعلن في يوم واحد لك ّل من وزير الخارجية
األميركي جون كيري أمس ومثله لمجلس التعاون الخليجي عن ثنائية،
قوامها ،أولوية حرب على اإلرهاب ستستغرق وقتا ً وجهداً ،والحاجة
إلى ح ّل سياسي في سورية ،فماذا يعني الح ّل السياسي هنا؟
 مرة أخرى هناك فرصة وحيدة للح ّل السياسي ،هي االنتخاباتالبرلمانية المقبلة ربيع عام  2016في سورية ،ويمكن لحوار ينتهي

بأسلوب التهريب «والسلق» بحسب المصطلح اللبناني .بكالم آخر فالمطلوب
 من وجهة نظر باريس -رئيس ينهي الشغور وهو األمر الذي يحذر منه عونوأيضا ً تحذر منه القاهرة ولو من خالل رؤية أخرى.

ما هي حقيقة الموقف األميركي؟

ديبلوماسي عربي في بيروت يقول إن واشنطن ال تتدخل ،وهي تترك
لباريس هامش الحركة في هذا المجال .لكن ديبلوماسيين فرنسيين عايشوا
تجربة كيف تعاملت واشنطن بانتهازية مع باريس في ليبيا خالل معركة
إسقاط القذافي وبعدها ،يقولون ربما كانت واشنطن تترك لفرنسا هامش
الحركة في لبنان كي تفشل!
وفي هذا السياق يؤكد المصدر عينه أن آخر الئحة أسماء رؤساء للجمهورية
اللبنانية قدمها األميركيون للبنان ،كانت قبل نحو عام من انتخاب الرئيس
ميشال سليمان.
ويكشف المصدر عينه أنه آنذاك حضر إلى اليرزة حيث كان مقر سليمان
وفد أميركي وقدم له الئحة من أربعة أسماء؛ وقالوا له انه يمكن ألحدهم أن
يكون رئيساً .وأن دور الجيش هو حماية عملية االنتخاب أما دور بكركي فهو
تزكية االسم األوفر حظا ً لوصوله للرئاسة بين األسماء األربعة.
ويضيف المصدر :أنه عندما فض العماد سليمان حينها ورقة األسماء
األميركية تفاجأ بمضمونها والحظ التالي - 1 :جميع األسماء مغمورين
بمعنى انه ليس هناك واحد منهم ينتمي لنادي مرشحي رئاسة الجمهورية2 ،
 كل األسماء تعود لشخصيات دون العقد السادس من عمرها؛  - 3جميعهمانكلوسكسونيين ،وليس بينهم أي فرانكفوني أو ذو انتماء ثقافي آخر.
وبحسب معلومات المصدر عينه ،فإن جيرو قد يكرر التجربة األميركية في
نهاية زيارته للبنان ويسلم كل من قائد الجيش العماد قهوجي وسيد بكركي
الكاردينال الراعي الئحة أسماء ،ولكن بمواصفات مختلفة :فرنكوفوني؛ من
الندوة النيابية؛ ليس عسكرياً .وقد تطلب باريس من الجيش أن يقوم بحماية
العملية االنتخابية ومن بكركي أن تقوم بتزكية ترشيح هذه األسماء!
والسؤال الذي سمعه جيرو لدى تداوله مع شخصية لبنانية في أمر طبخة
الرئاسة األولى  -ودائما بحسب المصدر عينه -هو :ماذا لو فشل مسعاه؟
ال توجد إجابة سوى توقع إعالن الحداد في الفاتيكان على ح ّد قول متابع
لحراك روما على خط تحريض أميركا لدفع باريس للقيام بدور من أجل إنجاز
انتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في ك ّل دول الشرق األوسط.

يوسف المصري

في ربيع عام  ،2015يض ّم الدولة والمعارضة الملتزمة بالحرب على
اإلرهاب كأولوية أن ينتهي بحكومة تهيّئ النتخابات برلمانية تنافسية،
وتدعم الجيش في حربه على اإلره��اب ،ويتع ّهد رعاة الحرب بتوفير
الدعم الدولي واإلقليمي للحكومة الجديدة وفك ك ّل أشكال العقوبات
عن سورية مقابل ذلك ،وبحصيلة االنتخابات البرلمانية ،تق ّرر نسب
التمثيل مصير ك ّل القضايا العالقة ،فمن معه ثلثي البرلمان يستطيع
البدء بتعديل الدستور بما فيه والية الرئيس ،ومن ال يملك هذه الغالبية
مجبر على التعايش تحت مظلة رئيس منتخب وبصالحيات منصوص
عليها في الدستور .فإنْ حصل على الغالبية البرلمانية يتولى تشكيل
الحكومة الجديدة التي ستتعايش مع الرئيس بصالحياته إلى حين
حلول موعد االنتخابات الرئاسية المقبلة بعد سبع س��ن��وات ،ومن
ال يحوز ال الثلثين وال الغالبية عليه أن يرتضي تمثيالً في الحكومة
الجديدة يعادل حجمه النيابي ك ّما ً ونوعاً.
 م��ن ال يعلن موقفا ً علنيا ً داع��م��ا ً لهذا المفهوم للح ّل السياسي،يقول كالما ً بال معنى ،إما ألنه مفلس ،أو ألنه يقف ضمنا ً مع تحالف
«إسرائيل» وجبهة «النصرة» ،وينتظر أن ينجزا تح ّوالت تعيد األمل
بالعودة إلى الحرب مجدّداً.
ناصر قنديل

إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة الرئيسة رلى أبو خاطر
المنفذ :بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل .بوكالة المحامي صالح بكري.
المنفذ عليها :شركة البقاع للسكاكر ـ توب سويت ـ تقع على العقار رقم /2642/معلقة
أراضي ـ ضمن المنطقة الصناعية السكنية على طريق فرعية وعلى مسافة قريبة من طريق
شتورة ـ بعلبك الدولية.
بالمعاملة التنفيذية رقم .2013/889
ينفذ طالب التنفيذ حكم محكمة ال��درج��ة األول��ى في البقاع الغرفة الثانية تاريخ
 2001/10/18القاضي ببيع المؤسسة التجارية المعروفة باسم توب سويت تحصيالً
للدين البالغ 250.000.000/ل.ل /.و/250000/دوالر أميركي عدا الفوائد والمصاريف
واللواحق.
المطروح للبيع :موجودات شركة البقاع للسكاكر توب سويت ـ في المعلقة ـ زحلة
التالية:
الموجودات

التخمين

بدل الطرح

دوالر أميركي دوالر أميركي
عربة عدد  2حديد لون أحمر شبك بدواليب كل واحدة بحجم حوالى  120سم 35.00
×  90سم
قارورة غاز سعة  12كلغ

7.00

21.00
4.20

طاولة حديد صغيرة قساطل لون أحمر حجم حوالى
 30 × 30سم × ارتفاع  60سم

3.50

2.10

طاولة مكتب حديد  12×80سم  4جوارير وجارور في الوسط

3.50

2.10

ستة كراسي بالستيك كبير لون باج

8.40

يوجد في وسطها قاطع ألمنيوم لون أبيض وأصفر وأسود وهو يتناسب مع المكتب 560.00
من حيث العرض واالرتفاع مساحته 32م 2مع زجاج مستعمل سعر المتر المربع
32×25م 800 = 2دوالر
مكتب خشب لون بني مساحة  120×80سم له ثالثة جوارير

5.04
336.00

17.50

10.50

كرسي جلد متحرك بدواليب لون بني وكرسي بالستيك لون أبيض عدد خمسة 28.00
كراسي

16.80

التخمين

الموجودات

بدل الطرح

دوالر أميركي دوالر أميركي
ماكينة تغطيس كاراميل عدد  2صنع وطني لون بني وأحمر

320.00

192.00

طاولة حديد عدد  2لون أحمر مساحة كل واحدة حوالى 60 ×200سم

6.40

3.84

حلة لتذويب الشوكوال كهربائية عدد  2حديد مستديرة حوالى  60سم

128.00

76.80

عرباية عدد  2جر  4دواليب

32.00

19.20

لفافة سكاكر صنع محلي كهربائية مستديرة لون أخضر حوالى  2.50م طول و480.00 120
سم ارتفاع
26.40

طاوالت عدد  4خشب أبيض حوالى  150سم كل واحدة

288.00
15.84

طاوالت عدد  8خشب لون أبيض مساحة كل واحدة حوالى 60 ×250سم

76.80

46.08

عرباية عدد  2حديد شبك  4دواليب كل واحدة مساحة حوالى  120 ×100سم

12.80

7.68

مقاعد عدد  4خشب للعمال مساحة كل واحد حوالى  140× 40سم

12.80

7.68

خط سير لنقل الشوكوال حديد طول  6أمتار مجهز بموتور كهربائي

192.00

115.20

كرسي خشب عدد 2

6.40

3.84

طاولة حديد عدد  2لون أحمر مساحة حوالى  60×60سم ارتفاع حوالى  100سم

12.80

7.68

ماكينة تعبئة كريما ايطالية لون أبيض وستانلس 8.960.00 DOSAPAK MILANO
ارتفاع  170سم طول حوالى مترين

5.376.00

ستاند حديد  5رفوف رمادي عليه عدة من براغي ونحو ذلك كل رف مساحة طول 6.40
 25 ×100سم

3.84

طاولة حديد طبقتين لون باج للعدة من براغي ونحو ذلك مساحة حوالى 9.60 50×200
سم ارتفاع حوالى  100سم

5.76

19.20

11.52

طاولة حديد طبقتين لون أحمر للعدة مساحة  60×70سم ارتفاع حوالى  120سم

منشار يدوي وطني لتقطيع البسكويت حديد وستانلس بشكل زاوية طول حوالى 19.20
 180سم ارتفاع حوالى  100سم

11.52
15.26

ستاند عدد  4متنقل على دواليب حديد شبك كل واحد مساحة حوالى  75×100سم 25.60
لفافة سكاكر ايطالية  FMCكهربائية طول ثالثة أمتار

1.280.00

768.00

ماكينة تغطيس للبسكويت مع براد طولها حوالى تسعة أمتار

1.280.00

768.00

فرش خشب معاكس للسكاكر عدد حوالى  250قطعة مساحة حوالى 40 ×75سم32.00 .

19.20

سيلفاتور لتقوية الكهرباء  220Vمفتاح واحد.

64.00

38.40

ستاند حديد  5رفوف مساحة  30 ×100سم

6.40

براد للمياه  Monacoolلون باج يعطي مياه ب��اردة وساخنة ارتفاع  120سم 17.50
معطل

10.50

ونش كهربائي إيطالي لون أزرق حمل  250كلغ لرفع براميل القطر حوالى مترين 128.00
ونصف.

منضدة دخان بالستيك لون أحمر ارتفاع حوالى  40سم

1.40

0.84

آلة تصوير مستندات  FT3A 2050 RICHOلون باج

90.00

54.00

طاولة خشب لون أبيض مساحة حوالى  100×50سم طبقتين

10.50

6.30

براد جنرال لون أبيض ارتفاع  160سم باب واحد

35.00

21.00

خزانة حديد لون رمادي بابين ارتفاع حوالى 2م

17.50

10.50

خزانة حديد لون رمادي بابين ارتفاع حوالى  150سم أربع جوارير

17.50

10.50

ستاند حديد زوايا  4رفوف كل رف  60×60سم لون رمادي

10.50

6.30

ستاند حديد عدد  2لون باج كل واحد  5رفوف كل رف حوالى  30 ×100سم.

21.00

12.60

ستاند حديد لتعليق الخيطان ارتفاع حوالى 2م وعرض حوالى 80سم

10.50

6.30

طاولة بالستيك لون باج مساحة حوالى  100 × 150سم.

3.50

2.10

طاولة بالستيك لون أبيض مستديرة مساحة حوالى  1م.2

3.50

2.10

ستاند خشب سطحها زجاج لون أبيض من طبقتين مساحة  70 × 40سم.

10.50

6.30

طاولة خشب سطحها زجاج لون أبيض من طبقتين مساحة 70 ×40سم.

7.00

4.20

هو مقسوم بواجهة ألمنيوم أبيض على عرض المحل لون أبيض مع برادي بالستيك 210.00
على مساحة الواجهة لون أبيض 12م 2ألمنيوم مع زجاج مستعمل سعر م25$ 2
× 12م 300 = 2دوالر

126.00

مكتب حديد سطحه خشب لون باج وبني مساحة حوالي  130×80سم ثالثة 35.00
جوارير وجارور في الوسط

21.00

كمبيوتر لون باج  LR 4 GVمع طابعة وآلة استخراج الورق 120.00 SEKOSHA 2415
 SPلون باج

72.00

طاولة خشب لون أبيض ثالثة طبقات مساحة  90 ×40سم

10.50

6.30

مكتب خشب لون أسود مساحة حوالى  80 ×150سم له جاروران

70.00

42.00

كرسي جلد أسود متحرك له دواليب

70.00

42.00

كراسي عدد  4جلد وحديد لون أسود ثابتة

56.00

33.60

خزانة جدار حديد أربعة جوارير لون أبيض ارتفاع حوالى  150سم

35.00

21.00

آلة حاسبة  TRULY 850ـ  14لون أسود صغيرة ADD2

1.20

0.72

تليفون بناسونيك لون أسود

3.00

1.80

انترفون لون باج

6.00

3.60

ستاند ألمنيوم وزجاج نصف دائري مساحة حوالى 2م ×  50سم  4رفوف

140.00

84.00

ستاند ألمنيوم وزجاج  21صحن

175.00

105.00

ستاند ألمنيوم وزجاج نصف دائري ارتفاع حوالى  2م  6رفوف

105.00

63.00

ستاند زجاج بشكل زاوية مساحة  25×160سم ارتفاع حوالى 2م لعرض علب 105.00
البونبون

63.00

ستاند ألمنيوم وزجاج مساحة حوالى  30 ×150سم ارتفاع حوالى 2م  4رفوف 105.00
لعرض الشوكوال

63.00

ستاند ألمنيوم وزجاج مساحة حوالى  350سم ×  30سم ارتفاع حوالى 2م  4رفوف 105.00
لعرض الشوكوال

63.00

ستاند زجاج مساحة حوالى  25×50سم ارتفاع حوالى  150سم  7رفوف لعرض 17.50
الملبس

10.50

مسجلة  1200W-SONY-WAY-CFS2لون أسود ومنبه للوقت لون أسود

15.00

9.00

مكتب خشب لون أبيض مساحة حوالى 80×180سم له درفة و 3جوارير

17.50

10.50

كرسي ستانلس مكسور

3.00

1.80

سلة مهمالت

1.40

0.84

ميزان لون باج CAS KG MX 15 MODD NO 15

105.00

63.00

طاولة خشب سطحها زجاج من طبقتين لون أبيض مساحة حوالى  40×90سم 10.50
ارتفاع حوالى  90سم

6.30

حاسب فاتورة شريط  CASIO 3830CEلون باج مع صندوق نقود أسود

90.00

54.00

تابلوه زجاج معلق على الحائط  60×100سم شعار الشركة

7.00

4.20

واجهة ألمنيوم وزجاج  32م $ 800 = $ 25 × 2لألبواب الثالثة للمكاتب وصالة 560.00
العرض
طاولة حديد رقيق لون أسود مساحة  150 ×30سم ارتفاع حوالى  100سم

336.00

10.50

6.30

مقطع كرتون لون أخضر صنع تشيكوسلوفاكيا MAXIMA MM 803

1.400.00

840.00

ستاند حديد عدد  2لون رمادي مساحة حوالى  25 ×100سم  3رفوف كل ستاند

7.00

4.20

مصعد بين المستودع والمعمل  2طن

1.260.00

756.00

قوارير غاز عدد  3سعة  35كلغ

31.50

18.90

طفاية حريق عدد  2لون أحمر سعة  12كلغ

49.00

29.40

ماكينة لصنع الشوكوال انكليزية لون أخضر مجهزة بموتور سعة  500كلغ

خزان شوكوال كهربائي عدد  3سعة كل واحد  500كلغ

3.84
76.80

192.00

115.20

خ��ف��اق��ة ك��ري��م��ا كهربائية ح��دي��د ون��ح��اس ع���دد  2س��ع��ة ك��ل واح����دة  60ليتر 960.00
COMPAGNIE

576.00

خ��ف��اق��ة ك��ري��م��ا كهربائية ح��دي��د ون��ح��اس ع���دد  2س��ع��ة ك��ل واح����دة  60ليتر 1.120.00
 ASTRATURRIلون باج وستانلس
خفاقة كريما كهربائية دنمركية سعة  100ليتر لون باج وستانلس

672.00

768.00

460.00

طاولة حديد مساحة حوالى  50×200سم ارتفاع حوالى  100سم

32.00

19.20

خالط كريما كهربائي عدد  2كل واحد سعة  100ليتر نحاس وحديد

192.00

115.20

قوارير غاز عدد  3سعة  35كلغ

28.80

17.28

طاولة حديد طبقتين مساحة  200 ×100سم ارتفاع حوالى  100سم

32.00

19.20

حلل نحاس عدد  4سعة كل واحدة  100كلغ

96.00

57.60

راس غاز صغير عدد  10توضع تحت الحلل لتسخينها

64.00

38.40

حلل نحاس عدد  2صغيرة سعة كل واحدة  20كلغ

6.40

3.84

فريزر لون أبيض وبني مساحة حوالى  70×180سم

96.00

57.60

صواني ستانلس عدد  3مساحة كل واحدة 50×100سم.

19.20

11.52

طفاية حريق سارة لون أحمر سعة  12كلغ

16.00

9.60

المجموع

20.354.76 33.924.60

موعد المزايدة ومكانها :يوم الثالثاء الواقع فيه  2014/12/23الساعة الحادية عشرة
والنصف ظهرا ً في قاعة المحكمة تحت إشراف مأمور تنفيذ زحلة.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء الحضور في الموعد المحدد أعاله إلى مكان
المزايدة مصحوبا ً بالثمن نقدا ً أو بموجب شك مصرفي ألمر رئيس دائرة تنفيذ زحلة وعليه في
خالل ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة دفع رسم الداللة البالغ  5%من قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد البرجي

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية ال��واردات ـ دائرة الضريبة على
الرواتب واألجور ـ المكلفين الواردة أسماؤهم إلى الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في بيروت ـ كورنيش النهر ـ مبنى وزارة المالية ـ الطابق األرضي 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 التابع لوزارة المالية.
رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

اسم المكلف
غيث ابراهيم منصور

149209

RR140757825LB

2014/10/27

2014/11/03

عماد سليم بو ضاهر

344536

RR140756745LB

2014/10/24

2014/11/01

انكينة اواديس كركمزيان 367571

RR140757255LB

2014/10/27

2014/11/05

ايليا دافيد زاويتا

605507

RR140757082LB

2014/10/28

2014/11/07

سعاد يوسف الهراوي

1086994

RR140757839LB

2014/10/24

2014/11/03

عادل عمر السكاكيني

1137998

RR140754951LB

2014/10/27

2014/11/05

زينة محمد مسقاوي

1166584

RR140758600LB

2014/10/28

2014/11/07

ابراهيم أنيس مطر

1173671

RR140754599LB

2014/10/21

2014/11/11

جان يوسف المر

1263104

RR140755325LB

2014/10/28

2014/11/03

دان��ي��ال عبدو ريشا عبد 1291422
األحد

RR140758763LB

2014/10/27

2014/11/03

1354785

RR140758785LB

2014/10/27

2014/11/03

دانه عبد المنعم العريس 1632938

RR140758661LB

2014/10/27

2014/11/03

RR140757860LB

2014/10/29

2014/11/06

2014/10/30

2014/11/06

2014/10/29

2014/11/10
2014/11/07

انطوني بطرس سعاده

رقم المكلف

انطون نعيم افرام

318767

يوسف أحمد منيمنه

536362

RR140758750LB

بوال الياس كالس

639567

RR140757564LB

3.840.00

2.304.00

هدا عاصم برباري

821619

RR140758026LB

2014/10/30

قوارير غاز عدد 2سعة  35كلغ

21.00

12.60

ضاهر حسن سرور

1069599

RR140758817LB

2014/10/31

2014/11/07

عرباية جر حديد بدوالبين لون أحمر

3.50

2.10

محمد مصطفى الشقور 1362678
الحاج شحاده

RR140758953LB

2014/10/31

2014/11/06

قبان أرضي  100كلغ لون رمادي

35.00

21.00

منشار كهربائي للخشب  UNUBERTREFFLICHلون أخضر ارتفاع حوالى 160.00
 180سم

96.00

مطحنة سكر كهربائية من خشب وستانلس ارتفاع حوالى  150سم

160.00

96.00

مقطع كهربائي للبسكوت عدد  2صنع وطني لون أسود ارتفاع حوالى  180سم

192.00

115.20

طفاية حريق لون أحمر سادة  12كلغ

10.50

6.30

مقطع بسكوت يدوي لون رمادي ارتفاع حوالى 1م

32.00

19.20

مولد كهربائي معطل KVA-6CILINDER-PERKINZ 90

264.00

خط كامل لصنع راس العبد دنمركي مع ماكينة تغطيس مع ب��راد ط��ول  13م 6.400.00
كهربائي

158.40
3.840.00

سيلفاتور كهرباء لون أزرق ثالثة مفاتيح

128.00

76.80

كرسي حديد عدد  15سطحه خشب برم للعمال

32.00

19.20

حلة كهربائية لتسخين السمنة مستديرة حوالى  60سم

32.00

19.20

عفاف قوسطي زريق

1436946

RR140758692LB

2014/10/30

2014/11/06

سامر درويش طبال

2850288

RR140758865LB

2014/10/31

2014/11/06

مها صالح الدين عيتاني

536393

RR140759018LB

2014/11/03

2014/11/12

ساندرا الياس يونس

779558

RR140759070LB

2014/11/05

2014/11/13

شربل بولس الشعار

1091676

RR140758896LB

2014/11/03

2014/11/11

منى سامي عيتاني

1391124

RR140758936LB

2014/11/05

2014/11/11

ندى عفيف العريس

1411223

RR140758940LB

2014/11/05

2014/11/11

هدى فاضل اردكاني

379483

RR140758984LB

2014/11/06

2014/11/14

لويس شوقي فياض

544784

RR140759004LB

2014/11/05

2014/11/19

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف2111

