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حمليات � /إعالنات
لم�سة �أميركية ( ...تتمة �ص)1

في المجلس هي تلك التي كان سيكتفي بها لو ُعقد
المجلس اليوم ،بغياب ن��واب التيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية وحزب الكتائب.
في المقابل ،كان كالم األمين العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله جديدا ً ونوعياً ،رغم تبلّغه
�وص��ل إل��ى التفاهم ح��ول عقد الجلسة ،معلنا ً
ال�ت� ّ
أنّ ال�ت�ف��اه�م��ات ال�م�ت�ف� ّرق��ة ال �ت��ي ُت �تَ��اب��ع إلن �ق��اذ ما
يمكن إن�ق��اذه مع أزم��ات تتالحق تكشف هشاشة
ال��دول��ة والمجتمع واألح ��زاب ،وتكشف استحالة
أي
االستمرار بحلول مجزأة على القطعة ،نافيا ً ّ
فرضية لتغيير المعادالت بغير الحوار ،وما يقوله
البعض عن  7أيار جديدة تغيّر الوضع ،فالطريق
الوحيد وف�ق�ا ً لنصرالله ه��ي صفقة شاملة تض ّم
رئاسة الجمهورية والحكومة ورئيسها وقانون
االنتخابات ،وص��رف النظر عن انتظار تفاهمات
خارجية ال تزال بعيدة وال يبدو في األفق ما يبشر
بها.

ويتم البحث عن تسوية شاملة ال تكون نصرا ً لفريق
وخسارة لفريق بل تكون نصرا ً للجميع في حقوقهم
األساسية تقابله التضحية ببعض المكاسب الشخصية
والذاتية بشكل يتم التوصل إل��ى إنتاج حالة وطنية
جامعة تحفظ الجميع وال تستثني أحدا ً وتمنع قيام فئة
قائدة أو طائفة قائدة أو حزب قائد ،وهذا ما قصده أن
التسوية تتطلّب أخذا ً وعطاء فال يكون األخذ والعطاء،
كما حصل في اتفاق الطائف .ور ّك��ز السيد نصر الله
على قانون االنتخاب كعنوان مؤسس إلنتاج السلطة
والمؤسسات ورسم معالم المرحلة السياسية المقبلة،
بخاصة أن��ه منظومة األم���ان ال��ت��ي تحفظ المقاومة
وتضحياتها ،ويقول المراقبون إن الطرح الذي تقدّم به
السيد نصر الله قد يش ّكل الطرح األكثر جرأة وصراحة
ووضوحا ً لمعالجة أزمة النظام السياسي.
ولفت السيد نصر الله في احتفال يوم الشهيد إلى «أن
هناك عدم تح ّمل مسؤولية في إدارة األزم��ة في لبنان،
والخالف على موضوع واحد يعني كأن البلد سيفرط».
وأضاف «هناك مَن يقول إن رئيس الجمهورية هو الذي
يفسر الدستور والبعض يقول إنه المجلس الدستوري،
ّ
يفسر الدستور
وآخر يقول إن مجلس النواب يجب أن
ّ
وهو أصالً ال يجتمع» ،وشدد على «أن بلدا ً بال مرجعية
حقيقية تحسم عنده الخالفات ال يمكن أن يدير أزمة»،
وقال« :نكتشف من خالل أزماتنا السياسية فراغا ً يحتاج
إلى مرجعية تحسم الخالفات» ،الفتا ً إلى «أن األفضل
للبلد أن يحضر الجميع في الجلسة التشريعية» ،داعيا ً
«إلى تسوية سياسية شاملة على المستوى الوطني وأن
يجلس الناس ويت ّم وضع كل شيء على طاولة البحث»،
وموضحا ً «التسوية يجب أن تشمل رئاسة الجمهورية
وعمل الحكومة والمجلس النيابي وقانون االنتخاب
الذي هو العامل األساسي في إع��ادة تكوين السلطة»،
داعيا ً إلى «عدم انتظار شيء من الخارج».
وق��ال نصر ال��ل��ه« :نحن ف��ي المقاومة سنبقى على
جهوزيتنا لحماية لبنان من العدو الصهيوني ومن
الخطر التكفيري ،ول��ك��ي نبني وطننا على مستوى
تطلّعات الشهداء» ،فيما نبّه األمين العام لحزب الله من
«أن هناك حروبا ً ُتشنّ لتشويه صورة المقاومة» ،قال إن
«مسؤوليتنا أن نواجه هذه الحروب ،كما هي مسؤوليتنا
أن نحفظ سالح المقاومة لتحرير ما تبقى من أرض وردع
العدوان علينا وأن نحافظ على الروح الجهادية».
وعن ّ
فك الحصار عن مطار كويرس ،قال السيد نصر
الله إن «هذا اإلنجاز وبعد عامين ّ
يدل على إرادة القتال
لدى الضباط والجنود في الجيش السوري» ،وأضاف
«فك الحصار عن المطار رسالة ألميركا وحلفائها أن الحل
يكون سياسيا ً وال يمكنكم اتباع سياسة استعالئية».

 ..ولتسوية شاملة ليست
نصرا ً لفريق وخسارة آلخر

«طبخة» تسوية
من جدّة ..إلى عين التينة

نصر الله :النظام السياسي عاجز

اعترف األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
في احتفال يوم الشهيد بجرأة واستشراف وتح ٍّد بأن
أزمة البلد تتحمل مسؤوليتها الدولة والقوى السياسية
والشعب والمجتمع معاً ،وهذه جرأة من قائد سياسي.
والسؤال إذا كان واحد من اآلخرين يتحلّى بهذه الجرأة
نفسها في توصيف األزمة وعناوينها ومؤثراتها وصوال ً
إلى طرح الحلول لها.
عندما يتحدّث السيد نصر الله عن مسؤولية المجتمع
يضع يده على عمق الجرح الذي يعاني منه لبنان في
هذه اللحظة وال��ذي يصل فيه التش ّتت والشرذمة إلى
المس بالمجتمع الذي يشكل قاعدة البناء األولى
حدود
ّ
لألوطان والذي تنطلق منه العناوين القيمية؛ وبالتالي
السيد يطلق إشارة تحذير أن مجتمعنا شريك في األزمة
م��ن خ�لال حجم التمذهب والتطييف واالن��ق��س��ام على
أصغر تفصيل يومي .وه��ذا يُظهر إلى أي مدى وصلت
إليه هشاشة بنياننا الوطني.
أكد السيد نصر الله بجرأة كبيرة أن النظام السياسي
ع��اج��ز ع��ن ح��ل أي مشكلة ول��م ي��ب��رئ أح���دا ً م��ن هذه
المسؤولية ،فكل المشاركين في هذا النظام يشاركون
في حالة العجز وكذلك المجتمع والهيئات االجتماعية
التي تبحث عن طرق الغرق في العجز بدال ً من البحث
عن طرق النهوض.

ووج��د األمين العام لحزب الله أن معالجة ملفات
منفردة بذاتها في ظل واقع متر ٍّد لن توصل إلى نتيجة،
فكان اقتراحه أن يوضع خط بين الماضي والمستقبل

وكانت إطاللة السيد نصر الله قد سبقتها اتصاالت
مكثفة مساء أول أمس وصباح أمس شارك فيها حزب
الله على خط عين التينة ـــ الرابية ،ومشاورات في جدة

بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحكومة تمام سالم
والوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل بالتنسيق
مع الرئيس نبيه بري هاتفياً ،نجحت في التوصل إلى
تسوية تتضمن عقد الجلسة التشريعية في موعدها
المقرر اليوم ،بحضور ن��واب القوات والتيار الوطني
الحر وإق��رار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية،
وعائدات البلديات وإعطاء قانون االنتخابات األولوية
قصوى والعودة عن محضر جلسة قانون التمديد التي
ربطت إقرار قانون االنتخاب بانتخاب رئيس للجمهورية،
وعليه سيتقدّم أحد النواب بالكالم عن قانون االنتخاب
اليوم ويُفتح نقاش حوله ما ي��ؤدي إلى تشكيل لجنة
نيابية مصغرة إلنجاز القانون ضمن مهلة شهرين.

حريص
ب ّري:
ٌ
على عالقتي بالجنرال

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد أمام زواره
أمس ،بحسب ما علمت «البناء»« ،أن الجلسة التشريعية
اليوم كانت ستعقد حتى لو لم تولد التسوية» ،وبدا
حريصا ً على عالقته مع الجنرال ميشال ع��ون وأن ال
نية لديه بالتصعيد معه وانه اقنع كتلته بالتصويت
و»الموافقة على أم��وال البلديات رغ��م أن الموضوع
يحتاج إلى مرسوم وليس إلى قانون».
وت��ح��دث ب��ري ع��ن ل��ق��ائ��ه النائبين ج���ورج ع��دوان
وإبراهيم كنعان منذ يومين وأنه تقدم إليهما باقتراحات
عدة لمعالجة الوضع مع تأكيده أنه متمسك بجدول
األعمال وأنه ال يضع بندا ً خالفياً .وأشار إلى «أن كنعان
وعدوان أص ّرا على ضرورة أن أدعو إلى عقد لعقد جلسة
عامة لقانون االنتخاب في مهلة محددة في طليعة جدول
أعمالها قانون االنتخاب ،فقلت لهما أنا ال أستطيع أن التزم
بالدعوة لجلسة في تاريخ محدد ،بل أستطيع أن التزم
بالدعوة إلى جلسات تناقش قانون االنتخاب ،فرفضا
هذه الصيغة» .ولفت إلى «أنه قد تنفرج إعادة اتفاق على
صيغة اليوم (أمس) التي خرجت من السعودية وشكلت
مدخالً للتفاهم على التسوية التي حصلت».
وناقش بري مع نواب لقاء األربعاء المشاريع التي
تتعلق باألموال المنقولة عبر الحدود وتبادل المعلومات
الضريبية وقانون توقيع لبنان على مكافحة تمويل
اإلرهاب الموجود بحسب ما تبلغ من البنك المركزي في
أدراج الحكومة منذ  16عاماً».
وب��ع��د ن��ض��وج التسوية أك��د رئ��ي��س تكتل التغيير
واإلص�ل�اح العماد ميشال ع��ون مشاركة التكتل في
الجلسة ،وق��ال «ال��ي��وم ه��و ي��وم سعيد وي��وج��د اتفاق
شامل على قانون الجنسية وقانون البلديات وقانون
االنتخاب وما تبقى هي أمور تفصيلية» ،وأضاف «غدا ً
(اليوم) سنكون حاضرين بالجلسة إلقرار القوانين ومن
بينها القروض ،مبروك للبنانيين ونأمل أن نستم ّر في
التعاون».
ولفت رئيس حزب القوات سمير جعجع في مؤتمر
صحافي إل��ى أن الجلسة هي للضرورة وم��ن اللحظة
األولى ليست لدينا مشكلة مع القوانين المالية ،المشكلة

�سليمان فرنجية ( ...تتمة �ص)1
عند فرنجية تشبه ما يستشعره من آل الجميّل ،لجهة التحبيذ إذا
استعصت التسويات ،فالرئيس أمين الجميّل والنائب وليد جنبالط
يتركان الزعامة لنجليهما ويثقان باهتمام فرنجية إذا كان في موقع
القادر على المساعدة ب��أن يساعد بتأمين سالسة االنتقال ضمن
البيوتات اللبنانية العائلية التاريخية بعيدا ً عن السياسة.
 يتص ّرف فرنجية تجاه ك ّل القضايا بعفوية االلتصاق بالثوابت،فهو في عالقته بسورية ورئيسها ال يحتاج إلى التذكير بحجم ما
يربطه بهما ،وال ينسى في الملمات الوقوف إلى جانبهما ،وكذلك
مع المقاومة ،ال يعيش عقدة االمتحان وإث�ب��ات ال��وف��اء والجدية.
وم��ن ه��ذي��ن الموقعين ال ي �ت��ردّد ف��ي تقدير حجم ال�ت�ح� ّول الذي
أحدثه العماد عون في الساحة المسيحية ،وما كان ممكنا ً إحداثه
بدونه ،وم��ن هذين الموقعين المنطلقين من فهم فرنجية الحفيد
وقبله فرنجية الج ّد لمصلحة مسيحيّي الشرق بمالقاة مفهومها
الخاص لدور سورية العلمانية في الحفاظ على هذا الوجود المميّز
ومواجهة مخاطر التطرف ونمو الطائفيات التي يص ّر فرنجية
أنها تشبه بعضها ،وال يمكن مواجهة عصبيات بعضها بعصبيات
موازية ،ولذلك وهو المتمسك بمكانته ومسؤوليته المسيحية وعن
المسيحيين ووجودهم ال يقارب مسائل وجودهم بعين مسيحية،
بل يتمسك أكثر فأكثر بأولوية دعوة المسيحيين لالندماج بروح
وطنية ومقاربة مشاكل بلدهم بهذه الروح ،حتى عندما يواجهون
العصبيات ال�ط��ائ�ف�ي��ة ،وم��ن ه��ذا ال�م��وق��ع يتمايز فرنجية داخل
حلفه الذي يس ّميه باالستراتيجي مع العماد عون وليس من باب
تسجيل النقاط الرئاسية التي يرصدها خصومه ،ويظنّون أنهم
عبرها يفهمون مواقفه ،فيتحدّثون عن عقالنية فرنجية في التقدّم
كرمز لالعتدال ،بينما في حساباته يدور األمر على نسق وسياق
مختلفين ،هما تبريد الحساسيات واالنقسامات الطائفية.
 -في قضية ترشيح العميد شامل روكز لمنصب قائد الجيش ،بدا

فرنجية عونيا ً أكثر من العونيين ،بينما القريبون منه يعرفون كم هو
األمر في حسابه منفصل كليا ً عن عالقته بالعماد عون ،رغم ترحيبه
وتشجيعه لمبادرة ع��ون بطرح روك��ز لهذا المنصب ،وحسابات
فرنجية هي الحرص على المؤسسة العسكرية التي يرى في روكز
شخصية مثالية ونموذجية ف��ي وطنيتها ومناقبيتها لقيادة هذه
المؤسسة ،بمثل ما كان حماسه لتولي العماد إميل لحود لتلك القيادة
قبل ربع قرن ،وبمثل ما كان دعمه لتولي العماد لحود الحقا ً لرئاسة
الجمهورية ولتمديد واليته الرئاسية ،ولم يشعر ولم يتصرف من
موقعه كزعيم مسيحي يقف في موقع المرشح الطبيعي للرئاسة ،في
لحظة توضع فيها االختيارات الرئاسية على طاولة الرئيس السوري
صديقه وحليفه االستراتيجي.
 وقف فرنجية داعما ً لتسمية العماد ميشال سليمان للرئاسة،وتخاصم معه قبل الدوحة يوم ت��ردّد سليمان بقبول التع ّهد بمنح
المعارضة التي كانت تمثلها قوى الثامن من آذار الثلث الضامن في
حكومة الوحدة الوطنية.
 بمثل ما كان فرنجية داعما ً لتوطيد العالقة بين الرئيس إميللحود والرئيس بشار األسد يقف بالقوة ذاتها لدعم توطيد العالقة
بين الرئيس األسد والعماد عون.
 يرسم فرنجية ببساطة معاييره المستمدّة من ثوابت ترسم الموقف،وقيم ترسم الخطوات نمطا ً مختلفا ً من القادة ،يحتاجه لبنان واللبنانيون
نائبا ً ووزيرا ً ورئيساً ،لكنهم يحتاجونه في المراحل كلّها زعيماً.
 ليس موقف فرنجية المتميّز من حضور الجلسة التشريعيةأكثر من ومضة نابعة من خلفية خاصة ومتميّزة في لحظة يحتاج
اللبنانيون لرؤية عالمات فارقة تقطع الطريق على االصطفافات
الطائفية الصافية ،وه��ذا أبعد بكثير من حسابات صغيرة سيقرأ
الكثيرون موقف فرنجية على أساسها.
ناصر قنديل

ّ
فك الح�صار ( ...تتمة �ص)1
ويعلم العسكريون بشكل خاص أنّ المعنويات
يحاصر المركز،
عادة تهبط إلى حدّها األدنى عندما
َ
ومع تراجعها تتراجع إرادة القتال عند نسبة عالية
من القوى ،وهنا تتجه القوى ع��ادة إلى االنهيار
اإلدراكي والتسليم أو االستسالم .لكن ذلك كله لم
المحاصر بل استم ّرت
يحصل في مطار كويرس
َ
القوى المدافعة عنه مالكة زمام األمور ومسيطرة
على معنوياتها ومحتفظة ب���إرادة القتال طيلة
السنوات الثالث من الحصار؛ وبهذه المعنويات
وإرادة القتال الفوالذية تلك تم ّكنت حامية المطار
المحاصر أن تتصدّى وت��ر ّد موجات متالحقة من
َ
هجوم متك ّرر قامت به الجماعات اإلرهابية حتى
أنّ عدد ما ُشنّ من هجمات أو محاوالت اقتحام بات
ُحسب بالمئات.
ي َ
 2ـ أما في الهجوم ،وهنا نذكر بأنّ فك الطوق
محاصرة يُع َتبر عسكريا ً من العمليات
عن قوى
َ
المعقدة والخطرة في آن واح��د ،ألنه يفرض في
اآلن ذاته التقدّم في جهاز العدو الختراقه وإحداث
الثغرة المناسبة فيه لتقدّم الوحدات التي ستكون
مستهدَفة من مجنباتها ،مع قيود على الدعم الناري
منسق بين قوى
الذي تتلقاه ،وااللتزام بنمط عمل ّ
الحركة والنار .وأنّ هذا األمر ال تقوم به إال وحدات
تمتلك لياقة عسكرية عالية واحترافا ً في عمل
األسلحة المنسقة والمتكاملة في الميدان ،ثم ثقة
بالنفس وثقة بالوحدات الصديقة العاملة في
الجوار .لك ّل ذلك قلنا إنّ كسر الطوق وفك الحصار
هو عملية مر ّكبة ومع ّقدة فيها المادي والمعنوي
وفيها االحتراف والتدريب وفيها الخبرة بتقليب
السالح واستعماله والتحرك به.
ب ـ أم��ا في التداعيات ،وألنّ للصمود في مطار
كويرس ولمعركة فك الحصار عنه لها هذه األهمية
والخطورة ،فإننا ن��رى أنّ تداعيات نجاح سورية
وحلفائها في هذه المعركة ستتجاوز الشأن العسكري
المباشر لتتمدّد على مروحة واسعة م ّما له عالقة
بالشأن االستراتيجي والسياسي على ح ّد سواء أيضاً،
وهنا يمكن ذكر شيء من ذلك وعلى وجوه عدة:
 1ـ فعلى الصعيد العسكري ستكون آث��ار

المعركة فاعلة في اتجاهين في اآلن معاً:
ــــ في اتجاه الجيش العربي السوري ستدفع
إلى مزيد من الثقة بالنفس وبالقدرات وبالحلفاء،
وطمأنينة إلى أهلية هذه القوى لخوض المعارك
الكبرى والمعقدة والمر ّكبة وربحها .وه��ذا ما
سيدفعه وعمالً بمبدأ اإلسراع في «استثمار النصر
وت��ط��وي��ره» ،إل��ى االن��دف��اع ف��ي الميدان لتحقيق
إنجازات جديدة وتطهير مناطق إضافية ،ما قد
يترجم تحركا ً في الميدان لمالحقة فلول المسلحين
وتحصين المطار بأحزمة أمان إضافية وتوسيع
رقعة المناطق المطهَّرة حوله.
ّ
ومشغليها،
ــــ وفي اتجاه الجماعات اإلرهابية
فإنّ المعركة وجهت لهم رسالة بليغة حول القدرات
السورية والحليفة التي تستعمل اآلن في الميدان
ومدى الطاقات العسكرية المتشكلة في مواجهتهم،
ما سيدفع بهم إلى مزيد من االنهيار اإلدراكي الذي
يدفعهم إلى الخروج من الميدان من غير قتال ،كما
حصل في قريتين في جوار مطار كويرس ،ثم أنّ
تفسخ وشقاق بين
االنهيار المعنوي هذا يقود إلى ّ
فصائل اإلرهابيين يحول دون صمودهم ما يسهّل
المعارك المقبلة ويس ّرع إنهاءها لمصلحة الجيش
العربي السوري وحلفائه.
 2ـ أما استراتيجيا ً ورغ��م الكثير ال��ذي يمكن
قوله هنا إال أننا نكتفي بذكر أم��ر أسلس يتصل
بالجبهة الشمالية لسورية ،وأهمية إغالقها على
مسار الحرب وموقع المطار من هذا الشأن .فالمطار
ومحيطه سيكونان الخطوة األول��ى إلغ�لاق هذه
الجبهة في نهاية المطاف .وأننا نرى أنّ انهيار
المسلحين في منطقة كويرس ثم اندفاع الجيش
شماال ً مستفيدا ً من زخم االنتصار سيؤدّي بشكل
متالحق إلى عزل منطقة شرق حلب عن الرقة ،ثم
ي��ؤدّي إلى قطع طريق إم��داد اإلرهابيين من بلدة
ُّ
تحشد وانطالق
الباب إلى حلب ،ثم أنه يتخذ قاعدة
آمنة للسير قدما ً بمعركة حلب الكبرى ،المعركة
التي قالت قوى الدفاع عن سورية بأنها جاهزة
لتقديم مئة ألف شهيد من أجل إنجازها وتطهير
حلب ومنطقتها من اإلره��اب فيها؛ ف��إذا ت� ّم ذلك،

وهو أمر لم يعد مستبعَداً ،فإن انقالبا استراتيجيا ً
كبيرا ً سيحصل في المشهد ،حيث إنه سيؤدّي إلى
تعطيل جبهة الشمال التركية ومنع استعمالها ض ّد
سورية ،فإذا تذ ّكرنا أنّ الجبهة من لبنان باتت شبه
مقفلة ،والجبهة من األردن مج ّمدة ،وجبهة العراق
مقيّدة ،فإننا نقول إنّ إنجاز هذا األمر على جبهة
الشمال سيقود إلى رسم العالمة األولى على درب
إسقاط اإلرهاب واستعادة االستقرار إلى سورية.
نتوجه هنا إلى ما سيكون
 3ـ أما سياسياً ،فإننا
ّ
بعد الغد في فيينا ،ونذكر بأنّ المحاور أو المفاوض
سياسيا ً ال يختلق على طاولة المفاوضات شيئا ً
ال يوجد في الميدان ،فطاولة التفاوض هي مكانُ
ِ
صرف ما في الميدان .وإذا كان اإلقرار األميركي قبل
فيينا  1بأنّ الميزان العسكري في الميدان السوري
راجح لمصلحة الحكومة السورية بقيادة الرئيس
بشار األسد قاد إلى بيان فيينا الذي نسخ أو ألغى
طموحات من يريد إسقاط سورية ،وتجاوز جنيف
ّ ،1
وعطل ما فيه من أفخاخ ،فإن انتصار سورية في
معركة كسر الحصار عن كويرس ستلزم الخصم
باإلقرار بأنّ في سورية رجاال ً وقوى تمتلك المؤهالت
العسكرية والميدانية التي تم ّكنها ،ليس منع حرب
االستنزاف التي شاءتها أميركا فحسب ،بل تم ّكنها
من اجتثاث اإلرهاب واستعادة االستقرار من دون
أن يكون لقوى العدوان في األمر رأي أو قرار ،وهذا
ما سيسهّل العملية السياسية ،ألنّ الخصم سيدرك
أنّ من مصلحته القبول اليوم بح ّل يحقق له بعض
المكاسب قبل أن يأتي يوم ال يكون له في الميدان ما
يفاوض عليه.
هي معركة كويرس إذن ،المعركة الهامة التي
تشكل حلقة من سلسلة المعارك التغييرية التي
طبعت الحرب الدفاعية في سورية ،معركة تنض ّم
القص ْير  2013وسواها من
إلى مثيالتها كمعركة
َ
المعارك الكبرى ذات المفاعيل المركبة ،والتي
شكلت في ذاتها رسائل لمن ش��نّ ال��ع��دوان على
سورية ومحور المقاومة أنّ هذا المحور لن ينكسِ ر
وليس في قاموسه إال عناوين االنتصارات.

العميد د .أمين محمد حطيط

الرئيسة هي بقانوني االنتخاب والجنسية ،وبالتالي
إذا لم يتم إقرار قانون انتخاب جديد اليوم فمتى؟ وهو
ملح ج��داً ،وكيف يمكن إج��راء انتخابات تعطي نتائج
ٌّ
انتخابية تختلف عن الوضع القائم؟! وتلقى البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي اتصالين من عون
وجعجع ،واطلع منهما على نتائج المشاورات التي
أج��ري��ت م��ن أج��ل الجلسة ،والتقى كنعان وم��س��ؤول
جهاز اإلعالم والتواصل في حزب القوات ملحم رياشي
موف َد ْين من العماد عون والدكتور جعجع لوضعه في
آخر مستجدات الجلسة.

فرنجية :ال أنتخب
رئيسا ً يخالف رؤيتي

ورأى رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية أن
«هناك العديد من القوانين االنتخابية المطروحة في
توحد في
مجلس النواب وهناك خالف كبير وال يوجد
ُّ
البلد ،فالموضوع حساس ويجب االت��ف��اق عليه قبل
الجلسة» ،الفتا ً إلى أن ما حصل باألمس هو «بطولة دون
كيشوتية» «فعلينا المحاسبة على االنتصار وليس على
الشعارات فقط» ،ومضيفا ً «معركة قانون االنتخابات
ُت��ن��ج��ز ع��ن��د تحقيق ق��ان��ون ان��ت��خ��اب��ي ُم��ن��ص��ف بحق
المسيحيين وما يقودني في هذا الموضوع قناعتي».
واعتبر فرنجية أنه «إذا نزلنا إلى الجلسة التشريعية
نحن كمسيحيين لن نتفق على قانون انتخابي واحد،
فال اتفاق بين التيار الوطني الحر وتيار المردة وحزب
القوات وحزب الكتائب على قانون انتخابي واحد يق ّوي
المسيحيين» ،موضحا ً «أنني لن أقبل بالنزول النتخاب
رئيس للجمهورية يكون مخالفا ً لرؤيتي السياسية»،
م��ؤك��دا ً «أن ح��زب ال��ق��وات وت��ي��ار المستقبل وال��ح��زب
التقدمي االشتراكي متوافقون على قانون انتخابي
واح��د ،وبالتالي إذا نزلنا إلى التصويت فسنص ُل إلى
قانون انتخابي على مقاس فريق سياسي وليس على
قياس لبنان كله».
واعتبر «أنه يجب أن ندخل إلى الحوار واالتفاق على
هيكلية للحكم في مرحلة جديدة وعند الدخول في هذا
االتفاق سنصل إلى رئيس للجمهورية وإلى نظام جديد»،
الفتا ً إلى «أننا نعمل في الحوار من أجل الوصول إلى
«اتفاق دوح��ة لبناني» .وه��ذا االتفاق بحاجة لظروف
إقليمية ومحلية واإلرادة الداخلية تلعب الدور األساس
في هذا الموضوع».
وك��ان الرئيس سعد الحريري أعلن مشاركة تيار
المستقبل في الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم إلقرار
المشاريع المالية التي تتعلّق بمصلحة لبنان المالية
واالقتصادية وعالقته بالمجتمع الدولي في هذا المجال،
وال��ت��زام المستقبل بعدم حضور أي جلسة تشريعية
بعد الجلسة المنوي عقدها ال تكون مخصصة لمناقشة
قانون جديد لالنتخابات بهدف التوصل إل��ى صيغة
إلقراره .والتصويت إلقرار قانون تحديد شروط استعادة
الجنسية اللبنانية ودعوة النواب من الكتل النيابية كافة
لحضور الجلسة تكريسا ً للشراكة والعيش المشترك.

واعتبر رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبالط أن
التسوية السياسية التي حصلت إيجابية ونعلّق عليها
آماال ً لفتح صفحة جديدة بين األطراف السياسية.
ومع عودة الرئيس فؤاد السنيورة من برلين عقدت كتلة
المستقبل اجتماعا ً استثنائيا ً في بيت الوسط برئاسة
ف��ؤاد السنيورة وقد تر ّكز البحث خالل االجتماع على
الجلسة والموقف منها وسبل التعاطي مع المواضيع
المطروحة  .كما عُ قد في بيت الوسط أيضا ً اجتماع
لقيادات قوى الرابع عشر من آذار تركز البحث فيه على
الموضوع نفسه وقد ت ّم تأكيد أن تحالف قوى  14آذار هو
بمثابة إطار وطني جامع من أجل قيام دولة قادرة تؤمن
الحقوق للمواطن الفرد والضمانات للجماعات.

«استعادة الجنسية»
ُيستك َمل في الهيئة العامة

إلى ذلك تتابع اليوم في الهيئة العامة األمور الخالفية
في قانون استعادة الجنسية والتي لم يجر التفاهم
عليها في الجلستين التي عقدتا في ساحة النجمة بين
نواب  14آذار والتيار الوطني الحر ،ومنها ما يتعلق
بتسمية القانون ألنه قانون الكتساب الجنسية وليس
الس��ت��رداده��ا ،ومنها ما يتعلّق بوجوب حضور طالب
التج ُّنس إلى لبنان وحلفان اليمين أمام المحكمة ،ومنها
بل وأهمها حق المرأة اللبنانية بإعطاء جنسيتها إلى
أوالدها.
وعلمت «ال��ب��ن��اء» أن ن��واب ح��زب الله وح��رك��ة أمل
موافقون على قانون استعادة الجنسية وسيص ّوتون
إي��ج��اب�ا ً لمصلحة ال��ق��ان��ون على ق��اع��دة إدخ���ال بعض
التعديالت والمالحظات.
وفي خض ّم الحراك الذي واكب الجلسة التشريعية
المرتقبة اليوم ،لم تخرج جلسة انتخاب الرئيس الـ31
ب��أيّ جديد إيجابي على غ��رار سابقاتها لعدم اكتمال
النصاب الذي اقتصر على  48نائبا ً من  14آذار والتحرير
والتنمية واللقاء الديمقراطي ،ليحدد الرئيس بري موعدا ً
جديدا ً لها في  2كانون األول.

 ..والكتائب تضغط
في «الصيفي»

وبقي موقف الكتائب على حاله من تشريع الضرورة
في غياب رئيس الجمهورية ،وأكد رئيس حزب الكتائب
النائب س��ام��ي الجميل أن «الكتائب ستتصدّى لكل
التسويات وأي جلسة ال ي��ك��ون موضوعها انتخاب
رئيس للجمهورية فهي مخالفة للدستور» .وناشد
«الجميع انتخاب رئيس للجمهورية وال شيء أهم من
ذلك والتسويات عار على لبنان» .ودعا الكتائبيين إلى
التج ّمع التاسعة من صباح اليوم ،أمام بيت الكتائب
ال��م��رك��زي ف��ي الصيفي ،ت��زام��ن �ا ً م��ع ان��ع��ق��اد الجلسة
التشريعية في مجلس النواب لـ»الضغط على النواب
ال��ذي��ن يخالفون الدستور ويضربون ع��رض الحائط
الفراغ الرئاسي النتخاب رئيس للجمهورية فوراً».

«يونيفيل» :ال ح�صانة على الموظف المدني
أعلنت قــوات ال��ط��وارئ الدولية العاملة
في الجنوب «يونيفيــل» ،في بيــان أمس
أ ّن��ه «بعد دراس��ة المعلومات ال ُمقدَّمــة من
ِقبَل السلطات اللبنانية ،ق ّر ر األمين العــام

لألمم المتحدة ب��ان كي م��ون أنّ اال دّع���اءات
ض ّد الموظف المدني لدى «يونيفيل» ال تبدو
مرتبطة بعمله ،ووف��ق�ا ً لهذا ف��إنّ الحصانة
م��ن أيّ مالحقة قانونية ال ُتطبّق ف��ي هذه

الحالة».
وأوض���ح ال��ب��ي��ان أنّ «ي��ون��ي��ف��ي��ل» أبلغت
السلطات اللبنانية بهذا األمر ،والموظف في
عهدة السلطات المعنية اآلن.

�إعالنات ر�سمية
اعالن مزايدة
صادر عن رئيس دائرة التنفذ في زحله
الرئيسة رلى ابو خاطر
المنفذ :اميل حنا بارود بوكالة االستاذ
وليد نصرالله
المنفذ عليه :ورثة المرحوم بهجت اديب
الفلفلي وهم اسبرانس الخوري وجورجيت
ومارينا الفلفلي الممثلة بالممثل الخاص
اسبرانس الخوري وكيلهم االستاذ كلود
فرح
ينفذ المنفذ بوجه المنفذ عليهم محضر
عقد تامين وتحويل تامين وشهادة قيد
تأمين بمبلغ  /80411,73/دوالر اميركي
عدا الرسوم والفوائد بالمعاملة التنفيذية
2009/800
المطروح للبيع كامل العقار 3843
معلقة اراضي
مساحته  1145متر مربع عبارة عن
منطقة ارض ب��ور شبه منحدرة تقع في
أعالي الكرك ال انشاءات عليها
حدودها :يحدها غربا ً العقاران 1448
و 3540وشرقا ً العقاران  1388و1389
وشماال ً العقار  1388وجنوبا ً العقاران
 3844و 3846طريق خاص.
الحقوق العينية :على العقار 3843
تأمين لمصلحة بنك لبنان والخليج على
كامل العقار بقيمة  /80000/دوالر اميركي
تحويل تامين لمصلحة اميل حنا ب��ارود
بنفس الشروط تعهد المدين بان ال ينظم
اي عقد بيع او تأمين او تأجير او ترتيب اي
حق عيني اال بموافقة الدائن حجز تنفيذي
ومحضر وص��ف عقار برقم 2009/800
لمصلحة اميل حنا بارود على ورثة بهجت
اديب الفلفي
قيمة التخمين $/103050/ :مئة
وثالثة آالف وخمسون دوالر اميركي
بدل الطرح /61830/ :دوالر اميركي
واحد ستون الف وثمانماية وثالثون دوالر
اميركي.
المطرح للبيع :كامل العقار  3844معلقة
اراضي
مساحته /812/ :متر مربع عبارة عن
قطعة ارض بور شبه منحدرة ال انشاءات
عليها تقع في اعالي الكرك
حدوده :يحد غربا ً العقار  3540وشرق
العقارين  3845و 3846طريق خاص
وش��م��اال ً العقار  3843العقارين 3540
و3451
الحقوق العينة :ه��ي نفس الحقوق
العينية ال��م��ذك��ورة اع�لاه للعقار 3843
معلقة اراضي
قيمة التخمين /73080/ :دوالر
اميركي ثالثة وسبعون الفا ً وثمانون دوالر
اميركي
بدل الطلرح /43848/ :دوالر اميركي
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
ال���واق���ع ف��ي��ه  2015/12/3ال��س��اع��ة
 /12:45/في قاعة المحكمة في قصر عدل
زحله امام رئيس دائرة تنفيذ زحله.
شروط المزايدة :على الراغب بالشراء
وقبل المباشرة بموعد المزايدة ان يودع
قيمة الطرح لدى رئيس دائرة تنفيذ زحله
في صندوق الخزينة او مصرف مقبول او
بموجب شك مصرفي وعليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق دائ��رة تنفيذ زحله اذا
لم يكن له مقام فيه وعليه خ�لال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة اي��داع الثمن

تحت طائلة اعتباره ناكالً واعادة المزايدة
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه في خالل عشرين يوما ً
تسديد رسم الداللة بمعدل  % 5من قيمة
الشراء.
رئيس القلم
محمد البرجي
نشر خالصة استدعاء
المرجع :ق��رار حضرة رئيس محكمة
الغرفة االبتدائية االولى في البقاع -الرئيس
علي عراجي بتاريخ 2015/10/27
ن��وع االس��ت��دع��اء :شطب اش���ارة حجز
تنفيذي
خ��ل�اص����ة االس�����ت�����دع�����اء :ب���ت���اري���خ
 2015/10/27ت��ق��دم ف���ادي موريس
نصرالله بوكالة االس��ت��اذة الهام كعدي
باستدعاء تسجل برقم  2015/626عرض
بموجبه بانه وبموجب عقد بيع منظم من
تريز وسميرة وصونيا وه��دى وساميه
بنات يوسف سيدي لمصلحته ولمصلحة
شقيقه دان��ي اشترى حصصا ً غير معينة
في العقار رق��م  1914من منطقة الفرزل
العقارية تسجل العقد احتياطيا ً برقم يومي
 804تاريخ  .2015/4/25وقد اوضح
المستدعي في طلبه بانه يوجد على متن
الصحيفة العينية للعقار المذكور اشارة
حجز تنفيذي على حصة يوسف نقوال
يعقوب س��ي��ده بصفته اح��د ورث���ة نقوال
يعقوب سيدي في ه��ذا العقار لمصلحة
شركة سليم ونخله الشدياق وهي مسجلة
برقم يومي  558تاريخ 1934/5/15
موضوع طلبه لشطب االش��ارة المذكورة
وفقا ً لنص المادة /512/أ.م.م فقرة  3و
 4منها بعد ان تبين فقدان ملف المعاملة
التنفيذية التي تم بموجبها تدوين االشارة
المطلوب شطبها ولديه الصفة والمصلحة
لذلك .فعلى من لديه اعتراض او مالحظات
على طلب المستدعي ان يتقدم بها الى قلم
المحكمة في زحلة خالل مهلة عشرين يوما ً
من تاريخ النشر.
رئيس الكتبة
جورج ابي فيصل
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استدراج عروض إلنشاء مخزن لقطع الغيار
ومشغل للصيانة في معمل صور.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50000/ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/12/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2015/11/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجي العلي
التكليف
2105

الموارد المائية
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،عن اعادة اجراء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
مع تخفيض مدة االع�لان الى خمسة أيام
بناء لموافقة المدير العام للموارد المائية
والكهربائية بتاريخ  2015/11/9لتقديم
بوالص تأمين ضد جميع األخطار ل ()6
ست سيارات جديدة و ( )3ثالث سيارات
قديمة تابعة للمديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية لعام ( 2016للمرة
الثانية).
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
.2015/12/1
فعلى ال��ش��رك��ات وال��م��ؤس��س��ات التي
تتعاطى ضمان السيارات بموجب ترخيص
رس��م��ي م��ن وزارة االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة
والمستوفية لجميع الشروط القانونية
المطلوبة لهذه الغاية الراغبين باالشتراك
بهذا التلزيم تقديم عروضهم قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
اليوم المحدد لجلسة فض العروض -وفق
نصوص دفتر الشروط الخاص الذي يمكن
االطالع والحصول عليه في المديرية العامة
للموارد المائية والكهربائية -مصلحة
الديوان -كورنيش النهر.
بيروت في  9تشرين الثاني 2015
المدير العام
للموارد المائية الكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف
2117
المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
اعالن تلزيم مشروع
حفر بئر استقصائية في منطقة بيت
مشيك -قضاء بعلبك -محافظة البقاع
الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس
الواقع فيه العاشر من شهر كانون االول
 ،2015تجري إدارة المناقصات -في
مركزها الكائن في بناية بيضون -شارع
بوردو -الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة
الطاقة والمياه -المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية -مناقصة تلزيم
مشروع حفر بئر استقصائية في منطقة
بيت مشيك -ق��ض��اء بعلبك -محافظة
البقاع.
التأمين المؤقت :عشرة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ال��ع��ارض��ون المقبولون :المتعهدون
المصنفون وفقا ً الحكام المرسوم رقم 9206
ت��اري��خ  1968/1/18وت��ع��دي�لات��ه في
الدرجة الثانية على االقل من الجدول رقم
 5لتنفيذ صفقات اآلبار والتحري عن المياه
الجوفية بطريقة الروتاري على ان ال يكون
في عهدته اكثر من ثالث صفقات مشاريع
حفر ابار أخرى بتاريخ إجراء المناقصة.
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
ال��خ��اص ،ال��ذي يمكن االط�لاع والحصول
عليه من مصلحة ال��دي��وان في المديرية
العامة للموارد المائية والكهربائية .يجب
ان تصل العروض إلى إدارة المناقصات،
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل

يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف
2106
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/10/29على المتهم Shamim
 kasamجنسيته بنغالدشي محل إقامته
الشرقية مبنى البلدية والدته Zahada
عمره تولد  1988أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2015/10/15وال يزال ف��ارا ً بالعقوبة
التالية بتجريم المتهم Shamim kasam
المبيّنة كامل هويته أعاله بجناية المادة
 /638فقرة  /4عقوبات وبإنزال عقوبة
األشغال الشاقة المؤقتة بحقه مدة ثالث
سنوات سندا ً لها وباعتباره فارا ً من وجه
العدالة وبإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه
وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه طيلة
مدة ف��راره من التصرف بأمواله المنقولة
وغير المنقولة وم��ن إقامة ال��دع��اوى عدا
المتعلق منها بأحواله الشخصية وبتعيين
رئيس قلم ه��ذه المحكمة قيما ً على على
أح��وال��ه إلدارت��ه��ا كما ت��دار أم��وال الغائب
وبإبالغ من يلزم وتدريك المحكوم عليه
الرسوم والنفقات كافة،
وفقا ً للمواد /638فقرة  /4الرتكابه
جريمة سرقة.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
النبطية في 2015/11/5
الكاتب محمد حايك
الرئيس المنتدب القاضي
خالد عبد الله
التكليف 2121
اعالن
امانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم تاجر
بناء للطلب ت��اري��خ 2015/10/27
تقرر تعديل االسم التجاري للتاجر UN A
 MOUR DE VACHEالمسجل تحت
رقم  2013/4003825ليصبح YOLO
 LEBANONلكي ذي مصلحة االعتراض
خالل عشرة ايام من تاريخ النشر
امين السجل التجاري في البقاع
سلميان القادري
اعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل شكل شركة
ب��م��وج��ب م��ح��ض��ر اج��ت��م��اع ت��اري��خ
 2015/9/14تقرر تعديل شكل الشركة
ال��ت��ج��اري��ة ال��م��ع��روف��ة ب��اس��م «ش��رك��ة
ال��ع��ام��ر ش.م.م» المسجلة ت��ح��ت رق��م
 2015/4005704لتصبح شركة توصية
بسيطة تعمل تحت اس��م« :شركة العامر
للتجارة ال��ع��ام��ة اب��راه��ي��م أح��م��د جلول
وشركاه لكل ذي مصلحة االعتراض خالل
عشرة ايام من تاريخ النشر
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري

