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تتمات � /إعالنات
انك�شاف دولي ( ...تتمة �ص)1

ل��م تجر ري��اح التفاعالت ،وف��ق��ا ً لما اشتهت السفن
ال��س��ع��ودي��ة ،ف��ك��ان��ت ال��م��واق��ف األم��ي��رك��ي��ة والتركية
اأي درج��ة من
والباكستانية ذات دالالت على ان��ع��دام ّ
التضامن ،بعد خ��ذالن دول الخليج األساسية للطلب
السعودي بقطع العالقات مع إيران ،واالكتفاء بمواقف
رفع عتب من تخفيض تمثيل واستدعاء سفير للتشاور،
وانتهاء بالتجاهل والصمت القطري وال ُعماني ،ليبدو
أنّ كلمة الس ّر األميركية كانت بالضغط للتهدئة ،وأنّ
كالم وزير الخارجية األميركي جون كيري للوزيرين
السعودي واإليراني بالتوازي والتزامن رسالة للحلفاء
أي دعسة
ليحذو ك ّل منهم حذو واشنطن ،واالمتناع عن ّ
ناقصة ،وك��ان األه�� ّم في الصدى للموقف األميركي ما
ص��در ع��ن تركيا وباكستان بالدعوة إل��ى التهدئة بين
عاصمتين صديقتين ،واالستعداد للوساطة ،حتى وصل
المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا حامالً الرسالة
األه���� ّم ،ومضمونها أنّ ل��ق��اء جنيف ال��خ��اص بسورية
لن يتأثر وسيُعقد في موعده ،ووفقا ً لجدول األعمال
المتض َّمن ف��ي ال��ق��رار األم��م��ي  ،2254وأنّ النصيحة
للسعودية هي بعدم التو ّرط بما يعيق هذا التوجه المتفق
عليه بين موسكو وواشنطن والعواصم الكبرى.
الحصيلة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ح��ص��ده��ا ح��ك��ام الرياض
لتصعيدهم كانت إطاحة الصفقة الرئاسية في لبنان التي
عرضها بلسانهم وبدعم منهم الرئيس سعد الحريري،
وفقا ً لما كان واضحا ً من كالم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رعد ،بأنّ المسألة ليست مسألة طرح اسم
حليف موثوق للمقاومة لرئاسة الجمهورية ،بل هي
مسألة قبول إسناد رئاسة الحكومة للحريري ،التي
باتت موضع نقاش ،وقبلهما ومعهما ما يضمن إعادة
تشكيل مجلس النواب مع قانون انتخاب جديد ،ووفقا ً
لوصف مصدر متابع لـ«البناء» ،أنّ الصفقة أُعدمت مع
الشيخ نمر النمر.

هل تلجأ األطراف المختلفة
البتكار قواعد اشتباك جديدة؟

يبدو أن ما يجري من تصعيد إقليمي وانعكس تصعيدا ً في
الداخل سيع ّقد مناخ التسويات المفترضة ،لكن هل تلجأ األطراف
المختلفة (تيار المستقبل وحزب الله) إلى ابتكار قواعد اشتباك
جديدة تنظم الخالف وتعزله عن التداعيات اإلقليمية؟ بخاصة
في ظل الحديث عن جدوى الحوار عند بعض األص��وات في
تيار المستقبل الذي رفض أمس ،ما أسماه تدخل حزب الله في
شأن داخلي سعودي يتناول سعوديين أدينوا بجرائم إرهابية
من قبل القضاء السعودي الذي أصدر قرارات قضائية هي من
القرارات السيادية ألي دولة .واستنكرت في البيان األسبوعي
الذي صدر عقب اجتماع الكتلة كالم النائب محمد رعد ،الذي
عبر فيه عن «رفض الحزب أي تسوية داخلية في خصوص
انتخابات رئاسة الجمهورية» ،الفتة إلى أن «ما يسعى له حزب
الله ليس فقط إفشال أي تسوية بل إفشال عملية انتخاب رئيس
وشل المؤسسات الدستورية» ،زاعمة أن «حزب الله يعمل على
ممارسة العزل على فئة كبيرة من اللبنانيين».

المستقبل ينقسم حيال الحوار

علمت «البناء» من مصادر في تيار المستقبل «أن مشاورات
هاتفية جرت مع الرئيس سعد الحريري أفضت إلى ترجيح
االستمرار في الحوار .ولفتت إلى «أن اجتماع الكتلة أمس،
شهد انقساما ً في المواقف ،حيث أكد فريق وجوب االستمرار في
الحوار الثنائي ألن األجواء تحتم ذلك ،وأن الحوار حاجة ملحة
لوأد الفتنة ،بخاصة أن الرئيس الحريري يؤكد دائما ً سياسة
اليد الممدودة ،واعتبر فريق آخر أن ال جدوى من الحوار واعتبار
ما قاله النائب رعد إهانة بحق الرئيس الحريري تفترض عدم
االستمرار في الحوار» .ولفتت المصادر إلى «أن الكبار» داخل
تيار المستقبل متمسكون بالحوار ويعتبرونه حاجة ضرورية
لبقاء عمل الحكومة ،بخاصة أن «الكفة تميل لمصلحة الفريق
اآلخ��ر ال��ذي ربما يصل إلى فرض شروطه في االستحقاقات
الكبرى».

صفقة الرئاسة ذهبت..

ومن ناحية أخرى ،أكدت المصادر تعليقا ً على «التسوية

الرئاسية» أن «الله أعطى والله أخذ» ،مشددة على أن «التسوية
الرئاسية ذهبت مع الشيخ نمر النمر» .وإذ لفتت المصادر
إلى «أن المنطقة كلها في حالة حرب» ،سألت هل يبقى لبنان
وسطيا ً في ظل الصراع المفتوح؟».
في المقابل ،أشارت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» إلى
«أن موقف النائب رعد الذي أعقبه مستوى تصعيدي من الردود
هو موقف يأتي في السياق الطبيعي جدا ً لتطور األح��داث»،
الفتة إلى «أن من يدقق مليا ً في موقف حزب الله من القضايا
الداخلية بخاصة منذ لقاء باريس الشهير بين الرئيس سعد
الحريري ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية يمكن
بسهولة أن يصل إلى االستنتاجات التالية:
أوالً :أن حزب الله لم يجد المبادرة الرئاسية مبادرة رسمية،
فالرئيس سعد الحريري لم يبادر إلى تقديمها إال بعد أن أ ّمن لها
مرتكزات الطرح السياسي والشراكة مع حلفائه ليتم البناء على
ما طرح.
ثانياً :يفصل حزب الله بين ما يمثله رئيس تيار المردة
سليمان فرنجية من وزن وثقل وقيمة وتأثير ومشروعية أن
يكون مرشحا ً رئاسيا ً كامل المواصفات ،وبين الخلفية التي
عمدت إلى التلويح بهذا األمر من دون جرعة تحويله طرحا ً
رسمياً.
ثالثاً :بقيت أول��وي��ات ح��زب الله في التعاطي مع هذه
«الوشوشات» في إطار تمسكه بموقفه الصلب بالوقوف وراء
الجنرال ميشال عون كمرشح وحيد والتزام الجميع بذلك.
رابعاً :من س ّرب أصل حدوث اللقاءات الباريسية وجدول
أعمالها وما بُحث خاللها ،هم المسؤولون عن تظهير األمر وكأنه
صفقة سلطة وليس تسوية يحتاج إليها الوطن.
وتشدد المصادر على «أن كالم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
أتى في السياق الطبيعي جداً» ،لكن المفاجئ ليس كالم النائب
رعد إنما افتعال تيار المستقبل الرد ،علما ً أن األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله قال يوم األحد كالما ً أكبر من هذا الكالم
بكثير ليس بحق الرئيس سعد الحريري الذي لم يس ّمه النائب
رعد ،إنما بحق آل سعود الذين هم أسياد الحريري السياسيين
والماليين» .وأكدت المصادر أن بيان كتلة المستقبل أمس ،وما
أعقبه من تصريحات نيابية ،يوضح حقيقة النيات التي تهدف
إلى توسيع الشرخ ،إذا كان موجوداً ،أو إيجاده إذا لم يكن قائما ً
بين النائب فرنجية وحزب الله المدرك منذ اللحظة األولى أن

هذا هو هدف الرئيس الحريري من هذه الفكرة».
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ،وفق ما نقل عنه الوزير
السابق وديع الخازن ،أن التطورات األخيرة لن تعرقل لقاءات
حزب الله وتيار المستقبل ،ألنه ليس مستعدا ً للتخلي عن الحوار
الثنائي والوطني وترك الساحة عرضة للتوترات .وأص ّر بري
على إبقاء االتصاالت لتفعيل عمل الحكومة لئال يُع ّمم الفراغ.

«التسريب» محاولة بعث
«الستين» ونعي اللجنة

إلى ذلك ،استأنفت لجنة التواصل النيابية المكلفة إعداد
قانون انتخاب جديد اجتماعاتها أم��س ،بعد عيدَي الميالد
ورأس السنة .وعلمت «البناء» أن مصادر نيابية مشاركة في
عمل اللجنة رأت «أن المجتمعين استنكروا التسريب الذي
حصل وأكدوا على عدم جواز التسريب» ،الفتة إلى «أن ما جرى
تسريبه ليس دقيقا ً على اإلطالق» .وشددت المصادر النيابية
لـ«البناء» على «أن مَن قام بالتسريب ال يريد للجنة أن تصل
إلى نتيجة ويبدو أنه من دع��اة العودة إلى قانون الستين
لنعي اللجنة» .وأشارت المصادر إلى «أن اللجنة تعمل على
مناقشة نقاط االختالف بين االقتراح المقدم من رئيس المجلس
النيابي نبيه بري واالقتراح المقدم من الثالثي «االشتراكي» -
«المستقبل» و«القوات».
وش��دد النائب ج��ورج ع��دوان من عين التينة ،عقب لقائه
الرئيس ب��ري ،على ض���رورة وض��ع مسألة انتخاب رئيس
الجمهورية قدر اإلمكان على نار حامية وإعطائها األولوية»،
ونفى «ما تسرب في وسائل اإلعالم حول قانون االنتخاب»،
مشيرا ً إلى «أن العمل مستمر والبحث يتقدم بعد مرور شهر على
عمل اللجنة الذي يجري في مناخ جدي وموضوعي للغاية»،
ولفت إل��ى «أن الخيار محصور بنوع خ��اص بمشروعين»،
وأضاف« :نحاول أن نبحث في النقاط التي هي موضع تباعد
أو فروق سعيًا إلى التقريب بينها».

العدو يعترف بمقتل ضابط وجرح جندي

أمنيا ً لم يتأخر العدو «اإلسرائيلي» عن كشف الخسائر التي
لحقت بجيشه في عملية المقاومة في مزارع ،فقد اعترف بمقتل
ضابط وجرح جندي ،لكنه زعم أنه قتل في حادث تدريب في
جنوب فلسطين المحتلة.

َمن يعزل ( ...تتمة �ص)1

اله ّبة الفل�سطينية ( ...تتمة �ص)1
ول��م يسبق لهم خ��وض أيّ تجارب
نضالية ولم يغذوا فكريا ً أو تنظيميا ً
على األقل» .ويشير إلى «أن كل الوقائع
على األرض ،وب��ع��د م���رور م��ا يقارب
أكثر من شهرين على الهبّة الشعبية،
تؤشر إلى أنها ما زالت تعبّر عن حالة
وطنية شعبية سلمية غير تنظيمية
وغير مسيّسة وليست منقادة من جهة
بعينها» ،وذلك على الرغم من أنّ حاالت
تنظيمية بينها حماس حاولت ركوب
موجتها ،وتوجيهها لتحقيق أهداف عدة
تخصها ،لكنها فشلت إلى ح ّد بعيد حتى
ّ
اآلن.
ويُستفاد مما جاء في التقرير على
مستوى تحليله ل��وق��ائ��ع التعاطي
الميداني واإلعالمي والسياسي لحماس
مع الهبّة الفلسطينية منذ انطالقتها
حتى اآلن ،أنّ حماس أرادت تحقيق
أهداف عدة ،أبرزها محاولة نقل الهبّة
الشعبية م��ن م��رك��ز ثقلها األس���اس

في مدينة القدس الشرقية التي هي
ت��ح��ت االح���ت�ل�ال وال��ه��ي��م��ن��ة األم��ن��ي��ة
«اإلسرائيلية» لتع ّم أيضا ً مدن الضفة
الغربية ومناطقها .إضافة إلى هدف
مركزي آخر استتباعي حاولت حماس
تحقيقه ويتمثل بخلق قيادة ميدانية
للهبّة الشعبية تحت أسماء مختلفة:
قيادة االنتفاضة؛ القيادة الوطنية العليا
لالنتفاضة .وه��دف حماس من إنتاج
هذه القيادات ،بحسب تقدير الموقف
المعبّر عن وجهة نظر السلطة الوطنية
الفلسطينية ،كان نقل الهبّة من نطاق
نشاطها الفردي العفوي إل��ى النطاق
الجماعي المنظم لتشكل تدريجيا ً بديالً
عن قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية
ومنظمة التحرير.
وي�لاح��ظ تقدير الموقف أن��ه جرى
ات��ب��اع تكتيكات م��ن ح��رك��ة حماس
وحركات تنظيمية أخرى تؤدّي إلى جعل
الهبّة الشعبية منقادة من قيادة سياسية

أحادية أو حتى جماعية .وفي هذا المجال
ج��رت م��ح��اوالت لعسكرتها وتطوير
فعالياتها .لكن الهبّة المنتمية إلى جيل
جديدبدتعصيةعلىالتأطيرالتنظيمي،
وبدل ذلك ّ
فضل القائمون بها العمل وفق
أساليب الحراك الشعبي الميداني وعبر
وسائل التواصل االجتماعي.
وي�لاح��ظ تقدير الموقف أنّ الهبّة
ذاه��ب��ة ف��ي ال��م��دى المنظور إل��ى أحد
الخيارات الثالثة التالية:
األول ،يناقش رهان إسرائيلي كان
ي��رى «أن��ه منذ األسبوع الثالث للهبّة
لوحظ تراجع حدة المواجهات الدائرة
في الضفة وخاصة في مركز ثقل الهبّة
مدينة القدس ،كما برزت عوامل أخرى
من شأنها أن تقلل من زخم الهبّة مثل
ال��ح��راك السياسي للسلطة الوطنية
الفلسطينية ،كما أنّ دخول فصل الشتاء
وانشغال شريحة الطالب باالمتحانات
الجامعية ،سيجعل فعاليات الهبّة

الشعبية تتراجع .وما تم اكتشافه اآلن
بعد مرور نحو ثالثة أشهر على الهبّة
الشعبية أن كل الرهانات السابقة ثبت
فشلها على وق��ف الغضبة الشعبية
الفلسطينية .باختصار فإنّ السيناريو
ال���ذي تنبأ ب��أن��ه سيحصل مستوى
متراجع تدريجيا ً ل�لأح��داث على في
األسابيع األخيرة من السنة الماضية
تفاجأ بسقوط رهانه ،وب��أن فعاليات
الهبّة صارت يومية وليست أسبوعية،
كما ّ
بشر أصحاب السيناريو السالف.
السيناريو الثاني تو ّقع أن تبقى الهبّة
الشعبية خالل األسابيع المقبلة حتى
الربيع المقبل على حالها من مستويات
التصعيد ،ولكن من دون أن تتح ّول إلى
انتفاضة وثورة عارمة.
السيناريو الثالث يقول إنّ الهبّة
الشعبية ستذهب إلى تصعيد متدحرج
وستخلق قيادات ميدانية من لدنها.
وه��ن��ا سيبرز منشأ ق � ّوت��ه��ا .وس��وف

تقوم في مرحلة الحقة بالمزاوجة بين
النضال الشعبي السلمي العارم وبين
الكفاح المسلح النوعي .بمعنى آخر لن
تخسر الهبّة الشعبية سلميّتها ،ولكنها
لن تظ ّل من دون أنياب تدافع بها عن
نفسها توصالً إلنشاء معادلة رعب بينها
وبين المحت ّل.
يقول التقدير إنه لغاية اآلن لم تقم
حماس داخل الهبّة بأيّ نشاط عسكري.
وي��ع��ود ذل��ك إل��ى وج��ود خ�لاف داخ��ل
الحركة بين المكتب السياسي الذي يص ّر
على عدم التبكير برفع السالح في مناطق
السلطة الوطنية الفلسطينية ،ألنّ ذلك
سيجعل «إسرائيل» تستفرد بحماس،
وبين الجسم العسكري لحماس الذي
يدعو ألن ينخرط الحماسيون في الضفة
والقدس داخل الهبّة عسكريا ً ومدنياً.
ي��رى تقدير الموقف أنّ العمليات
العسكرية القليلة التي نفذت داخل
الضفة الغربية خالل الهبّة لم تحدّد
لغاية اآلن هوية الذين قاموا بها ،علما
أنّ إح���دى العمليات تب ّنتها كتائب
الشهيد عبد ال��ق��ادر الحسيني .وه��ذا
اس��م تستعمله بالعادة حركة فتح.
لكن الحركة نفت أن تكون المجموعة
المنفذة للعملية تابعة لها واتهمت
ضمنا ً حماس بأنها تنفذ عمليات باسمها
لزجها في حرب عسكرية غير متكافئة
ّ
مع «إسرائيل» فتصبح هي الممسكة
باألرض في الضفة.
وبالنهاية ،وب��ع��ي��دا ً ع��ن السجال
بين حماس وفتح؛ فإنّ الهبّة الشعبية
المتشكلة من شباب من خارج البيئات
التنظيمية الفلسطينية ،سبقت الفصائل
الفلسطينية إل��ى ال��م��ي��دان ،وه���ذا ما
سيخدم بالمقبل من األيام سيادة شعار
االنتفاضة ملك جمهورها وشعبها.
وهذا شعار بدأ ينتشر بكثرة داخل مدن
الضفة.
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وأكدت مصادر عسكرية لـ«البناء» أن «قيادة المقاومة هي
التي تقيّم الوضع وتقرر إن كان حجم الخسائر خالل هذه
العملية كافيا ً كر ّد على اغتيال الشهيد سمير القنطار أو تعتبره
جزءا ً من الرد وبالتالي تتبعه ردود أخرى».
وأكدت مصادر عسكرية أخرى لـ«البناء» «أن توقيت العمل
المقاوم وأهدافه مرتبطان بتوفر الفرصة المناسبة لتنفيذ
عملية ،لذلك من الممكن أن تكون عملية مزارع شبعا تمويها ً
وجس نبض العدو تمهيدا ً لعملية أكبر ُتع ّد لها المقاومة ،ربما
تكون قريبة وقد تطول ،ففي ظل الحرب القائمة بحيث تجعل
االحتماالت مفتوحة كلها».
وإذ لفتت المصادر إلى أنه صحيح أن الضابط الذي قتل في
العملية ال يشكل الرمزية التي يشكلها الشهيد سمير القنطار،
أش��ارت إلى أن «أهمية العملية تكمن في المكان الحساس
تقصدته
للعملية مثلث فلسطين  -سورية  -لبنان وال��ذي
ّ
قيادة المقاومة إلرسال رسالة مفادها أن كل هذه المنطقة تحت
مرمى نيرانها ال سيما م��زارع شبعا المحتلة وحق المقاومة
في تحريرها ،وكما تكمن أهمية العملية باختراق المقاومة
كل اإلج��راءات اإلسرائيلية ما يشكل ضربة أمنية وعسكرية
ومعنوية كبيرة لجيش االحتالل».
وفسرت المصادر اتخاذ اليونيفيل إجراءات احترازية قبيل
ّ
حدوث العملية بساعات ،بأن «إسرائيل اكتشفت اختراق الخط
التقني قبل العملية وأبلغت اليونيفيل كي ال تدخل في اشتباك
مع حزب الله أو مع جيش االحتالل ،ألن قواعد االشتباك التي
تعمل ضمنها اليونيفيل مختلفة عن قواعد االشتباك التي تحكم
حزب الله وإسرائيل».
إلى ذلك ،أعطى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل
التوجيهات الديبلوماسية من أجل إبالغ مجلس األمن بجدول
إحصائي عن الخروق واالعتداءات اإلسرائيلية للعام ،2015
يتض ّمن تفصيالً شهريا ً لكل أن��واع الخروق البرية والجوية
والبحرية التي اعتدى بها العدو اإلسرائيلي على األراض��ي
واألج��واء والمياه اإلقليمية اللبنانية .وقد بلغ مجموع هذه
الخروق  1168خرقا ً للسيادة اللبنانية.
من ناحية أخرى ،وصلت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في
لبنان سيغريد كاغ إلى الرياض ،في إطار مشاوراتها الجارية
مع الجهات اإلقليمية الفاعلة لمناقشة استقرار لبنان وأمنه
والجهود لدعم احتياجاته اإلنسانية واإلنمائية الحيوية.

يوسف المصري

ط���ه���ران ،وال��س��ي��ر ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ال���ح���وادث
ال��ت��ي ج��رت ومعاقبة ال��ذي��ن ت��ع�� ّرض��وا للبعثة
ال��س��ع��ودي��ة ،ض��رب��ا ً م��ن ال��ذك��اء الديبلوماسي
الذي أصاب السعودية باإلحباط ،ألنه إذا كان
ال���ر ّد اإلي��ران��ي على اغتيال الشيخ نمر النمر
ه��و ب��ال��ذي ج���رى م��ع ال��س��ف��ارة والقنصلية،
فبئس ال��ردّ ،بل إنّ التبريد وتفويت التصعيد
على التوقيت السعودي هو الدليل على النية
بالر ّد الموجع والمؤلم وفي التوقيت المناسب
وبطريقة إسقاط الذريعة ،واإلم��س��اك بنقاط
الوجع.
 المعيار للفشل والنجاح السعودي يبقىف��ي كيفية تلقي البيئتين اإلقليمية والدولية
للتصعيد مع إيران ،وهنا تظهر نتائج محبطة
تفسر ب��رود طهران من جهة،
ج��دا ً للرياضّ ،
ويبدو أنّ الردود الفاترة كانت تستند إلى هذا
البرود اإليراني من جهة أخرى ،وكأنّ العالم
كله م��ع ط��ه��ران على ات��ف��اق ،أنّ وض��ع حكام
ال��ري��اض يشبه ج��م�لاً ه��ائ��ج��اً ،يجب االبتعاد
م��ن طريقه ،وتقييده وتهدئة جموحه وعدم
الصراخ في وجهه ،وبعدها يكون الحساب.
ف��ال�لاف��ت ح��ي��ث ال��ت��وق��ع��ات ال��س��ع��ودي��ة كانت
محسومة لمصلحة كسب التأييد ،ففي دول
الخليج حيث ال قيمة لموقف حكام البحرين
ال��ذي��ن يحميهم ال��ح��رس ال��وط��ن��ي السعودي
م��ن ش��ع��ب��ه��م ،وق��ف��ت اإلم�����ارات ب��م��وق��ف رفع
عتب تخفض مستوى التمثيل وترفض قطع
العالقات مع إيران ،ووقفت الكويت تستدعي
سفيرها للتشاور وت��رف��ض إغ�ل�اق السفارة
أي
وقطع العالقات ،وقطر و ُعمان بال تعليقّ ،
بمواصلة العالقات مع إيران وربما التشاور
ل���دور وس���اط���ة ،ل��ك��ن ال�لاف��ت أك��ث��ر ي��أت��ي من
أميركا التي عاملت طهران والرياض على قدم

وفيات
بمزيد من الرضى والتسليم
بقضاء الله وقدره
ننعى إليكم فقيدتنا الغالية
المرحومة

يمنى محي الدين الحص
زوجة المهندس
ميسره خليل سكر
ولدها :المهندس مالك سكر زوجته
ماريه أنيس الشعار
إبنتها :نانسي
أشقاؤها :الدكتور نبيل ،سامي،
المهندس غسان والمهندس جمال
والمرحومون الحاج كامل ،حسان،
الدكتور عارف ووليد
شقيقاتها :الحاجة رج��اء زوجة
عزيز عيتاني ،الحاجة منى زوجة
المرحوم ن��زار حاسبيني ،الحاجة
أم���ل ،ال��م��رح��وم��ت��ان ال��ح��اج��ة ملكه
زوجة الحاج محمود شبقلو والحاجة
سامية أرم��ل��ة ال��م��رح��وم يحي عبد
الرحيم يموت
إنا لله وإنا إليه راجعون
للفقيدة الرحمة
ولكم األجر والثواب
تقبل ال��ت��ع��ازي ال��ي��وم األرب��ع��اء
 6كانون الثاني  2016في مجمع
البيال للرجال والنساء وذل��ك من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
لغاية السادسة مساءً.
ال��راض��ون بقضاء الله وق��دره آل
حص ،سكر ،شبقلو ،الشعار ،حجال،
يموت ،جلول ،عيتاني ،حاسبيني
وأنسباؤهم.

المساواة في االت��ص��االت التي أج��راه��ا وزير
الخارجية األميركي ج��ون كيري مع نظيريه
ع��ادل الجبير وج���واد ظ��ري��ف داع��ي��ا ً إل��ى عدم
التصعيد ،وفي إدانة إعدام الشيخ النمر وإدانة
ما تع ّرضت له البعثات السعودية في طهران.
وم��ث��ل أميركا ج��اء م��وق��ف حلي َف ْي السعودي
األقرب في العالم اإلسالمي تركيا وباكستان،
في الموقف الداعي إلى التهدئة واإلعالن عن
االستعداد للوساطة بين ال��ري��اض وطهران،
ب��م��واق��ف ت��ش��ب��ه م��ا ص���در ع��ن م��وس��ك��و وهي
حليف إلي��ران بادلتها ما سبق وأعلنته إيران
عن استعدادها للوساطة بين موسكو وأنقرة
بعد حادث إسقاط الطائرة الروسية.
 ال��واض��ح أنّ التصعيد ال��س��ع��ودي يأتيخ��ارج السياق ال��دول��ي المناسب ،وأنّ تركيا
الشريك للسعودية ف��ي مناخ التصعيد تلقت
صب الزيت
ما يكفي من الرسائل لالبتعاد عن
ّ
على النار ،وأنّ واشنطن تص ّرفت بما يتناسب
م��ع ق��واع��د ال��م��ع��ادل��ة ال��ج��دي��دة ف��ي المنطقة،
بإعالن انتهاء زم��ن ال��دالل السعودي .وهذه
ه���ي ال��ح��ص��ي��ل��ة األه����� ّم ال��ت��ي ك��ش��ف��ت��ه��ا أح���داث
اليومين الماضيين ،وهذه هي الحصيلة التي
سيُبنى عليها الر ّد اإليراني على اغتيال الشيخ
النمر ،واآلتي ال محالة ،وربما لمجموعة ردود
بالتتابع بما يشبه ر ّد ح��زب الله على اغتيال
الشهيد سمير القنطار ،وال��ر ّد ال��روس��ي على
اغتيال الطيار الروسي.
 أرادت ال��س��ع��ودي��ة ح��ي��اك��ة ع��زل��ة جديدةإلي����ران ،ف��أص��ي��ب��ت ه��ي ب��ال��ع��زل��ة ،واأله���� ّم أنّ
المغزل السعودي ما عاد تحت الطلب الدولي،
وأنّ قطبه المخفية ص��ارت مكشوفة ،وزمن
جديد يولد.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د ل��م��زاي��دة بيع االج���زاء
الساخنة القديمة للمجموعات الغازية
ف��ي معملي دي���ر ع��م��ار وال��زه��ران��ي قبل
تحديثها ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 10920/تاريخ  ،2015/10/6قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2016/2/5عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول 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  /150000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
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
بيروت في 2016/1/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
18
اعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين (الرئيس
بو نصار)
المنفذ :اكرم وليد هاشم بوكالة المحامي
عياض فارس
المنفذ عليه :عساف يوسف حشيش /
القرعون -مجهول محل االقامة حاليا ً
السند التنفيذي :القرار الصادر عن الغرفة
االبتدائية االولى في البقاع رقم 2014/92
تاريخ  2014/5/5والوارد من دائرة تنفيذ
زحلة الى هذه الدائرة بتاريخ 2015/7/4
تحت رقم  2014/1097والمسجل لدينا
برقم اس��اس  2015/19استنابات لبيع
العقار  /958القرعون بالمزاد العلني.
موعد ال��م��زاي��دة :االرب��ع��اء ال��واق��ع في
 2016/1/27الساعة الثانية عشرة ظهرا ً

في قاعة المحكمة.
المطروح للبيع :العقار /958القرعون
مساحته ومحتوياته1432 :م 2وهو
عبارة عن ارض مشجرة بالزيتون عمر
الشجرة ح��وال��ي عشر س��ن��وات وشكلها
مستطيل وفيه حوالي  52شجرة وال يمكن
الوصول اليه اال عبر عقارات أخرى وسيرا
على االقدام وال يصلح للبناء لقلة عرضه
الحقوق العينية :استمالك على هذا
العقار بموجب المرسوم رقم  7309تاريخ
 967/5/16المحفوظ في محضر العقار
رق��م  /3/من منطقة القرعون 223م2-
وضع يد بموجب القرار رقم  276/1تاريخ
 967/9/25على 223م 2من هذا العقار
في محضر ./3/
قيمة التخمين /46215/ :د.أ
بدل الطرح/46215/ :د.أ
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة ان يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ جب جنين قيمة الطرح
في صندوق الخزينة او لدى مصرف مقبول
او تقديم كفالة معادلة ،واتخاذ محل إقامة
ضمن نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقام فيه
وعليه خ�لال ثالثة اي��ام م��ن ص��دور ق��رار
االحالة اي��داع الثمن تحت طائلة اعتباره
ناكالً واعادة المزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل
عشرين يوما ً من تاريخ صدور قرار االحالة
دفع جميع الرسوم بما فيها رسم الداللة.
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رئيس القلم بالتكليف
محمد اسماعيل شرانق
اعالن
امانة السجل العقاري في النبطية
طلبت غنا حسيب قانصوه سند تمليك
بدل ضائع للقسم رقم  8بلوك  Aمن العقار
رق��م  2968حبوش للمعترض  15يوما
للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
امانة السجل العقاري في النبطية
طلب عقيل حسن نصور بوكالته عن

جميل وجمانه عصام حرب بصفتهم من
ورث��ة عصام جميل حرب شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  3192جبشيت
للمعترض  15يوما للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
امانة السجل العقاري في النبطية
ط��ل��ب ال��م��ح��ام��ي ح��س��ام اح��م��د شريم
بوكالته عن عبدالله زين الدين زين الدين
لموكله يوسف زين الدين زين الدين شهادة
قيد بدل ضائع للعقار  54يحمر
للمعترض  15يوما للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
امانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسين جميل قبيسي بوكالته عن
حسين فياض مكه بصفته من ورثة ديبه
يونس بصفتها من ورثة يونس خليل مكه
لمورثه يوسف خليل مكه شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1186حبوش
للمعترض  15يوما للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
امانة السجل العقاري في النبطية
طلب الدكتور محمد نزار جابر بوكالته
عن رامي محمد جابر بصفته مشتري من
البائعة ليلى هادي فحص شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  699رومين
للمعترض  15يوما للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
امانة السجل العقاري في النبطية
طلب الياس موسى الزناتي دروي��ش
شهادة قيد بدل ضائع للعقار  848بفروة
للمعترض  15يوما للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

