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حمليات � /إعالنات
ت�شييع ظماطا في الأ�شرفية

تفاهم رو�سي ( ...تتمة �ص)1

اليومين الماضيين ،ونفت في المقابل الحديث عن تفاهمات ضمنية
على ترتيب يؤ ّمن النصاب دون توافق شامل وي��ؤدّي إلى انتخاب
رئيس دون هذا التوافق ،بينما بدا أنّ اإليحاء بذلك من فريق الرئيس
جس نبض وزكزكة إعالمية ،ف َه ُّم الحريري
سعد الدين الحريريّ ،
األول بعدما حصد ص��ورا ً تذكارية ول��و مش ّوشة مع أرك��ان فريق
الرابع عشر من آذار بالجملة والمف ّرق ،هو استحقاق االنتخابات
البلدية التي ال يملك مفاتيح جاهزة لتأجيلها في ظ ّل االهتراء الذي
يعاني منه ت�ي��اره السياسي ،ف�ق� ّرر االن �ص��راف حتى م��وع��ده��ا في
حزيران المقبل إلى ترتيب البيت الداخلي ،وتلزيم المناطق للذين
شاكسوا بعد استجالبهم إلى «بيت الطاعة في الوسط» ،وهذا ما حدث
بالنسبة لمحافظة الشمال حيث التفاهم مع وزير العدل أشرف ريفي
لإلمساك بملف طرابلس ومع النائب خالد الضاهر لإلمساك بملف
عكار ،رغم ما أث��اره هذا التفويض من لغط وخالفات داخ��ل كوادر
وقيادات المستقبل ،وقالت مصادر متابعة لحركة الحريري يبدو
أنّ الحضور الرئاسي في حركة الحريري سيتراجع حتى حزيران
وانجالء الغيم البلدي ،تزامنا ً مع تطورات سورية ،فيعود للحديث
الرئاسي مكانه.

رباعي
ال تحالف
ّ

أكدت مصادر عين التينة لـ«البناء» أنّ ما يُحكى عن تحالف رباعي ال
أساس له من الصحة» ،مشيرة إلى «أنّ رئيس المجلس هو راعي الحوار
الوطني ومنفتح على ك ّل الكتل النيابية وتربطه عالقات جيدة مع محتلف
المك ّونات السياسية وإال لما كان نجح في عقد طاولة الحوار» .ورفضت
المصادر الحديث عن تحالفات رباعية أو ثالثية مشيرة إلى «خلط األوراق
الحاصل على ضفتي  8و 14آذار» .وشدّدت المصادر على أنّ «البلد ال ينقذه
إال التفاهم على غرار الذي حصل في الدوحة» ،الفتة إلى أنّ البلد ال يحتمل
انقسامات جديدة .وأشارت إلى أنّ مرحلة التحالف الرباعي في انتخابات
عام  2005تختلف ظروفها عن اليوم ،فالتحالفات بعد اغتيال الرئيس رفيق
الحريري لم تكن مكتملة إلى ح ّد ما ،أما اليوم فالوضع تغيَّر وهناك حرص
داخل فريق  8آذار والجنرال ميشال عون على أن ال تفرط األمور داخل هذا
ّ
الصف».
ولفتت المصادر إلى «أنّ الموقف الرسمي من االستحقاق الرئاسي ودعم
مرشح من المرشحين المحسوبين على فريق  8آذار لم يحصل» ،مشيرة
إلى «أنّ هذا الموقف يصدر عن كتلة التحرير والتنمية التي لم تجتمع حتى
الساعة» ،والرئيس بري ليس محشورا ً في إبداء موقفه فهو على عالقة جيّدة
بالعماد عون وبالنائب سليمان فرنجية.

فرنجية ال يخرج عن إرادة الس ّيد والعماد

وأكد مصدر مطلع مق ّرب من الرابية لـ«البناء» «أنّ رئيس تيار المردة لن
يخرج عن إرادة األمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ورئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون» .وأشارت إلى «أنّ التحالف الرباعي
الذي أشير إليه ال يُربكنا وال يقلقنا بل يؤكد مقولة إنّ ثمة من يسعى إلى
إحياء شبكة المصالح الرباعية ،لكن األمر دونه موقف واضح من الرئيس
بري والنائب فرنجية ،على األق � ّل العتبارات معروفة شيعيا ً ومسيحيا ً
وإقليمياً ،وتحديدا ً العتبارات سورية وإيرانية» .ولفت المصدر إلى أنه «لم
يعد لشبكة المصالح أن تتحكم بالقرار في لبنان في ظ ّل تحديات اإلقليم
واألخطار على الكيان في لبنان».
ولفت المصدر إلى أنّ عودة الحريري تقف عند سعيه إلى ل ّم شمل 14
آذار ،ففي تيار المستقبل ما يكفيه من هموم لكي ينصرف إلى االستحقاق
الرئاسي ،فاالستحقاق البلدي يرهقه في المدن الرئيسية التي يتمثل فيها
هذا التيار ،فليحافظ عليها قبل أن يس ّمي رئيس جمهورية لبنان ،هذا انْ
حصلت االنتخابات البلدية ويجب ان تحصل إذا لم يحدث ما ليس في
الحسبان» .وتم ّنى المصدر أن ال تكون المملكة العربية السعودية في
وارد تصفية حساباتها في لبنان .وهذا التمني هو أكثر من ٍّ
تمن إذا صدقت
التأكيدات والتطمينات التي تأتينا بالواسطة او بالمباشر من الجانب
السعودي ،وهذا ال يعني على اإلطالق أننا ننام على وسادة من حرير ،بل
نحن نرصد ك ّل حركة وك ّل كلمة وك ّل لقاء في ك ّل حين».

وأعلن نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أنّ ك ّل مشكلتنا
مع الطرف اآلخر أنه يريد لبنان والية سعودية ونحن نريد لبنان للبنانيين،
وهذه المشكلة .الك ّل يعلم أنّ االنتخابات الرئاسية كانت عقدة في مرحلة من
المراحل ،ألنّ وزير الخارجية السعودية سعود الفيصل وقتها قال ال لرئيس
الجمهورية ،وك ّل الناس تعرف أنه كانت لدى السيد سعد الحريري نيّة
بنسبة ما أن يعالج المسألة ،لكن األوامر الملكية منعته من ذلك ،هل هذه
وطنية؟! هل من الوطنية أن تكون األوامر من الخارج وأن تكون مرتبطة
بالمصالح السعودية؟»

عون إلى روسيا

وفيما احتفل بعيد ميالده الـ  ،81يستع ّد رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون لالنتقال إلى روسيا منتصف األسبوع المقبل في رحلة
تستم ّر ثالثة أيام تلبية لدعوة للمشاركة في مؤتمر دولي يشارك فيه رؤساء
دول ووزراء خارجية ،أبرزهم وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف.

النفايات...
إلى المطامر د ّر

إلى ذلك أخذ ملف النفايات الحيّز األكبر من اجتماع مجلس ال��وزراء،
واستم ّرت النقاشات والسجاالت لنحو  4ساعات حول الترحيل وجدية
شركة «ش��ي��ن��وك» وال��ع��ودة إل��ى إق��ام��ة مطامر صحية وتنفيذ الخطة
المستدامة .وأش��ار وزير اإلع�لام رمزي جريج لـ«البناء» إلى «أنّ رئيس
الحكومة تمام سالم عرض لك ّل المراحل التي واكبت أزمة النفايات ،وصوال ً
إلى خيار الترحيل الذي اتخذ تحت ضغط الضرورة» .ولفت إلى أنّ مجلس
الوزراء بحث أمس ،في الحلول البديلة إذا سقط خيار الترحيل ،ال سيما
أنّ الشركة أُمهِلت حتى الساعة العاشرة من صباح غد (اليوم) لتقديم
المستندات المطلوبة ،وإذا لم تقدّم بالشكل المطلوب فسيلغى العقد معها».
ولفت إلى «أنّ رئيس الحكومة دعا اللجنة المكلفة دراسة ملف النفايات
لتضع خيار المطامر موضع التنفيذ» .وتحدّث جريج عن المطامر في سرار
والسلسلة الشرقية وعن إعادة فتح مطمر الناعمة لمدة  7أيام وإيجاد مطمر
آخر الستيعاب نفايات بيروت والمتن وكسروان ،ولفت إلى أنّ عرقلة إقامة
مطامر في المناطق اللبنانية لم تعد مسموحة ،فهناك إجماع من الوزراء
الذين يمثلون القوى السياسية وتصميم على فرض ح ّل «المطامر فرضا ً
وتأمين الغطاء السياسي لذلك».
أم��ا وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس ال��ذي خ��رج من مجلس
الوزراء ،مكتفيا ً بعبارة «ما فهمت شي» ،أكد لـ«البناء» «أن ال أحد بريء،
فهناك قلة جدارة وقلة شرف وقلة وطنية» ،متحدّثا ً عن منظومة سياسية
مالية وجدت في النفايات سبيالً إلعادة إحياء مصالحها ومشاريعها على
حساب صحة المواطن».
أما وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب فأشار لـ«البناء» إلى
«أنّ مجلس الوزراء تأكد أنّ هذه الشركة ليست جدية ،وهذا ما حذرنا منه
منذ البداية ،واتهمنا في مجلس الوزراء بالمزايدة ،بطرحنا تساؤالت عن
سترحل إليها النفايات،
الشركة وجدّيتها ومن تفاهم معها والوجهة التي
ّ
واليوم وصلنا إلى أنّ هذه الشركة (شينوك) لم تحصل على موافقة روسية
لترحيل النفايات ،وك ّل ما قامت به هو أنها حصلت على عقد من الحكومة».
وذكر أنه والوزير جبران باسيل رفضا التوقيع على مرسوم  50مليون
دوالر .وأكد بوصعب «أنّ الحكومة ستعود إلى خيار المطامر لك ّل المناطق
فترة مرحلية ،وص��وال ً إلى اعتماد الالمركزية من خالل إعطاء البلديات
مخصصاتها».

اللجنة الوزارية تجتمع السبت

وفي سياق متصل ،سجل النائب محمد الصفدي استغرابه لعدم تحرك
النيابة العامة التمييزية للتحقيق في ما ُحكي عن تزوير في هذا الملف،
كما استغربت مصادر وزارية لـ«البناء» كيف قدّم المحامي زياد رامز خازن
وكيل شركة «شينوك» اعتزاله وكالته عن الشركة قبل أن تنتهي المهلة التي
منحتها الحكومة لها لتأمين المستندات المطلوبة» ،جازمة أن «ال اتصاالت
حصلت بين الشركة الغامضة والتي تحوم عليها عالمات استفهام كبيرة
والجهات المعنية في روسيا» ،ولفتت المصادر إلى «أنّ اللجنة الوزارية
ستعقد غدا ً السبت اجتماعا ً التخاذ التدابير القانونية بحق «شينوك»
وستلجأ إلى موضوع المطامر».

ب�ستر�س :لإعدام القتلة
ودعت األشرفية الشاب مارسيلينو
ظماطا ال��ذي قضى منذ يومين ج ّراء
طعنات سكاكين تلقاها ف��ي ساحة
ساسين ،بمأتم مهيب ،حضره وزير
السياحة ميشال فرعون ،ممثل النائب
ميشال ع��ون زي��اد عبس وفاعليات
سياسية.
وت��رأس متروبوليت بيروت وجبل
لبنان وتوابعهما ل��ل��روم الملكيين
الكاثوليك المطران كيريلس بسترس
مراسم الجناز وال��دف��ن في مطرانية
بيروت ،وألقى عظة قال فيها« :إن وصية
الله ال تقتل ،هي من الوصايا العشر
األساسية في العهدين القديم والجديد،
ألن الحياة هبة من الله ،وال يحق ألي
من البشر أن يزيلها أو يش ّوهها ،ومن
يقتل يستوجب الدينونة».

وتمنى أن «تتحقق العدالة حتى
بتطبيق عقوبة اإلع��دام ،رغم أن هذه
العقوبة في الدول الراقية قد أصبحت
ممنوعة» .وسأل« :أين نحن من الدول
ال��راق��ي��ة ف��ي بلد ت��س��ود فيه شريعة
الغاب؟».
وق���ال« :ف��ي ظ��روف اإلج���رام التي
نعيشها ،ال ب��د م��ن تطبيق عقوبة
اإلعدام ،استنادا ً إلى أن من قتل شخصا ً
بريئا ً فقد حقه في الحياة».
وبعد ال��دف��ن ،ل��م يشأ وال��د الفقيد
سهيل ظماطا التحدث لإلعالم ،مكتفيا ً
بالقول« :ال روح وال قلب لدي ،فقط أريد
أن أترحم على ابني».
أما خطيبة الفقيد ستيفاني سعد
فطالبت ب��ـ«إع��دام الفاعلين في
المكان ال��ذي قتل فيه مارسيلينو

 دستورياً ،يجب أن يلفت القانونيون والمحامونوالدستوريون المحيطون بالحريري نظره ،إل��ى أنّ
وج��ود نصاب للجلسات النيابية والحكومية وتح ّرك
ه��ذا ال�ن�ص��اب ،ليس لتحديد معادلة حضور يفترض
برئيس الجلسة إلغاءها إذا لم يتوفر هذا الحضور ،ألنّ
البعض قد استغرق في النوم بعد سهرة طويلة ،أو ألنّ
البعض اآلخر مسافر يتابع أعماله ،ومعادلة النصاب
لتحديد ع��دد الحضور ال�ل�ازم الفتتاح الجلسة وبدء
أعمالها ليس لحماية حق هؤالء بالشراكة ،فالدستور
ل��م ُي �ش � َّرع ل�ك�س��ال��ى ،وال ل�م��ن ي�ت�ع��ام�ل��ون م��ع الشأن
ال �ع��ام ك�ه��واي��ة أو ك��إض��اف��ة تكميلية ل �ش��ؤون حياتهم
األش ّد أهمية ،النصاب هو ضمان لحق األقلية بتعطيل
الجلسة ومنع التصويت ،والتح ّكم بمنع نجاح األغلبية
باعتماد التصويت لحسم أم��ور م��ن العيار الميثاقي
الذي ال يجوز إقراره باألغلبيات البسيطة ،فالفارق بين
نصاب الثلثين والنصف زائدا ً واحدا ً ليس ترفاً ،ومثله
التصويت ال�لازم على مشاريع قوانين في الحكومة
تتصل مثالً بإقرار الموازنة العامة وقانون االنتخاب
البت،
وسواها ،ويكون النصاب متوافرا ً لكن ال يمكن ّ
رغ��م وج��ود أغلبية م��ؤي��دة ل�م�ش��روع ،ألنّ أقلية تمثل
وتوجه وإجماع
الثلث زائدا ً واحداً ،تع ّطل وتتح ّكم برأي
ّ
الثلثين ناقصا ً واحداً ،وهذه مهمة الدستور الذي يعتمد
ع�ل��ى ح�ك��م األغ�ل�ب�ي��ة ع �م��وم �اً ،ف��ي ت�ك��وي��ن ح��ق النقض
لألقلية في القضايا الميثاقية.
 -نصاب الثلثين وتصويت الثلثين ،إطار دستوري

استقبل نقيب مح ّرري الصحافة الياس عون ،ظهر أمس في مكتبه في دار
النقابة في الحازميّة رئيس االتحاد الدولي للصحافيين جيم بو ملحة ،يرافقه
منسق أعمال االتحاد في الشرق األوس��ط والعالم العربي منير زع��رور ،في
ِّ
منسق مكتب السالمة اإلعالميّة في بيروت.
حضور الزميل فادي غوش ّ
وأك��د بو ملحه بعد اللقاء «أنّ االتحاد الدولي للصحافيين متضامن مع
الصحافة اللبنانيّة في ظ ّل ك ّل ما تتعرض له والصعوبات التي تواجهها والتي
تؤدي في نهاية المطاف إلى إعفاء صحافيين من عملهم» .وقال« :إنّ المؤتمر
العالمي لالتحاد الدولي للصحافيين الذي سينعقد في شهر حزيران المقبل في
مدينة أنجه الفرنسيّة ،سيشارك فيه صحافيون سيفوق عددهم الـ  350يمثلون
 160نقابة من بينها  18نقابة عربيّة ،وآمل انضمام لبنان إلى اتحادنا الذي
يمثل  600ألف صحافي وصحافيّة في العالم».
وأكد النقيب عون ،من جهته« ،أنّ الصحافة اللبنانيّة ،إسوة بواقع الصحافة
في ك ّل العالم ،تم ّر بأزمة ألسباب عدة ونحن بصدد إعداد دراسة عن أوضاع
العاملين في الصحافة اللبنانيّة المرئية والمسموعة والمكتوبة التخاذ القرارات
المناسبة التي تحمي حقوق الزمالء».
وختم« :بالنسبة إلى انضمامنا إلى االتحاد الدولي للصحافيين فإننا سندعو
إلى جمعيّة عموميّة لبحث هذا الموضوع واتخاذ القرار المناسب».

طابع الحذر والخوف والخشية من تط ّور األمور إلى ما ال ُتحمد
عقباه ،نظرا ً إلى هذا االشتباك والتداخل والمواجهة التي تميّز هذا
الملف في هذه المنطقة وفي هذا الوقت الحساس.
ديبلوماسياً ،جاء ال��ر ّد السوري واضحا ً وحاسما ً لناحية
اعتبار التدخل ،حتى ولو ت ّم تحت غطاء محاربة اإلره��اب ،أو
«داعش» بالتحديد ،اعتدا ًء صارخا ً على سيادة الدولة السورية
وعلى سالمة أراضيها في حال حصل دون طلب أو موافقة رسمية
من السلطة الشرعية ،وال��ذي لن يحصل بالطبع ،وبالتالي
سيكون التدخل هدفا ً لمواجهة عسكرية مفتوحة ،كما أنّ الحليف
األساسي لسورية ،وهو الدولة الروسية التي أعلنت أيضاً ،وعلى
لسان أرفع مسؤوليها ،أنّ هذا التدخل وبالشكل الذي يت ّم الحديث
عنه ،سوف يشكل اعتدا ًء واضحاً ،ونحن سنقف بالتأكيد إلى
أسست
جانب سورية ،كما ذ ّكر هؤالء بأكثر من واقعة دولية ّ
لتدخل مماثل افتتح حروبا ً طويلة األمد وأزم��ات حادّة المست
تداعياتها الحرب الشاملة أو العالمية .وحذروا من التداعيات
الكارثية لتدخالت كهذه غير محسوبة النتائج.
ميدانياً ،من المالحظ مؤخرا ً أنه وتبعا ً للتطورات العسكرية
في سورية ،وخاصة في ريف حلب الشمالي ،تتسارع األحداث
والعمليات على األرض لمصلحة تقدّم الجيش السوري وحلفائه
من ناحية ،ولمصلحة تقدّم وحدات حماية الشعب الكردي وبعض
الوحدات األخرى المتحالفة معها من جهة أخرى ،إلى درجة أنّ
المساحات التي تتض ّمن األراض��ي والبلدات التي كان يسيطر
عليها المسلحون الذين يمكن وضعهم في خانة المحسوبين على
تركيا أو على المملكة العربية السعودية بشكل أو بآخر ،أصبحت
تتضاءل بشكل الفت يوما ً بعد يوم ،وحتى ساعة بعد ساعة،
في بعض النقاط الحساسة والملتهبة عسكرياً ،ويمكن القول

عون مع بو ملحة وزعرور وغوش

ّ
ومخدرات في البقاع
توقيف �شبكات تجارة �أ�سلحة
البقاع ـ أحمد موسى
نتيجة للمتابعة والرصد وبعد ورود معلومات
أمنية ألشخاص تحوم حولهم شبهات االتجار
وتعاطي المخدرات ،أوقف مكتب البقاع الغربي
في أمن الدولة السوري (م.أ) لقيامه بتعاطي
وت��روي��ج المخدرات في أوس��اط الفتيان ضمن
قرى عدة في منطقة البقاع الغربي وأودع القضاء
المختص.
وفي البقاع ،وعلى خلفية اإلشكال العائلي بين
عائلتي إسماعيل ومظلوم نفذ الجيش مداهمات
في الطيبة متعقبا ً مطلقي النار في االشتباكات

المختص ،والعمل جار لرصد وتوقيف باقي أفراد
الشبكة.
على صعيد آخ��ر ،أق��دم مجهولون ف��ي بلدة
النبي رشادة  -شمسطار ،وهم يقودون جيب crv
 hondaلونه فضي ومن دون لوحات طراز قديم،
على سلب سيارة مرسيدس  320sسوداء تحمل
لوحة رق��م /482494ب ك��ان يقودها اللبناني
جورجيان جان عبدو وبرفقته جاد فراد نصرالله
والسيارة تعود للبناني جيلبير موسى المجبر
من جبيل ،وهما يعمالن لدى المجبر ،وباإلضافة
إلى السيارة تم سلبهما مبلغ  500دوالر أميركي
وشيكات وذهب وهواتف.

التي حصلت أول من أمس في المنطقة.
وفي إط��ار متابعة ورص��د نشاطات الشبكات
الناشطة ف��ي م��ج��ال ت��ج��ارة األس��ل��ح��ة ،أوقفت
المديرية العامة لألمن العام بناء إلشارة النيابة
العامة المختصة (أ.ع) من الجنسية السورية
لتواصله مع مجموعات إرهابية.
وبنتيجة التحقيق معه اعترف بأنه يؤلف
مع ثالثة أشخاص سوريين شبكة ناشطة في
مجال تجارة األسلحة والذخائر الحربية على
أنواعها لمصلحة المجموعات اإلرهابية المسلحة
الموجودة في جرود عرسال.
وب��ع��د ان��ت��ه��اء التحقيق أح��ي��ل إل��ى القضاء

�إعالنات ر�سمية
الدعوة إلى انتخابات نيابية خالل مهلة ثالثة أشهر،
وتكون مهمة المجلس المنتخب الشروع في انتخاب
أي مهمة أخرى،
رئيس جديد قبل أن يضع ي��ده على ّ
وإذا ك��ان ه��ذا صحيحاً ،وه��و صحيح ،ف��إنّ الصحيح
أكثر ،أنّ االنتخابات النيابية كانت قد استحقت قبل
ش�غ��ور ال��رئ��اس��ة األول��ى بعشرة أش�ه��ر وال��ذي عطلها
هو الحريري قاطعا ً الطريق على المسار الديمقراطي
الوحيد الستنقاذ الرئاسة من الفراغ ،حماية لخياره
ال�ب��دي��ل ل�لان�ت�خ��اب وه��و ال�ت�م��دي��د للرئيس ال�س��اب��ق أنّ
مجلسا ً غير ممدَّد له سيتجرأ على القيام به ،والغريب
كيف كفل التمديد األول والتمديد الثاني والي��ة ثانية
كاملة للمجلس النيابي ،بدالً من أن يكون الذهاب إلى
االنتخابات النيابية هو الوصفة التي تفرض نفسها مع
االنسداد الدستوري ،حيث ال طريق ثالثا ً سوى خيار
من اثنين ،تسوية مع األقلية المقاطعة ،أو تقصير الوالية
الممدّدة للمجلس النيابي والذهاب إلى انتخابات نيابية
ووفقا ً للقانون القديم .وهذا في يد األغلبية النيابية وال
يحتاج تفاهما ً وال تسوية مع األقلية المقاطعة ،ويمكن
الدمج اآلن بين استحقاقي االنتخابات البلدية والنيابية
أمنيا ً وإداريا ً ومالياً .فلم ال يا دولة الرئيس ،لم ال يتقدّم
نواب كتلتك باقتراح قانون الختصار عام من الوالية
الممدّدة للمجلس ليتزامن االنتخاب لبلديات جديدة
ومجلس نيابي جديد ومعهما سيكون لنا رئيس جديد،
ولن يجرؤ أحد على المقاطعة عندها.
ناصر قنديل

حول ال ّت ّ
دخل ( ...تتمة �ص)1
إنّ هذه المساحات أصبحت غير صالحة الستيعاب أيّ تدخل
بري تنفذه وحدات عسكرية منظمة ،نظرا ً إلى التداخل والتشابك
بين مجموعات المسلحين والوحدات الكردية والجيش السوري
وحلفائه الذين يضغطون على كامل محاور التقدّم إلى عمق هذه
المواقع التي بدأت تالمس الحدود مع تركيا في أعزاز أو في معبر
باب السالمة وغيرهما...
هذا التداخل بين هذه الوحدات ال شك في أنه يخلق فرصا ً
مرتفعة لالشتباك المباشر مع وحدات الجيش السوري وحلفائه،
والتي تتمتع بتغطية وحماية جوية روسية وحتى سورية
واسعة ودقيقة وشاملة في تلك البقعة ،األم��ر غير المتوافر
للوحدات البرية المرتقب أن تتدخل ،وذلك ألسباب لها عالقة
بالحظر الجوي الصارم الذي تفرضه الوحدات الروسية على
كافة الطائرات الغريبة في أجواء عملياتها ،والتي تنفذها بشكل
واس��ع من خ�لال الطلعات الجوية على كامل بقعة عمليات
الوحدات العسكرية البرية السورية مع الحلفاء ،وأيضا ً من خالل
تنفيذ طلعات جوية لمصلحة الوحدات الكردية المختلفة ،كما أنّ
هذا الحظر الجوي قد تك ّرس وأصبح ثابتا ً بشكل مؤكد بعد حادثة
إسقاط القاذفة الروسية «سوخوي» فوق ريف الالذقية من قبل
األت��راك وم��ا نتج عن ذل��ك من تغيير لقواعد االشتباك الجوي
حدّدتها وفرضتها روسيا وأعلنت عن ذل��ك صراحة بالطرق
الديبلوماسية والعسكرية واإلعالمية كافة ،وأرفقتها بخطوات
عسكرية وميدانية على األرض ومنها نشر أح��دث منظومات
الصواريخ المضادّة للطائرات وللصواريخ من نوع «أس »300
و«أس  »400في أمكنة تؤ ّمن لها تغطية واسعة تتخطى الحدود
السورية التركية العراقية.
في ظ ّل هذا الر ّد الديبلوماسي الواضح في مواجهة التدخل

في ساحة ساسين».
وكان أمين مجلس محافظة بيروت
في «حركة الناصريين المستقلين -
المرابطون» غسان الطبش قدّم واجب
العزاء بظماطا في الكنيسة ،واستنكر
الطبش «هذه األعمال اإلجرامية التي
نراها تتنقل في مختلف أنحاء الوطن،
والتي تنال من المواطنين األبرياء
وكأننا أصبحنا نعيش في غابة حتى
شريعة الغاب ال تحكمه «.

ودع��ا الطبش «الطبقة السياسية
المهيمنة في لبنان إلى التحلّي بالروح
الوطنية وب��إس��راع انتخاب رئيس
للجمهورية يتحلّى بالمواصفات
التوافقية والقوية والوطنية ،والتوقف
عن الكيديات وإحراج بعضهم البعض
بمواقف ال تسيء إلاّ إلى البلد»
وختم الطبش مطالبا ً الدولة بإسراع
محاكمة الجناة وإنزال أش ّد العقوبات
بحقهم لكي يكونوا عبرة لغيرهم.

نقيب المحررين يلتقي االتحاد الدولي لل�صحافيين

الحريري بين ( ...تتمة �ص)1
لتقوم األقلية غير الراضية على م��ا ت��واف��رت إلقراره
أغلبية النصف زائ ��دا ً واح ��داً ،بمنع ح��دوث��ه ،باللجوء
إل��ى الغياب ومقاطعة الجلسة ،حيث النصاب نصاب
حضور ،أو إلى التصويت ض ّد حيث النصاب نصاب
تصويت ،والتعطيل هنا هو مهمة دستورية ،ش ّرعتها
القواعد الديمقراطية لتستعمل ،ال لتكون للزينة ،وهي
م��وج��ودة للقضايا ال�ت��ي يتوقع المشترع أنّ تسهيل
األخ��ذ ب��رأي األغلبية فيها سيأخذ البلد إل��ى الفتنة،
وليجبر األغلبية على التحقق م��ن عجزها م��ا ل��م تقم
بالتفاوض م��ع األقلية ح��ول ال�خ�ي��ارات والفرضيات،
وتضطر إلى صياغة تسوية معها تتيح تحقق النصاب
الالزم حضورا ً أو تصويتاً ،ال أن تخوض حربا ً إعالمية
جاهلة عنوانها تجريم المقاطعة.
 ف��ي ح ��ال ان� �س ��داد ط��ري��ق ال �ت �س��وي��ات ،وحيويةال�ق�ض��اي��ا ال �خ�لاف �ي��ة ،ت��ذه��ب ال��دس��ات �ي��ر إل ��ى مخارج،
ففي تصويت الحكومة على م�ش��روع ق��ان��ون ال ينال
الثلثين ،يلجأ مناصرو الحكومة من النواب إلى التقدّم
باقتراح قانون ال يحتاج إق��راره في المجلس النيابي
إلى النصاب ذاته ،في ما عدا الموازنة ،فهي محصورة
بورودها بمشروع قانون من الحكومة ،ولذلك ربط بها
وحدها ،مصير الحكومة وبإقرارها أو تعثر إقرارها
مصير المجلس النيابي .وفي الحال الرئاسية إنْ كان
ثمة ثغرة في الدستور فهي أن��ه لم ينص على اعتبار
المجلس النيابي منحالً إذا انتهت م��دة والي��ة رئيس
الجمهورية ولم ينتخب رئيس جديد ،لتتولى الحكومة

جانب من التشييع

البري المزمع ،والذي أخذ طابعا ً حاسما ً لجهة اعتباره اعتدا ًء
سيُواجه حتماً ،أو لجهة اعتباره خرقا ً خطيرا ً قد تكون له تداعيات
كارثية ال يمكن استبعاد نشوء حرب عالمية على خلفيته ،وفي
ظ ّل هذه الصعوبة أو هذه االستحالة التقنية والعسكرية ألسباب
يفرضها الميدان السوري على الحدود مع تركيا بشكل واضح،
أقله في المناطق غير تلك التي تسيطر عليها «داعش» ،والتي هي
عمليا ً بعيدة عن عمليات الجيش السوري المباشرة حتى اآلن ،لم
يبق لمر ّوجي هذا التدخل المرتقب إال سحبه من التداول اإلعالمي
بطريقة ناعمة وسلسة مرفقا ً بتبريرات ديبلوماسية بدأنا نلمس
بعضها ،ومنها ربط التدخل من ضمن تحالف دولي تحت قيادة
منسقة مع قوى
الواليات المتحدة األميركية أو من ضمن خطة ّ
دولية وإقليمية ليست بعيدة عنها روسيا أو االتحاد األوروبي
ترمي إلى محاربة «داعش».
وأخيراً ،هل ستكتفي ك ّل من تركيا أو المملكة العربية السعودية
بالتف ّرج على انهيار وهزيمة المسلحين الذين دفعتا الغالي
والنفيس ،ولحوالي خمس سنوات في سبيل خلقهم وتحريضهم
ودعمهم وتسليحهم ونقلهم إلى الساحات والميادين لمواجهة
الجيش والشعب والدولة في سورية ألهداف توسعية ومذهبية
ّ
تحضران لمناورة غير واضحة تحاوالن
معروفة؟ أم أنّ الدولتين
من خاللها المحافظة ،ولو بالح ّد األدنى على نقاط ومكتسبات
ماسة إليها في مفاوضات جنيف أو في أية تسوية أخرى
بحاجة ّ
بدأت خيوطها تظهر وتتثبّت من خالل الصمود والمقاومة اللذين
أظهرهما الجيش السوري وحلفاؤه في هذه الحرب الكونية التي
ُش ّنت ضدّهم؟

شارل أبي نادر

إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء اسعار إلنشاء خيمة لقطع الغيار
في معمل بعلبك.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
اسعار المذكور أعاله الحصول على نسخة
م��ج��ان�ا ً م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق
النهر.
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 ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/3/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/2/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 297
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطيه
طلب ج��ه��اد ط��ع��ان س��وي��دان لموكله
حسان خليل رمال سند تمليك بدل ضائع
للقسم  5من العقار  1502تول
للمعترض  15يوما للمراجعه
امين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطيه
طلب عباس احمد عباس شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  2820دير الزهراني
للمعترض  15يوما للمراجعه
امين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطيه
طلب المحامي شريف حسين لموكليه
حسن عفيف جابر و محمد حسن خليفة
ش��ه��ادة قيد ب��دل ض��ائ��ع للعقار 1984
ميفدون
للمعترض  15يوما للمراجعه
امين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطيه
طلب الياس مخايل الحلو لموكله غسان
حبيب فخر الدين سند تمليك بدل ضائع
للقسم  10من العقار  1670نبطية التحتا
للمعترض  15يوما للمراجعه
امين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطيه
طلب علي عباس المقداد لموكله محمد
علي علي محسن شهادة قيد ب��دل ضائع
للعقار  3046دوير
للمعترض  15يوما للمراجعه
امين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف

اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطيه
طلبت رجاء كامل قبيسي بوكالتها عن
وداد حبيب كالوت لمورثتها فاطمة احمد
قعون شهادة قيد بدل ضائع للعقار 1660
زبدين
للمعترض  15يوما للمراجعه
امين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطيه
طلب عماد حسين حيدر بصفته مشتري
من البائعين محمد محمود كركي واخوانة
لمورثهتم محاسن حسن كركي شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  502جباع
للمعترض  15يوما للمراجعه
امين السجل العقاري في النبطيه
محمد طراف
اعالن
ق���رر رئ��ي��س ال��غ��رف��ة اإلب��ت��دائ��ي��ة في
بعلبك ال��ق��اض��ي علي ع��راج��ي بتاريخ
 2016/2/16نشر خالصة االستدعاء
ال��م��ق��دم م���ن ح��س��ن م��ح��م��د ال��دي��ران��ي
بوكالة المحامي يهيج ال��ق��زح بتاريخ
 2016/2/13و المسجل برقم أساس
 2016/380لشطب إش���ارة إن���ذار و
حجز ع��ق��اري ب��رق��م ي��وم��ي  125تاريخ
 1971/1/26و المسجلة على حصة

محمد سعيد الديراني لمصلحة شركة
النفير ال��زراع��ي��ة ع��ن الصحف العينية
للعقارات رق��م 504-90-74-12-11
من منطقة قصرنبا العقارية وقد تبين من
اإلفادة المرفقة باإلستدعاء من قلم دائرة
تنفيذ بعلبك بأن الملف مفقود
فعلى م��ن ل��دي��ه اع��ت��راض ان يتقدم
بمالحظاته خطيا ً أمام هذه المحكمة خالل
مهلة عشرين يوما ً من تاريخ النشر
الكاتب محمد مأمون حيدر
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
موعد إج��راء االختبار الخطي للمرشحين
لمباراة التطوع برتبة مأمور متمرن وذلك
يوم االحد الواقع فيه 2016 /02 /21
الساعة السادسة والنصف صباحا ً في
الجامعة اللبنانية  ،مدينة الرئيس رفيق
الحريري الجامعية (الحدث ،الشويفات)،
كلية الحقوق وإدارة األعمال.
يطلب الى المرشحين اصطحاب طلب
الترشيح وبطاقة الهوية أو إخ��راج قيد
فردي.
ي��م��ن��ع ع��ل��ى ال��م��رش��ح��ي��ن اص��ط��ح��اب
هواتفهم الخلوية الى مكان اإلختبار.
لإلطالع على كيفية توزيع المرشحين على
قاعات االختبار مراجعة موقع األمن العام
على شبكة األنترنت
www.general-security.gov.lb

بلدية الشياح
تبليغ قرار وضع اليد رقم /1أ-و تاريخ 2016/2/3
إلى السادة مالكي العقار رقم  /923/الشياح
تبلغكم بلدية الشياح قرار وضع اليد الجزئي على العقار خاصتكم رقم  /923/الشياح.
المادة األولى :توضع اليد جزئيا على العقار رقم  /923/الشياح وفقا ً لما يلي:
المنطقة
العقارية

رقم قرار االستمالك

رقم
العقار

/1ب2015/

923

الشياح

/1ب2015/

923

الشياح

مساحة العقار م2

المساحة المستملكة
م2

اسم صاحب العالقة

205

134

عبده يوسف صليبي

205

134

نجال حنا أبو مشرق

المادة الثانية :يتوجب على مالكي وشاغلي ومستثمري هذا العقار إخالءه خالل  15يوما
وهدم المنشآت خالل  30يوما من تاريخ نشر هذا القرار وإال عمدت البلدية إلى التنفيذ بالطرق
اإلدارية على نفقتهم الخاصة ومسؤوليتهم.
المادة الثالثة :ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
قرار صدر بتاريخ 2016/2/3
رئيس بلدية الشياح
ادمون غاريوس
التكليف
299

يتشرف رئيس جمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن واالنماء
العقاري .م.م (اش��اد) بدعوتكم لحضور الجمعية العمومية العادية
للجمعية التعاونية التي ستعقد نهار اإلثنين تاريخ 14/3/2016
الساعة الواحدة ظهراً .في مركز الجمعية حارة حريك بناية صعب لبحث
جدول اعمال التالي:
التصديق على الميزانية العامة لسنة .2015
ابراء ذمة اعضاء مجلس ادارة.
في حال عدم توفر النصاب القانوني يرجأ االجتماع الى بعد ساعة بمن
حضر.
الرئيس
برهان قطايا

