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حمليات � /إعالنات

بو �صعب تابع حاجات بعلبك التربويّة
وتعليم النازحين

بوصعب مجتمعا ً إلى الحاج حسن
تابع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع وزير الصناعة
حسين الحاج حسن الحاجات التربوية للمدارس الرسمية في محافظة
وس� ُب��ل تلبيتها ،وخصوصا ً مع نهاية العام الدراسي
بعلبك الهرمل ُ
واالس��ت��ع��دادات اإلداري���ة والتربوية للعام ال��دراس��ي المقبل ،وإنجاز
االمتحانات الرسمية.
واجتمع بو صعب مع مم ّثلة المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة
لألمم المتحدة ميراي جيرار ،وتناوال خطة ال��وزارة المتعلّقة بتعليم
النازحين واالستعدادات للعام الدراسي المقبل.

يكرم مطران الروم الأرثوذك�س في المك�سيك
ُّ
تجمع رجال الأعمال ّ

زمكحل :عمل على توحيد كلمة �أبناء الجالية اللبنانية
ك� ّرم رئيس تجمع رج��ال األعمال اللبنانيين الدكتور
فؤاد زمكحل ورئيس جمعية الصداقة اللبنانية المكسيكية
الدكتور ج��ورج ح��اي��ك ،م��ط��ران ال���روم األرث��وذك��س في
المكسيك المونسنيور أنطوان الشدراوي في حفل غداء
أقاماه في مطعم «أم شريف» األشرفية ،حضره سفير
المكسيك في لبنان خيمي غارسا ،المدير العام للمغتربين
المحامي هيثم جمعة ،مديرة الوكالة الوطنية لإلعالم لور
سليمان صعب ،وأعضاء مجلس إدارة التجمع والجمعية.
رحب بالمطران الشدراوي
بداية ،تحدث زمكحل الذي ّ
«ال��ذي عمل منذ  52عاما ً على جمع كلمة أبناء الجالية
اللبنانية في المكسيك» .وشدّد على «ال��دور البناء الذي
يقوم به المطران الشدراوي في أميركا الالتينية».
وقال« :نحن نشيد بصوت عا ٍل بنجاح وإنجازات مثيرة
لإلعجاب لرجال األعمال وللشركات من أصل لبناني في
أميركا الالتينية ،وننظر بكل فخر وإعجاب إلى مواطنينا
وإخوتنا اللبنانيين الذين نجحوا في ك ّل المجاالت ،والذين
يساهمون بنشاط في النمو االقتصادي للبلدان المضيفة
لهم ويشاركون أيضا ً في الحياة السياسية واالجتماعية
ويحتلون مناصب وزاري��ة وعامة رفيعة المستوى في

أميركا الالتينية .لم يشعر المغتربون اللبنانيون بأنهم
في بلد غريب أو أنهم اقتلعوا من بلدهم ،ألنهم قاموا بكل
فخر ببناء لبنان ثانٍ في كل البلدان المضيفة في حين قام
البعض من المسؤولين السياسيين لدينا بتدمير كل يوم ما
تبقى من بلدنا الحبيب».
وختم زمكحل« :نكرر دعوتنا للشركات اللبنانية في
العالم لالستثمار في رؤوس أم��وال الشركات اللبنانية
المحلية ذات اإلمكانات العالية والنمو المنتظم والتي يمكن
أن تكون أيضا ً بمثابة منصة مثالية وبوابة لمنطقة الشرق
األوسط».

الشدراوي

ثم ر ّد المطران الشدراوي وشكر الدكتور زمكحل والدكتور
حايك وأعضاء التجمع والجمعية على هذا التكريم ،مؤكدا ً
«االستمرار في جمع أبناء الجالية اللبنانية في المكسيك
ّ
وحضهم على التواصل
وأميركا الالتينية وتوحيد كلمتهم
مع األه��ل في لبنان وتعزيز العالقات االقتصادية بين
اللبنانيين المغتربين والمقيمين لما فيه مصلحة االقتصاد
الوطني».

التجربة بمعيار ( ...تتمة �ص)1
ما يؤشر إلى الحسم في قضايا كثيرة ،واألمر متوقف على ما يجري تداوله من
خيارات.
بين هذين االعتبارين ال نعتقد أن األمور تخرج عن نطاق التطلعات التي
تحكم دور المؤسسة التشريعية ،التي شكلت بحضورها ووجودها تحديات
سياسية ال تخفى على أحد ،وال هي خارج الحسابات أو المعايير التي تعيد
الضبط السياسي ،وترسم جداول المرحلة وما تفرضه من مقتضيات مختلفة
تميل بأغلبها إلى سياق جديد يضع باالعتبار المسائل األكثر إلحاحا ً في هذه
المرحلة.
فالواضح أن القضية ال تتعلق بما تفرضه االعتبارات التقليدية لوجود
المؤسسة التشريعية ودورها ومهامها ،التي تنتظر الكثير من التفعيل والكثير
من العمل الممنهج على أساس أال تكتفي بما هو منصوص في النص التشريعي،
بل أيضا ً بما تعنيه على المستوى الوطني وح��دود التفاعل والتكامل مع
المؤسسات األخرى ،وهي تشهد تطورات نوعية ال يمكن ألحد أن يتجاهلها.
وإذا كان التغيير في رأس هرم المؤسسة التشريعية يضع محددات واضحة
من جهة ،ويفتح الباب من أوسع أبوابه لكثير من االتجاهات والقراءات المتباينة
من جهة ثانية ،فإنه في المحصلة النهائية يقود إلى النتيجة ذاتها التي تعلن
عن الهوية السورية وعن الحضور السوري ،وعن الدور السوري وما يعنيه،
فوجود المرأة قد يكون األول على رأس المؤسسة التشريعية في سورية ،لكنه
ليس التجربة األولى في أن تكون على مستويات مختلفة ،وهذا ينسحب على
المؤسسة القضائية والتنفيذية ،بما يحمله من سياقات طبيعية لتطور دور
المرأة في سورية الذي يحكمه نهج نستطيع أن نجزم بأنه ليس تقليدياً ،لكنه
قد يكون األكثر وضوحاً ،ويؤشر إلى عتبة تطور طبيعي لسياقات التجربة.
هنا قد تبدو التحديات أكثر وضوحا ً على األقل من اتجاهين ،األول :بما تمثله
المرحلة وتداعياتها وما تفرضه من سياقات ،والثاني :بالرغبة في التغيير ،وأن
ينسحب تلقائيا ً على تغيير في األداء والمقاربة والمعالجة والدور ،وفي بعضه
أن يأخذ كامل مساحة ذلك الدور وأن يكون في ذروة األداء ،لتكون المقاربة من
الوضوح الذي لم تصل إليه من قبل ،بحيث يكون المعطى معبّرا ً عن ذاته ،كما
هو معبّر عن الهوامش المضافة إليه بحكم الضرورة حينا ً والتطورات حينا ً
آخر.
لذلك فالتجربة ليست بمعيار أسبقيتها فقط ،وإنما بما تطرحه للنقاش من
أبواب مفتوحة للمستقبل ،وبما تحمله من مفاهيم قابلة للتعميم وللقياس
ولالستنتاج أيضاً ،وهنا قد يكون العنوان األساسي ،بحيث يتطابق النتاج
الحقيقي لحراك التغيير والمقاربة واألداء مع معطى الواقع ،وأن يتجرد من
صفة كونه فقط مجرد صدى ،بل حالة تفاعلية تضيف هنا وتحذف هناك ،تعدّل
حينا ً وتجسد ما هو مطلوب في كل األحايين.
بهذا المعيار نعتقد بل نجزم أن السياق السياسي الموازي الذي يستحضر
أوراقه بقوة في أي حدث سوري يضيف إلى المشهد ما يعوزه وما يشعر بغياب
بتأييد إفادته أو روايته لما هو مقبل ،حيث تعود التجربة لتكون حاضرة أيضا ً
في آليات التظهير المطلوبة لمواجهة التحديات ولمعالجة أوجه القصور ولسد
الثغرات ،ومن ثم في مرحلة غير منفصلة وال متروكة خارج حالة التفاعل إلى
اإلضافة النوعية لتتحول تراكمات ما نتج من ك ّمي متنوع إلى نوعي متميز.
بهذا السقف المفتوح في تجربة مفتوحة أيضا ً على سواها ومتفاعلة مع دور
المؤسسة التشريعية ،وتمهد الطريق نحو العمل في مختلف المستويات وباقي
المؤسسات ،ثمة مؤشرات على عتبة إضافية من تفعيل طرق المواجهة ،التي
باتت بحكم الواقع والضرورة فعالً يوميا ً وشامالً للجميع بمستوياته المختلفة،
وربما ضامنا ً حقيقيا ً لتطوير مستوى المواجهة وأدواتها ..بشقيها الفردي
والمؤسسي.

علي قاسم

من آمن بي وإن مات فسيحيا
الحزب السوري القومي االجتماعي
وجيه ميشال نصر.
زوجة الفقيد:
الدكتورة انتصار.
		
بناته:
هنا زوجة ماسيمو اغسطيني
		
وعائلتها في المهجر.
		
رنا زوجة فؤاد يعقوب وعائلتها.
		
ربى زوجة ماسيمو بارنتيني
		
وعائلتها في المهجر.
		
عائلة المرحومة المربية هيفا
شقيقاته:
أرملة المربي الياس األشقر.
		
نجال أرملة األمين خليل دياب.
		
المربية مروى.
		
عائلة المرحومة المربية منيرة
		
زوجة األمين المرحوم مطانيوس جريج.
		
انتصار أرملة المرحوم ناصر الخوري وعائلتها.
		
وعموم عائالت :سليمان ،نصر ،بيطار ،يعقوب ،مخول ،األشقر،
بارنتيني ،اغسطيني ،دياب ،جريج ،الخوري.
وعموم أهالي حلبا والحاكور في الوطن والمهجر ينعون إليكم على
رجاء القيامة والحياة األبدية فقيدهم المرحوم
المربي

الأمين حبيب مخائيل �سليمان
والد الشهيد مخائيل سليمان
ال��م��ن��ت��ق��ل إل���ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى ي���وم أم���س االث��ن��ي��ن ال���واق���ع في
2016/06/06
وسيُحتفل بالصالة لراحة نفسه اليوم الثالثاء في 2016/06/07
الساعة السادسة مسا ًء
في كنيسة القديس باسيليوس الكبير للروم األرثوذكس – حلبا
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي في قاعة الكنيسة قبل الدفن وبعده وأي��ام األربعاء
والخميس والجمعة في  2016/06/10-9-8من الساعة العاشرة
صباحا ً ولغاية الواحدة ظهراً ،ومن الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية
السابعة والنصف مساءً.
الدعوة عامة
البقاء لألمة
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرع للكنيسة

غارسيا وجمعة والشدراوي وزمكحل وسليمان

قراءة ما بين ال�سطور ( ...تتمة �ص)1
ليس إال القرار باالنفتاح على الرئيس السوري
بشار األسد ،تصحيحا ً لخطأ قطع االتصال الذي
رع��اه ال���روس قبل ع��ام ،و َم��ن يقرأ بين السطور
سيكتشف المعنى ،الذي قلب الشاعر.
 ال يقصد شاووش أوغلو بالحديث عن أولويةوح��دة سورية بالنسبة لتركيا كالما ً سجاليا ً مع
مشروع مطروح على الطاولة من خصوم تركيا
عنوانه تقسيم سورية ،بل يقصد خطاب تركيا مع
نفسها ،بأنّ األولوية السابقة لم ت ُعد صالحة وهي
أولوية إسقاط الرئيس السوري ،ليقول ضمنا ً لم
ي ُعد من المفيد التمسك بهذه األولوية ،أنّ تفادي
خطر خصوصية ك��ردي��ة على ال��ح��دود التركية
ال��س��وري��ة ،ه��و المقصود برمزية وج��ود أولوية
ج��دي��دة تتقدّم م��ا س��واه��ا اسمها وح��دة سورية،
لتب ّرر سقوط تلك األولوية التي حكمت السياسة
التركية طوال خمس سنوات ،ول َمن لم يفهم الكالم
يقدّم أوغلو التوضيحات ،بقوله ،وهذا يستدعي
التعاون الوثيق مع ك ّل من روسيا وإيران ،فروسيا
وإيران وتركيا يشكلون الحلف الحقيقي صاحب
المصلحة بحماية وحدة سورية ومنع تقسيمها،
ويصير السؤال الطبيعي هو :أتقصد سيد أوغلو
التفاهم مع روسيا وإي���ران على معادلة سورية
���وح���دة ب��ظ�� ّل ال��رئ��ي��س األس���د خ��ي��ر م��ن سورية
م ّ
مقسمة أو فيها شريط نفوذ لألكراد بدون الرئيس
السوري؟ والجواب طبعا ً نعم ،والنتيجة تموضع
تركي تدريجي نحو روسيا وإيران تمهيدا ً للنزول
عن شجرة طال التعمشق على أغصانها عنوانها
الحرب على الرئاسة السورية والرئيس السوري.
 أفيغدور ليبرمان ب���دوره يخاطب جمهورهحول الخيارات ،ويتحدث عن أولوية وحدة الشعب
على وح��دة األرض ،واألم��ر ليس مطروحا ً راهنا ً
ليختار «اإلسرائيليون» بينهما ،بل األمر أنّ ليبرمان
ال��ذي يشكل المستوطنون غالبية جمهوره يقول
لهؤالء إنّ عواصف سياسية تحيط بـ «إسرائيل»
ومستقبلها لن تسمح بالحفاظ على وحدة األرض
والشعب معاً ،والمقصود هو أنّ المرحلة المقبلة قد

�سورية تفتتح برلمانها ( ...تتمة �ص)1
م��ش��ي��را ً إل���ى خ��ط��ة ت��رك��ي��ة تستهدف إسقاطها
بيد جبهة النصرة بعدما قدمت لها الكثير من
المستلزمات والتسهيالت.
لبنانياً ،ال زال مستقبل «المستقبل» على
المشرحة السياسية ،وس��ط التكهنات حول
كيفية ت��ص��رف ال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري أمام
تشظي ت��ي��اره السياسي رغ��م مكابرة رموزه
ال��س��ي��اس��ي��ة ،ف��وف��ق��ا ً ل��م��ص��ادر م��ت��اب��ع��ة لوضع
ال��زع��ام��ة ال��ح��ري��ري��ة ،أن م���ا ي��م��ل��ك الحريري
التصرف به اليوم قد ال يملك التصرف به غداً،
وهو اإلمرة لكتلته النيابية الستخدام تصويتها
ف��ي اس��ت��ح��ق��اق��ات ه��ام��ة ك��رئ��اس��ة الجمهورية
وقانون االنتخابات النيابية ،وهي كتلة لن ينجح
باستعادتها في أي انتخابات مقبلة ،وفقا ً ألي
ق��ان��ون ،ول��ن تضمن ل��ه أي ان��ت��خ��اب��ات منصب
رئاسة الحكومة وحصانتها وزعامتها ،ما لم
تنجده تحالفات الخصوم ،خصوصا ً حزب الله.
على هذا الخط يبدو تح ّرك مشترك للكل من
رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب وليد
جنبالط الحتضان الحريري ،وتأمين هبوط آمن
لطائرته في م��دارج حزب الله السياسية ،وبدء
حوار جدي حول الخيارات الرئاسية والنيابية
قانونا ً وتحالفات ،وفقا ً لمبادرة الرئيس بري
تحت عنوان السلة المتكاملة.

بري :أنا مع الحريري

انشغل الوسط السياسي بالمواقف التي أطلقها
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط يوم
أول أم��س ،ال سيما موقفه من االستحقاق الرئاسي
والرسائل التي بعث بها إلى الرئيس سعد الحريري.
ونقلت مصادر عين التينة عن رئيس المجلس النيابي
نبيه بري قوله إنه مع الحريري ظالما ً كان أم مظلوماً،
ول��م تستبعد المصادر أن يلتقيا إذا ك��ان هناك من
ضرورة.
وأشارت مصادر في تيار المستقبل لـ «البناء» إلى
أن «الحريري سيط ّل خالل هذا األسبوع في إفطار
رمضاني وسيجري جولة أفق سياسية في الملفات
المطروحة ال سيما االستحقاق الرئاسي واالنتخابات
البلدية ونتائجها».
وحول كالم جنبالط األخير لفتت المصادر إلى أن
«مواقف جنبالط جاءت على طريقته المعتادة في
توجيه الرسائل» ،موضحة أن «جنبالط يسعى خالل
هذه المرحلة للعمل مع حزب الله والمستقبل على
تهدئة الوضع الداخلي وكالمه للحريري يأتي في
إطار تبريد األجواء وتخفيف االحتقان بين الطرفين
واالبتعاد عن التط ّرف» ،مضيفة« :جنبالط أيضا ً

أسدى نصائح لألمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله بأن يساهم في هذه التهدئة وتخفيف اللهجة
الهجومية ضد الخليج وال سيما ضد السعودية».

الحجار لـ «البناء»:
مستم ّرون بترشيح فرنجية

ونفى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار
أن يكون تيار المستقبل يعاني من انقسامات داخلية،
وأوضح لـ «البناء» أن «األوضاع الصعبة التي يمر بها
المستقبل على صعد عدة أوحت لآلخرين بأن هناك
انقسامات وتشنجات داخل التيار ،لكن ذلك ال يعبر
عن حقيقة الواقع» ،مشيرا ً إلى أن «التيار يجري اآلن
تقييما ً داخليا ً سيت ّوج بمؤتمر عام للمستقبل قريباً».
وأكد الحجار أن «المستقبل لن يتراجع عن مبادرة
ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية،
بل هي مستمرة ولم يتغير شيء ،ومن يقول إن هناك
تغيرات فليؤمن األكثرية والنصاب لمرشحه الرئاسي
في المجلس النيابي».

جنبالط لم يعُ د «بيضة القبان»

وقالت مصادر مطلعة في  8آذار لـ «البناء» إن
«جنبالط ي��درك أنه لم يعُ د يملك التأثير ال��ذي كان
يملكه في مراحل سابقة على الساحة الداخلية ،ولم
يعُ د يمثل بيضة القبان في المجلس النيابي لجهة
انتخاب رئيس للجمهورية بل هناك أصحاب دول
إقليمية كبرى ب��ات هي صاحبة ال��ق��رار في ملفات
المنطقة ،والصغار ال محل لهم في المعادلة».
وأشارت إلى أن «جنبالط يطلق تصريحات نارية
وجذابة للفت األنظار إليه ،ووصف رقصة التانغو
التي أطلقها على المشنوق تنطبق عليه ،فهو يقدم
نفسه لآلخرين ويوجه رسائل إليهم» .وأضافت:
«إذا كان جنبالط جادا ً بتأييده لرئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون فلينزل هو وكتلته إلى
المجلس النيابي لتأمين األغلبية النتخاب عون رئيسا ً
للجمهورية في ظل إعالن  14آذار عدم مقاطعة أي
جلسة».
وأوض��ح��ت ال��م��ص��ادر أن «ج��ن��ب�لاط ق��رأ نتائج
انتخابات طرابلس ج��ي��داً ،حيث اج��ت��اح التطرف
مجلسها البلدي ما دفعه لتحذير الحريري بعدم
لعب لعبة وزير العدل أشرف ريفي وإال يصبح ريفي
آخر ،وحذره من أن الهجوم على حزب الله والشيعة
سيؤدي إلى فتنة داخلية» .وشددت على أن «ريفي
ليس سوى رئيس بلدية وال يملك مؤهالت وال إمكانات
التمدد الوطني رغم الدعم السعودي له».
وقالت مصادر أخرى لـ «البناء» إن «كل التصريحات
التي يطلقها المسؤولون في تيار المستقبل هي مجرد
قنابل دخانية ،إذ ال مشروع داخلي للسنة في لبنان بل
الوضع ممسوك من السعودية فال الحريري وال ريفي وال
المشنوق يخرجون من العباءة السعودية ،والمشروع
المرسوم سعوديا ً على مستوى لبنان أو المنطقة».

�إعالنات ر�سمية

نقاش اللجان ال يبعث على التفاؤل

على صعيد آخر ،تعقد اللجان النيابية المشتركة
اليوم جلسة الستكمال البحث في قانون االنتخاب
المختلط بالصيغتين األول���ى التي قدّمها رئيس
المجلس النيابي نبيه بري والثانية الصيغة الثالثية
(المستقبل –االشتراكي  -القوات).
ونقلت مصادر عين التينة لـ «البناء» أن «األجواء
ليست إيجابية واألمور ال تزال تراوح مكانها والنقاشات
متمسك
ال تبعث على التفاؤل ال سيما أن المستقبل
ّ
بموقفهالرافضللنسبية،ولنيقبلإالبالقانونالمختلط
بالصيغة التي قدّمها مع االشتراكي والقوات».

 ..والمختلط الخيار الوحيد

ورجحت مصادر نيابية مشاركة في الجلسات لـ
ّ
«البناء» أن يق ّر قانون الرئيس بري بسبب اإلحراج
ال��ذي أص��اب جميع األط��راف من إج��راء االنتخابات
النيابية المقبلة على قانون الستين لكن لن يُق ّر في
وق��ت ق��ري��ب» ،وش���دّدت على أن الخيار ب��ات اليوم
بين قانون بري المختلط وبين الستين لكن إجراء
االنتخابات أمر محسوم» ،الفتة إلى أن «المشروع
الحكومي ال حظوظ له بسبب رفض تيار المستقبل كل
القوانين التي تستند إلى النسبية».
وتو ّقعت المصادر أن تكون «المماطلة في إقرار
قانون انتخاب سيدة الموقف في الجلسات التي
ستطول وستتحول من جلسة أو جلستين أسبوعيا ً
إلى جلسة كل أسبوعين أو ثالثة إلى أن يتم التوافق
على القانون المختلط قبل االنتخابات بأشهر قليلة
وإما العودة إلى الستين».

القضاء وعد اللجنة بتقرير ٍ
واف

على صعيد اإلنترنت غير الشرعي لن تعقد جلسة
اإلعالم واالتصاالت اليوم جلسة على أن تجتمع الثالثاء
المقبل بعد أن طلب القضاء مهلة ليستكمل تحقيقاته
وليجيب على طلبات واستيضاحات النواب.
وعلمت «البناء» من مصادر اللجنة أن «القضاء وعد
اللجنة بأن يقدّم في الجلسة المقبلة تقريرا ً كافيا ً ووافيا ً
وتفسيرات عن كل طلبات النواب» ،وأوضحت أن «مدّعي
عام التمييز المالي القاضي علي إبراهيم طالب وزارة
الداخلية ومدير عام قوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم
بصبوصبرفعالحصانةوتقديمبعضضباطوعناصر
قوى األمن للتحقيق في قضية التقصير عن إغفالهم عن
تركيب محطات اإلنترنت غير الشرعية والتواطؤ بإدخال
ّ
يتلق أجوبة
التجهيزات والمعدّات عبر الحدود لكن لم
حتى اآلن» ،وأشارت المصادر إلى أن «المشكلة هي بين
المدّعي العام المالي وبين الداخلية اللواء بصبوص
وليس مع رئيس اللجنة ،خصوصا ً أن كالم بصبوص
وفسرت المصادر
ُفهم وكأنه ر ّد على رئيس اللجنة»ّ ،
«تم ّنع وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى األمن
عن تقديم العناصر والضباط إلى القضاء العسكري
والتمييزي بسبب رغبتها في إجراء تحقيقات داخلية».

ماذا قال لي ( ...تتمة �ص)1
توجهت إل��ى أصدقاء
للتعازي ال��ح��ا ّرة حينها.
ّ
الزمن السالف من السلفيين الذين دافعت عنهم في
غوانتانامو وفي خلية غرناطة ،وعبرهم توصلت
إلى مجموعة من الذين أتت بهم الحكومة األلمانية
إلى ألمانيا للشهادة أمام محكمة خاصة بما س ّمي
قضية ايزيديات داعش ،ويومها كنت أول مَن كتب
وكشف عن وجود هذه المحكمة السرية في ألمانيا
وعن وجود هذه المجموعة من الشهود الذين كانوا
مسؤولين في «النصرة» و «داعش».
في الرواية األلمانية ما يثير الشكوك ،كما أنّ اعتقال
هذا الرجل غريب بسبب ارتباطه باألجهزة األلمانية
التي أتت به إلى ألمانيا من سورية عبر تركيا ،كما
ذكر لي حينها .وأنا في مقالتي هذه سوف أك ّرر ما
قاله لي الرجل في مقالتي التي نشرت في موقع
«المنار» ،األولى بعنوان (شهادات قيادي منشق من
«داع��ش» :أبو ماريا القحطاني خطب بنا في العام
وسنتوجه إلى لبنان
 2011قائالً :سنسقط النظام
ّ
لقتال حزب الله) ،بينما الثانية بعنوان (أيزيديات
داعش ...شهادة مسؤول سابق في التنظيم).
الرجل المسؤول في داعش قال بوضوح إنّ األلمان
أتوا به إلى بالدهم ،وأنهم يعرفون مسؤوليته عن
مجزرة األمن العسكري في الرقة ،ويعرفون أشياء
كثيرة عن الجماعات السلفية كلها ...بما فيها النصرة

وداعش وأحرار الشام والجيش الحر وك ّل ما يتعلق
بالمجاميع المسلحة في المعارضة السورية ،كان
هاتف الرجل مليئا ً بالصور والفيديوات ،وكان من
بين الذين أراني صوره معهم أبو ماريا القحطاني،
وقد شرحت ذلك في مقاالتي يومها ،وقد أكد الرجل
لي أنه سلّم األلمان ك ّل ما في حوزته من معلومات
وصور عن النصرة وداعش.
هو كان مع النصرة في الرقة ،ثم انشق إلى داعش
عند دخولها إلى المدينة ،وشارك أيضا ً بمعارك مهين
في جبال القلمون ،وأخبرني عن السالح الذي باعه
بعض العراسلة في لبنان والذي نقل من مستودعات
مهين ،كما شارك في معارك حلب في حمص أيضاً.
قال عبد الرحمن الخلف إنّ القحطاني كان في سجن
بوكا األميركي في العراق ،وإنه تولى التفاوض مع
األميركيين إلطالق سراح التكفيريين مقابل تعهّدهم
بقتال إيران وحلفائها ،وهكذا ت ّم االتفاق وأطلق سراح
مئات عناصر تنظيم القاعدة من سجن بوكا األميركي
في العراق.
وقال أيضا ً إنه حضر أول خطبة ألقاها القحطاني
ف��ي ري��ف إدل��ب ع��ام  2011ق��ال فيها إنهم سوف
يسقطون ال��ن��ظ��ام ف��ي س��وري��ة وم���ن ب��ع��د س��وف
يتوجهون إلى لبنان لقتال حزب الله.
في كتابي «أس��رار وخفايا داع��ش» الصادر عن

تستدعي التنازل عن بعض الجغرافيا التي يشغلها
المستوطنون ،وتفكيك مستوطناتهم ،للحفاظ
على مستقبل الكيان ،وانّ هذا العجز عن الحفاظ
على م��ا يس ّميه هنا وح��دة األرض ،والقصد ألم
التنازل عن بعض جغرافيا االستيطان في األرض
الفلسطينية ،يجب أن يتقدّم عليه تحقيق وحدة
الشعب أي استيعاب المستوطنين وتعويضهم،
وهنا ي��ق��دّم ليبرمان الشعار الكبير للخطة التي
ستشكل السياسة المقبلة ف��ي معرض ب���ازارات
ال��ت��س��وي��ات ال��ت��ي تجد «إس��رائ��ي��ل» فيها بوليصة
التأمين الوحيدة ،إذا ذهبت سورية إل��ى التعافي
وخسر حلفاؤها الحرب.
 س��ي��رغ��ي الف����روف وزي���ر خ��ارج��ي��ة روسياال��ذي ق��اد عملية سياسية طويلة مع األميركيين
ح��ول س��وري��ة ،وب��ق��ي خطابه م��ب��اش��را ً وم��ح��دّدا ً
حلقة بحلقة ،عن السياسة والتفاوض والميدان
وال��ه��دن��ة ،وت��ح��دث ع��ن األش��ي��اء بأسمائها ،يقول
إننا أبلغنا األميركيين بأننا سنقف م��ع الجيش
السوري لمنع سقوط حلب ،وهذا في الدبلوماسية
ال وظيفة له ألنّ اإلب�لاغ الدبلوماسي بين الدول
العظمى ،خصوصا ً ال يحتاج إع�لان��اً ،فالفروف
ي��ت��ح��دّث عشية ان��ط�لاق حملة عسكرية واسعة
يقودها الجيش السوري على جبهات عدة ،وبعد
م��ه��ل ع��دي��دة قبلتها م��وس��ك��و لتوفير ف���رص فك
التشابك بين الجماعات المسلحة التي ترعاها
واشنطن وحلفاؤها ،وبين جبهة النصرة ،ليقول
لن نتسامح بعد مع استعمال المهل التي قدّمناها
للتحضير لحرب النصرة ضد سورية والحلفاء
ونحن سنكون في الميدان ،وال مهل بعد اليوم،
وال مكان للسياسة ،فالميدان سيتكلّم وروسيا
ستكون حيث يجب أن تكون.
 في المراحل الحاسمة والفاصلة ترتفع الجملةالسياسية إلى مصاف االستراتيجيا لتب ّرر حروبا ً
كبرى أو تسويات كبرى ،تم ّهد لنصر عظيم أو
لتنازالت مؤلمة.
ناصر قنديل

دار بيسان ،كتبت عن االتفاق األميركي مع ك ّل من
السعودية وقطر الذي مهّد لتأسيس داعش ،تحدث
الشاب الثالثيني عن أيزيديات داعش وقال يومها إنه
ت ّم نقل غالبيتهن إلى الطبقة ،وقال أيضا ً إنّ األميركي
كان بإمكانه منع الكارثة كلها لو أراد ،وتحدّث عن
مسؤولية كبيرة يتح ّملها المسؤولون األك��راد في
العراق في حصول هذه الكارثة ،وأشار تحديدا ً إلى
البارزاني
الذي كان بإمكانه منع المذبحة ولم يفعل ،وقال
أيضا ً إنّ األميركي يدعم داعش ،لكن هناك أجنحة
ظهرت جعلت األمر يفلت من الجميع ،قال إنّ داعش
مجموعة مصالح وإنّ البغدادي صورة إعالمية فقط،
وتحدث عن االستعداد لمعركة سورية منذ العام
.2007
وق���ال إن��ه��م عملوا ف��ي ال��ع��ام  2007على منع
المزارعين في الرقة ودير الزور من زراعة الشعير
والقطن عبر دفع المال ،وكشف أنّ بندر بن سلطان
ق �دّم المال للكثير من المزارعين ،وك��ادت سورية
ال ت��زرع القطن والقمح والشعير ل��وال تدخل األمن
السوري بأوامر عليا إلجبار من قبض المال على
زراع��ة أرض��ه تحدث أيضا ً عن أزم��ة المازوت بعد
العام  2005وقال إنّ السعوديين كانوا خلفها.

نضال حمادة

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/4/26على المتهم محمود حسن
ف����روخ ،س��ج��ل��ه  / 207زق����اق ال��ب�لاط،
جنسيته لبناني ،محل إقامتة البسطة
التحتا شارع الزهراني بناية جميل حيدر
ط أرضي .والدته هال ،عمره  ،1993أوقف
احترازيا ً بتاريخ  .2015/5/17وجاهيا ً
ف��ي  ،2015/5/28وأُخ��ل��ي سبيله في
 2015/12/2وهو فار من وجه العدالة
بالعقوبة التالية :ث�لاث سنوات أشغال
شاقة.
وف���ق���ا ً ل��ل��م��واد  6/638م���ن ق��ان��ون
العقوبات.
الرتكابه جناية سلب.
وق�� ّررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيّما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/4/27
الرئيس
التكليف
1090
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/4/26على المتهم علي منذر
زعيتر ،سجل  / 24ريحا ،لبناني محل
إقامتة الفنار  -السبتية ق��رب مستشفى
البيطار ،والدته اعتدال ،عمره  ،1980أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2015/4/17وهو فار من
وج��ه العدالة بالعقوبة التالية :أشغال
شاقة مؤبدة ومئة مليون ليرة غرامة.
وفقا ً للمواد  125ف 1و 125ف 2من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيّما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/4/28
الرئيس
التكليف
1090
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/4/26ع��ل��ى المتهمة فاطمة
مصطفى خليفي ،سجل  / 76السهلة –
عكار ،لبنانية محل إقامتها قانا  -حارة
المسيحيين ق���رب س��وب��ر م��ارك��ت أس��د،
والدتها سلوى عمرها  ،1989أوقفت غيابيا ً
بتاريخ  ،2015/3/23وهي فا ّرة من وجه
العدالة بالعقوبة التالية :خمس سنوات
أشغال شاقة
وفقا ً للمواد  459و 454/459من قانون
العقوبات.
الرتكابها جناية تزوير واستعماله.
وق � ّررت إسقاطها من الحقوق المدنية
وعيّنت لها قيما ً إلدارة أموالها طيلة مدة
فرارها.
في 2016/4/27
الرئيس
التكليف
1090
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/4/26على المتهم زهير خليل
فوعاني ،سجل / 662المصيطبة .جنسيته
لبناني ،محل إقامتة المصيطبة ش��ارع
االستقالل ملك خياط .والدته عناية عمره
 ،1978أوقف غيابيا ً بتاريخ 2014/4/29
وهو فار من وجه العدالة بالعقوبة التالية:
أشغال شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة
غرامة
وفقا ً للمواد  125و 127مخدرات من
قانون العقوبات.
الرتكابة جناية مخدرات.
وق�� ّررت إسقاطه من الحقوق المدنية

وعيّنت له قيّما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2016/4/27
الرئيس
التكليف
1090
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/4/26على المتهم سمير يونس
عبد الحميد قاسم ،جنسيته مصري محل
إقامتة النقاش -التماثيل بناية  /39ط أوّل.
والدته حميدة عمره  ،1962أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2013/2/4و ُن ّفذت بحقه مذكرة
التوقيف الغيابية ف��ي ،2013/10/9
وأُخلي سبيله في  2014/4/7وهو فار من
وجه العدالة بالعقوبة التالية :ست سنوات
أشغال شاقة.
وفقا ً للمواد  /456/459و456/459
و 454من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله.
وق�� ّررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2016/4/27
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إعالن
الشؤون العقارية
تنفيذا ً ألح��ك��ام ال��م��ادة  19م��ن النص
الجديد للقرار رق��م  186ال��م��ؤ ّرخ في 15
آذار سنة  ،1926والمعدّل بالقرار رقم 44
المؤ ّرخ في  20نيسان 1932
محضر ختام عمليات التحديد الموقت
للمنطقة العقارية المريجات قضاء عاليه
المرسل إليهم:
القاضي العقاري
قلم القاضي العقاري (لإلعالن)
رئيس المكتب المعاون في )2(.....
أمانة السجل العقاري في )2(......
رئاسة دائرة المساحة ............
إضبارة التحديد لقرية )3(........
مصلحة المساحة
مديرية الشؤون العقارية
مختار القرية ()4
وفقا ً للمرسوم رق��م  3981المؤرخ
ف��ي  2000/10/6القاضي بافتتاح
عمليات التحديد والتحرير لعقارات
المنطقة ال��ع��ق��اري��ة ال��م��ذك��ورة أع�لاه،
وللقرار المؤرخ في  .. .. ..الصادر عن
القاضي العقاري ،والمحدّد به مباشرة
ه��ذه العمليات ق��د أج��رى السيد دان��ي
راضي المساح المحلف من  ....إلى ()1
 .....التحرير والتحديد الموقت لعقارات
مرقومة من  1إلى  841ضمناً ،والتي
سلمت محاضر تحديدها والتصميمات
والمستندات المربوطة بها إلى القاضي
العقاري بتاريخ تنظيم هذا المحضر وفقا ً
للجرد المرفق ،وعدا وذلك فإنّ المختار
الموقع أدناه يشهد:
أن��ه تبلغ ب��ت��اري��خ  1976/4/5أمر
افتتاح أعمال التحرير والتحديد.
أن��ه وفقا ً ألحكام المادة  10من القرار
رقم  186قد دعا المالكين ومدعي الحقوق
لحضور العمليات المذكورة أعاله.
أنه وفقا ً ألحكام المادة  12من القرار
رقم  186قد حضر عمليات تحرير وتحديد
العقارات واألموال غير المنقولة.
القاضي العقاري المساح داني راضي
المختار
نظم في...............
رئيس دائرة المساحة في جبل لبنان
م .سليم خليل
قد عُ لّق هذا المحضر على باب المحكمة
العقارية بتاريخ  ،2016/5/19وصار
تبليغه ف��ي ال��ي��وم إل��ى المكتب العقاري
المعاون وإلى أمانة السجل العقاري وإلى
مصلحة المساحة.
نظر وصدق :القاضي العقاري في جبل
لبنان
التكليف
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