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حمليات � /إعالنات

عن سؤال هل يمكن للتفاهم مع
سلطة رام الله وحركة حماس
على دويلة غ��زة أن يوقف هذا
النوع من العمليات؟ وهل يتلقى
هؤالء المقاومون أوامرهم من
أح���د م��ن ال��م��ف��اوض��ي��ن ،أم هم
ك��ش��ب��اب السكاكين مقاومون
وحسب؟
ح����دث ذل����ك ب��ي��ن��م��ا المنطقة
ت���س���ت���ع��� ّد ل����ت����ط����ورات ك���ب���رى،
فالمعلومات الواردة من الكويت
تشير إلى تقدّم نوعي في مسار
التفاوض اليمني الهادف لح ّل
سياسي ،بدمج عنوا َن ْي تشكيل
اللجنة العسكرية الموحدة مع
تشكيل حكومة وح��دة وطنية،
بينما ت��زام��ن تقهقر «داع���ش»
ف����ي ال���ف���ل���وج���ة أم������ام الجيش
العراقي والحشد الشعبي ،مع
ت��راج��ع وح���دات التنظيم أمام
قوات سورية الديمقراطية في
م��ن��ب��ج ش��م��ال ش���رق س��وري��ة،
بينما ت��وغ��ل��ت وح����دات تركية
لإلمساك بمارع من يد «داعش»
وتسليمها لبعض الجماعات
المسلحة تأمينا ً لخط اإلم��داد
بين تركيا وحلب.
وفي حلب بدأت طالئع حرب
ض��اري��ة ،وب���دأت التحضيرات
لحملة ع��س��ك��ري��ة ن��وع��ي��ة ّ
بشر
ب��ه��ا ال��رئ��ي��س ال���س���وري بشار
األس���د ليترجمها ل��ق��اء وزراء
دفاع روسيا وسورية وإيران
ال���ي���وم ف���ي ط���ه���ران ،ل���دراس���ة
كيفية توفير مستلزمات الفوز
بحر َب ْي الرقة وحلب معاً ،منعا ً
الس��ت��غ�لال ال���وح���دات التركية
الداعمة لجبهة النصرة التقدّم
العسكري السوري في محاور
الرقة لتحقيق اختراق في حلب،
وال��ح��اج��ة ل��ل��س��ي��ر ف���ي التقدّم
ال��س��وري مدعوما ً م��ن الحلفاء
على جبهتَ ْي ال��رق��ة وحلب في
آن واحد.
ل��ب��ن��ان��ي��ا ً ح��ي��ث ال��ح��س��اب��ات

عملية نوعية للمقاومة ( ...تتمة �ص)1
ال��س��ي��اس��ي��ة المحلية محكومة
ب���ال���ض���ي���اع واالرت������ب������اك بعد
اإلص��اب��ات التي لحقت بمكانة
ت��ي��ار المستقبل ووزن����ه ال��ذي
ب�����دا ك���رج���ل م���ري���ض ي��رف��ض
رئ��ي��س��ه ال��ت��واض��ع واالع��ت��راف
ب����أزم����ت����ه وي�����ك�����اب�����ر ،ت���ج���ري
عمليات تموضع ه��ادئ��ة تحت
تأثير المتغيّرات التي حملتها
االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة فيغادر
بهدوء رموز المستقبل خيمتهم
ال�����زرق�����اء ،وب���ع���د ال���وزي���ري���ن
أشرف ريفي ونهاد المشنوق،
أع��ل��ن ال��وزي��ر م��ي��ش��ال فرعون
من معراب ،تحت خيمة قواتية
دع���وت���ه ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ترشيح
ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون كتعبير
عن الشرعية المسيحية ،فيما
توقعت مصادر عونية وقواتية
أن ي���ك���ون ت���م���وض���ع ف���رع���ون
طليعة لحراك مشابه بين النواب
المسيحيين ل��ـ «المستقبل»،
ب��ح��ث��ا ً ع��ن ض��م��ان��ات انتخابية
م��ق��ب��ل��ة ،ل���م ي��ع��د «المستقبل»
قادرا ً على توفيرها.
على جبهة قانون االنتخابات
النيابية ،ت��ب��دو اآلث���ار البطيئة
ل��ل��م��ت��غ��يّ��رات ع��ل��ى ق����راءة تيار
المستقبل لوضعه االنتخابي،
ب���ت���روي���ج ق���ي���ادات مستقبلية
ل���رف���ض ق���ان���ون ال��س��ت��ي��ن عبر
ات���ه���ام���ات ل�لآخ��ري��ن بتسهيل
العودة إليه ،والتلميح إلى فرص
قبول نسخة معدّلة من القانون
ال��م��خ��ت��ل��ط ال�����ذي ق��� ّدم���ه ن���واب
كتلة التنمية وال��ت��ح��ري��ر التي
يترأسها رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري ،و ُيعرف بـ «مختلَط
بري» مقابل مختلَط آخر تقدّم
ب���ه ال��م��س��ت��ق��ب��ل ب��ال��ت��ع��اون مع
ال��ح��زب ال��ت��ق��دم��ي االشتراكي
والقوات اللبنانية ،انسحب منه
االشتراكي ،ويشير المستقبل
إلى تركه للقوات تدافع عنه بعد
نكول قادتها بجميل المستقبل

ّ
الحل في اليمن ( ...تتمة �ص)1
التي انتقلت من موقع ال��داع��م العلني للحرب السعودية ،إلى
مصدر دعم للمفاوضات ،وهو ما عبّر عنه الرئيس األميركي
باراك اوباما ألمير الكويت في حضور الملك السعودي ،بدعوته
لرعاية ال��م��ف��اوض��ات ،وق��د انتقل م��ؤخ��را ً إل��ى الضغط الجدي
لتسريع بلوغ المفاوضات نهاياته السعيدة.
 تزامن وصول الناطق الرسمي باسم اللجان الثورية إلىالرياض قبل أيام مع صدور تقرير األمين العام لألمم المتحدة
ال���ذي وض���ع ال��ت��ح��ال��ف ال���ذي ت��ق��وده ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى الالئحة
ال��س��وداء ،ما استدعى حملة سعودية خليجية عالية الوتيرة
حتى ت ّم سحب التصنيف ،ومعلوم أنّ اإلدراج والسحب قد ت ّما
بقرار أميركي ،وأنّ الثمن كان تع ّهدا ً سعوديا ً بتسريع إنجاح
التفاوض ،وأنّ التفاوض الحقيقي ك��ان يجري في الرياض،
مثلما الذي حدث قبل بدء التفاوض في الكويت ،وخالل ساعات
قليلة أعلن عن وجود بوادر اتفاق شامل في الكويت ،يتض ّمن
تشكيل لجنة عسكرية محايدة ت ّم االتفاق عليها ستتولى تسلّم
موحد،
األم��ن وال��س�لاح كتمهيد لتشكيل جيش وطني يمني
ّ
يتبعها تشكيل حكومة موحدة ،تكون هي المرجع ال��ذي يقود
العملية السياسية بتعديالت دستورية تنتهي بانتخابات نيابية
ورئاسية.
 ق��د تصعد وتهبط التوقعات ح��ول ال��ح�� ّل ف��ي اليمن ،لكنالواضح أنّ ثمة موعدا ً جرى التأشير إليه منذ بدء مفاوضات
الكويت ،هو نهاية رمضان كموعد لبلوغ الح ّل تجب مراقبته
بعناية.
ناصر قنديل

عليهم بتبنّيه كمشروع يحفظ
ح���ص���ص ال�����ق�����وات أك����ث����ر من
سواها.

القوات والكتائب :نعم
لمشروع حكومة ميقاتي

بات مؤكدا ً أن قانون االنتخاب
أمام فرصة أخيرة إما االتفاق على
م��ش��روع حكومة الرئيس نجيب
ميقاتي الذي يحظى بتوافق (القوى
السياسية التي كانت ممثلة في تلك
الحكومة) وإما العودة إلى الستين.
فالمختلط تتضاءل فرصته ،وكل
محاوالت التوافق حوله أخفقت،
وه��ن��اك اس���ت���دارة ح���ول م��ش��روع
ميقاتي ،ففي حال سقط ،ستكون
العودة إلى الستين حتمية.
وتنقل م��ص��ادر نيابية أج��واء
ح���زب ال��ك��ت��ائ��ب وح���زب ال��ق��وات
م��ن م��ش��روع ال��ح��ك��وم��ة ،وتشير
ل��ـ «ال��ب��ن��اء» إل��ى أن رئيس حزب
الكتائب النائب سامي الجميل،
ونائب رئيس حزب القوات جورج
ع��دوان أك��دا على هامش اجتماع
اللجان المشتركة الموافقة على
مشروع الحكومة ،وأن تريُّثهما في
إعالن موقفهما بشكل واضح مردّه
أنهما يبحثان عن مخرج الئق لعدم
إح��راج المستقبل وع��دم تظهيره
ب��ص��ورة ال��ف��ري��ق المعطل ،الفتة
إلى أن تيار المستقبل هو العقدة
األساسية والوحيدة أمام النسبية
الكاملة على أساس  13دائرة.

بري ينتظر
جواب المستقبل

ولذلك ،سيبحث رئيس المجلس
النيابي نبيه بري مشروع الحكومة
على طاولة الحوار الوطني في 21
حزيران الحالي على أمل أن يتم
االنتقال في ظل تع ّذر االتفاق التقني
إلى االتفاق السياسي على قانون
االنتخاب .وأك��د ب��ري ،بحسب ما
نقل عنه زواره ،لـ «البناء» أن من
األفضل أن تتجه القوى السياسية
إل��ى إق��رار قانون انتخابي جديد
وأنه سيسعى أن يكون هذا القانون
مشروع حكومة ميقاتي ،ال سيما أن
الحزب االشتراكي أكد دعمه لهذا
المشروع ،وهو ينتظر أن يستمع
إلى وجهة نظر تيار المستقبل بعد
أن بعث برسالة إلى الرئيس فؤاد
السنيورة لمعرفة رأي��ه ف��ي هذا
الشأن.

«الستين» سيعيد
تحريك الشارع

وأب�����دى ب����ري ان���زع���اج���ه من
نقاشات اللجان المشتركة التي لم
تتوصل إلى نتيجة ،ال سيما بعد أن
أبلغه النائب فريد مكاري أمس ،أن
«النقاشات طاحونة م��اء» .وقال
ب��ري :إذا بقيت األم���ور على هذه
ال��ح��ال م��ن ال��م��راوح��ة ف��إن األم��ور
ستتجه نحو الستين ،وال احد يفكر
بالتمديد .أنا أدرك جيدا ً وأظن أن
كثيرين ي��درك��ون أيضا ً أن إج��راء
االنتخابات على أس��اس الستين
سينطوي على محاذير ،ألنه ال يلبي
تطلعات الناس وسيعيد تحريك
الشارع وليس مستبعدا ً أن نجد
أنفسنا في مواجهة الحراك المدني
مجددا ً و ُيخشى أن تتد ّنى نسبة
المشاركة في االنتخابات النيابية،
كما حصل في االنتخابات البلدية
في بيروت وطرابلس ،ولن يتمكن
أحد من الطعن بالنتائج وسيكون
ذل��ك م��دع��اة للنيل م��ن المستوى
التمثيلي للمجلس النيابي.
ومن المتوقع أن يستبق الرئيس
س��ع��د ال��ح��ري��ري م��وع��د ال��ح��وار
بإعالن موقف تيار المستقبل من
قانون االنتخاب ،فهو سيطل في
األيام القليلة المقبلة خالل إفطارات
رمضانية للحديث عن استحقاقات
داهمة سياسية ونيابية وتنظيمية

داخل تياره.
وف��ي الملف الرئاسي ال��ذي لم
ي��ح��ن أوان���ه ب��ع��د ،أوض���ح سفير
المملكة العربية السعودية في
لبنان علي عواض عسيري أن أهم
أهداف عشاء اليرزة الذي جمع كل
القيادات اللبنانية حول الطاولة
في البيت السعودي «كان التأكيد
أن المملكة على مسافة واح��دة
من الجميع» .شجع عسيري «كل
األف��رق��اء على التكاتف والتحاور
إلنقاذ هذا البلد من الفراغ الرئاسي،
فينتظم عمل المؤسسات وتستعيد
ال��دول��ة ق��درات��ه��ا» ،إال ان��ه أك��د في
المقابل ،أن «هبة ال��ـ  4مليارات
دوالر ألغيت وطويت صفحتها».
وجدد السفير السعودي استغرابه
مضمون م��واق��ف وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق وكالمه
«ال��ذي ال مبرر له على اإلط�لاق».
ورفض الكشف عن تفاصيل اللقاء
ال���ذي جمعه بالمشنوق مساء
األح��د ،مكتفيا ً بالقول« :لقد شرح
وجهة نظره ،لكنها ليست للنشر،
وسأنقلها إل��ى المسؤولين في
المملكة».

فرعون:
نعم لعون رئيسا ً

وح���ف���اظ���ا ً ع��ل��ى م��وق��ع��ه في
األشرفية في االنتخابات النيابية
المقبلة بعد التحالف الثاني،
ي��واص��ل وزي��ر السياحة ميشال
فرعون تمايزه عن ن��واب ووزراء
كتلة المستقبل .وأش��ار أمس من
معراب إلى انه بعد اتفاق الفريقين
المسيحيين بات ترشيح العماد
ع��ون ل��ه شرعية مسيحية يجب
التداول به وإيجاد الضمانات التي
تطمئن الجميع.
ق���ال العميد ال��رك��ن المتقاعد
شامل روكز «إن الحياة السياسية
في لبنان تنتظم عندما يتم انتخاب
رئيس للجمهورية ،وإن��ه عندما
ينتخب رئيس للجمهورية وتعود
الحياة السياسية إلى البلد سيكون
ل��ه م��وق��ف م��ن ك��ل القضايا التي
تحصل ،ولن يبقى ساكتاً».
ودع��ا «ال��ش��ب��اب اللبناني إلى
التم ّرد والثورة على الفساد وعلى
ك��ل األم����ور ال��ت��ي ي��رون��ه��ا خطأ:
االبتزاز الحاصل في المؤسسات
والرضوخ للسياسيين ،مؤكدا ً «أن
هذه الثورة والتمرد يجب أن يكونا
من خالل صناديق االقتراع سواء
كانت نيابية أو بلدية ،وذل��ك من
أجل مستقبل أفضل للبلد».
ولفت إلى «ضرورة عدم الخوف
من كل ما ُيقال بالنسبة لإلرهاب
والوضع األمني في لبنان» ،مشيرا ً
«إل��ى أن ليس ك��ل م��ا ُي��ق��ال يكون
صحيحاً ،بل لالستغالل السياسي
واالنتخابي» .وأكد «أن في لبنان
جيشا ً قويا ً يستطيع الدفاع عن
لبنان ،وه��و جيش شعب وليس
جيش ن��ظ��ام» ،داع��ي �ا ً إل��ى «ع��دم
الخوف من اإلرهاب أينما وجد في
لبنان».

سد جنة
أداة لتطيير االتصاالت

إلى ذلك ،تعود الملفات الخالفية
اليوم لتخيّم على جلسة مجلس
ال��وزراء ،التي على جدول أعمالها
 61ب��ن��دا ً أب��رزه��ا س��د جنة وملف
النفايات ،باإلضافة إلى  9مشاريع
مراسيم .وأب��دت مصادر وزاري��ة
قلقها م��ن أج��واء جلسة الغد في
ض���وء ال��خ�لاف ح���ول س��د جنة،
مت ّمنية أن تقطع ه��ذه الجلسة
بسالم» .ولفتت مصادر وزارية إلى
خ�لاف بين ال���وزراء ح��ول جدوى
إنشاء ه��ذا السد وآث��اره السلبية
على البيئة .مشيرة إل��ى تقارير
ت��ت��ح �دّث ع��ن ض����رورة إلن��ش��ائ��ه
وأخرى تتحدّث عن آثاره البيئية
الضارة ومنع هذا السد المياه من

الوصول إلى البحيرة الموجودة
في أسفل المكان.
وأش����ار وزي����ر اإلع��ل�ام رم��زي
جريج لـ»البناء» إلى انه سيقترح
خالل الجلسة تكليف خبير دولي
يتولى زيارة موقع السد واالطالع
على الدراسات التي أجريت حوله،
وتبيان جدوى هذا السد من عدمه.
وفي ملف النفايات أشار جريج إلى
أن من المفترض أن يشكل مجلس
ال��وزراء اليوم لجنة من الوزيرين
نهاد المشنوق ومحمد المشنوق
ل�لإش��راف ع��ل��ى ع��م��ل ال��ب��ل��دي��ات،
التي بحسب خطة الوزير شهيب
ستتولى أمور النفايات .ولفت إلى
تصور جديد لبلدية ب��ي��روت من
شأنه أن يعدل ف��ي الخطة التي
وضعها الوزير أكرم شهيب بإنشاء
مطمرين في برج حمود والجديدة
ومطمر في الكوستابرافا ،معتبرا ً
أن مجلس الوزراء سيبحث األمور
من هذه الزاوية ،ال سيما أن الخطة
ال تنص فقط على الطمر إنما على
المعالجة ،لكن ما يحصل أن %93
من النفايات تطمر و %7تعالج.
وهذا مخالف لما ت ّم االتفاق عليه،
ويعيدنا إلى ما كنا عليه قبل أزمة
النفايات.
أم���ا وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة والتعليم
ال��ع��ال��ي ال��ي��اس ب��و ص��ع��ب فأكد
ل��ـ «ال��ب��ن��اء» أن «س��د جنة ليس
المشكلة ،فهو يستعمل لتضييع
الوقت ،ووضع على بساط البحث
في الجلسة الماضية لشراء الوقت
ك��ي ال يناقش ملف االت��ص��االت،
ولذلك فإن المشكلة تكمن في هذا
الملف» .وأشار بو صعب إلى «أن
وزي���ر االت���ص���االت ب��ط��رس ح��رب
سيغيب عن الجلسة اليوم ،ولذلك
ل��ن ي��ط��رح ملف االت��ص��االت على
مرجحا ً
طاولة مجلس ال���وزراء»،
ّ
أن ال يتوقف مجلس الوزراء اليوم
مطوال ً عند سد جنة إنما المرور
عليه مرور الكرام ،فليس المطلوب
اتخاذ أي ق��رار ج��ذري بشأنه في
الجلسة ،ال سيما أن هذا البند كان
ف��ي ن��ظ��ره أداة لتطيير الجلسة
السابقة ك��ي ال تتط ّرق إل��ى ملف
االتصاالت ،فالمطلوب شراء الوقت
عند بعض الوزراء لغاية في نفس
وتوجه إلى
يعقوب في هذا الملف».
ّ
وزير البيئة بالقول إذا كان الوزير
المشنوق مهتما ً بموضوع البيئة،
فيتوجب عليه دراسة األثر البيئي
المترتب عن مطم َري ب��رج حمود
وكوستابرافا أسوة بما يدّعيه عن
سد جنة.

لجنة تحقيق نيابية

وكان الرئيس بري أكد ضرورة
اس��ت��م��رار ل��ج��ن��ة االت���ص���االت في
م��ت��اب��ع��ة ق��ض��ي��ة االن��ت��رن��ت غير
الشرعي إلى النهاية وأنه سيقاتل
في سبيل أن يبقى هذا الملف حياً.
وقال في لقاء األربعاء النيابي إنه
إذا استمر التباطؤ القضائي في هذا
الموضوع ،فإنه سيدعو مع بدء
العقد العادي للمجلس إلى جلسة
لتشكيل لجنة تحقيق نيابية تملك
صالحيات قضائية من أجل حسم
األمور في هذا الملف.
إلى ذل��ك ،ق� ّرر قاضي التحقيق
في بيروت ف��ادي العنيسي ،ض ّم
ملف استجرار اإلنترنت إلى قضية
«غوغل ك��اش» ،بعدما أرج��أ إلى
 16الحالي ،استجواب  6مدّعى
عليهم ف��ي القضية ،ه��م المدير
العام لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم
يوسف و 5آخرين ،بعدما استمهل
وكيل يوسف لتقديم مذكرة دفوع
شكلية والخمسة اآلخرون لتوكيل
محامين وتقديم م��ذك��رات دف��وع
شكلية ،في جرم استجرار خدمات
اإلن��ت��رن��ت غ��ي��ر ال��ش��رع��ي وعلى
المدعى عليهم اآلخرين في جرم
اختالس المال العام والتهرب من
دفع الضرائب والرسوم واإلهمال
بالوظيفة .

الإخفاق في تحديث ( ...تتمة �ص)1
فيه أط��راف آخ��رون بغبن في التمثيل ،ويطمحون إلى قانون
انتخاب ينصفهم أو يقلّل من غبنهم ،وبالتالي ب��ات قانون
االنتخاب بالنسبة للتأجيليّين اليوم السالح الوحيد الذي يمكنهم
التمسك به لفرض التأجيل في ظ ّل رفضهم تعديل القانون النافذ
بما يحقق اإلنصاف (ال العدالة) ورفض األطراف اآلخرين إجراء
االنتخاب في ظ ّل هذا القانون المش ّوه الظالم.
وعلى أساس الرفضين المتبادلين يكون التأجيليون  -حسب
ظنهم  -وصلوا إلى مبتغاهم في منع إج��راء االنتخاب اليوم
بانتظار حدث يغيّر األوضاع لصالحهم ،ولكن ما يبدو أن الطرف
المص ّر على التأجيل ال يدركه اآلن هو تغيّر الظروف التي أتاحت
التأجيل لمرتين سابقتين سواء الداخلية أو الخارجية ،خاصة
لجهة قدرتهم على المناورة مجدّداً ،في اإلطار هذا بعد أن تعثرت
أو سقطت الذريعة األمنية أو لجهة الغطاء الخارجي لهم بعد
أن رفع عنهم اآلن بإعالن السفير األميركي في لبنان وجوب
إجراء االنتخابات النيابية دون ربطها باالنتخابات الرئاسية،
وهي االنتخابات التي يحتفظ بها التأجيليون المرتابون من
االنتخابات النيابية ورقة في اليد لفرض التمديد ألنفسهم مجدّدا ً
بذريعة «رئيس الجمهورية أوالً» ،مع علمهم أنّ الفريق اآلخر لن
يسهّل لهم مسعاهم.
وبصدد هذه الذريعة نعود فنك ّرر ما كنا فصلناه سابقا ً من عدم
مشروعية انتخاب رئيس جمهورية من قبل مجلس النواب القائم
حاليا ً على أساس التمديد ألنّ ذريعة التمديد األمنية سقطت مع
إجراء االنتخابات البلدية وبسقوطها سقطت شريعة المجلس وال
يقبل منه بعد أيّ عمل إال تشريعا ً واحدا ً يحصر بقانون االنتخاب،
ألنّ هذا القانون ال قيمة له بذاته بل انه مدخل للعودة إلى الشعب
وللوقوف على اإلرادة الشعبية أيّ أنّ الشعب سيقول كلمته على
أساسه ،وما عدا ذلك ومن أول حزيران /يونيو الحالي نرى أن ال
عمل لمجلس النواب غير سنّ قانون انتخاب.
ولكن م��اذا لو أص � ّر التأجيليون على رف��ض تعديل قانون
االنتخاب المس ّمى بقانون الستين والذي يعتمد النظام األكثري
والمفصل على أس��اس مصالح فئة المال
المتعدّد المعايير،
ّ
والسلطة فكيف يكون التصرف؟
إنّ هذا الطرح ليس فرضية بعيدة التحقق ،بل إنه كما نراه
هو السلوك الذي سيعتمده التأجيليون ،والذين يشكل تيار
المستقبل والحريريون التقليديون رأس الحربة فيه ،فتيار

المستقبل الذي تم ّكن من الحصول في انتخابات العام 2009
على أكثرية نيابية تفوق بضعفين على األق ّل حجمه الحقيقي،
أكثرية سخر إلنتاجها السلطة التي بيده والمال السياسي الذي
كان أسقط في انتخابات سابقة ضمير لبنان سليم الحص ،كما
أضاف إلى ذلك السالح المذهبي والطائفي الغرائزي المتكئ
على «دم الشهيد» ،يجد أنّ هذه األسلحة تآكل بعضها وبات
بعضها اآلخر في يد المنش ّقين عنه الذين يتقدّمونه أشواطا ً في
المذهبية والطائفية ورفض اآلخر ،أنّ تيار المستقبل الذي هذا
هو حاله يرفض االنتخابات من أصلها ،حتى لو على أساس
قانون الستين ذاته ،ألنّ إجراءها يعني له بك ّل بساطة تناحرا ً
وتشرذما ً داخليا ً (داخل التيار) ،تراجع مذهل في الكتلة النيابية
المستقبلية إلى ح ّد الثلث تقريبا ً (تراجع من  42إلى  13نائبا ً
حسب استطالعات الرأي من قبل المراكز الموثوقة) واألدهى
من ذلك انعدام سلطة المال السياسي الذي ال يملك منه رئيس
التيار شيئا ً حتى لدفع ديونه من مآدب اإلفطار أو رواتب وأجور
موظفي «سعودي أوجيه».
هذا المشهد يجب أن يشكل للرافضين بصدق تأجيل االنتخابات
النيابية ،يشكل لهم ورقة ضغط على تيار المستقبل على درجتين
وتخييره بين قانون انتخاب على أساس النسبية والنسبية فقط
واإلق�لاع عن بدعة المختلط مهما كانت النسب فيها ،أو إجراء
االنتخابات على أس��اس ه��ذا القانون السيّئ المس ّمى قانون
الستين مع اتخاذ تدابير مانعة لتفاقم شروره ومساوئه.
ف��إذا ك��ان تيار المستقبل يملك الوعي السياسي والرؤية
المستقبلية الموضوعية ،فإنه يختار الح ّل األول ويذهب إلى
قانون نسبي دون أيّ لبس ،ألنّ هذا القانون الذي يقلّص حجمه
اليوم يمنع من تحجيمه أو شطبه من المعادلة السياسية غدا ً كما
شطبت أحزاب وتيارات وعائالت وشخصيات هامة من الحياة
السياسية اللبنانية سابقا ً بسبب القانون األكثري.
أما إذا أص ّر تيار المستقبل على تع ّنته ورفض اعتماد قانون
النسبية ،فإننا نرى أنّ األفضل للبنان السير في إجراء انتخابات
نيابية على أساس القانون الحالي وعدم إجهاض الزخم الشعبي
المنادي بالنسبية عبر قانون مختلط يكون في مفاعيله أش ّد ضررا ً
من قانون الستين ،وعلى رافضي التزوير في االنتخابات أن يعلموا
أنّ المستفيد من التزوير لن يقبل أن يتنازل عما يظنه مستقرا ً في
يده ،ولن يقبل أن يتراجع إلى حجمه الطبيعي برضاه ،وكفى

مراهنة على مستحيل ،وكفى هدر الوقت والتسويف في لجان
درس قانون انتخاب متعدّدة األحجام والعناوين والتسميات.
فهناك قناعة نهائية أنّ حزب المستقبل لن يتنازل عن األكثرية
المز ّورة التي بيده اليوم ،ويفضل أن ال تجري االنتخابات اآلن
حتى على أساس قانون الستين.
وه��ن��ا ت��وج��د الثغرة ال��ت��ي يمكن النفاذ منها وه��ي إج��راء
االنتخابات على أساس القانون الحالي ،وعندها يمكن للصادقين
في رفض هذا القانون أن يعاقبوا الرافضين للنسبية باتخاذ
التدابير التالية:
 1ـ صياغة تحالفات انتخابية ظرفية عمادها رفض قانون
الستين وخ��وض االنتخابات لمنع الرافضين للنسبية من
الحصول على أكثرية نيابية ،ومن ثم المسارعة بعد االنتخابات
وبعد تشكل أكثرية نيابية تعتمد النسبية المسارعة إلى وضع
قانون انتخابي عصري على أس��اس النسبية ووح��دة الدائرة
االنتخابية على صعيد لبنان كله.
 2ـ اتخاذ أش ّد وأقسى التدابير اإلدارية والقضائية واألمنية
للحؤول دون استغالل الشحن الطائفي والمذهبي ،أو استعمال
المال السياسي الذي يش ّوه نتائج االنتخابات وفي ذلك تقليل من
مساوئ قانون الستين ،نقول تقليل وال نقول التفلّت من مساوئه.
 3ـ تنظيم حمالت توعية شعبية للوقوف ض ّد مَن يقف ض ّد
التمثيل الصحيح ويرفض قانون انتخاب على أسس النسبية
يحفظ الجميع وفقا ً ألحجامهم السياسية الحقيقية وال يسمح
بتزوير اإلرادة الشعبية ب��أيّ س�لاح .وال بأس هنا أن تنخرط
وسائل اإلعالم طوعيا ً وبفعالية في هذه المعركة الوطنية الكبرى،
خاصة أنّ التأجيليين ال زالوا يمسكون بيدهم إعالما ً قادرا ً على
التلفيق وشحن النفوس خالفا ً للمصلحة الوطنية.
 4ـ وقف التعامل مع مجلس النواب على أساس أنه مجلس
شيوخ ومجلس نواب في اآلن نفسه ،وبالتالي التوقف عن القول
بالميثاقية في انعقاد جلسات مجلس النواب ،ألنّ هذه الميثاقية
المزعومة غير المب ّررة دستورا ً أدّت وت��ؤدّي إلى تعطيل أه ّم
مؤسسة دستورية في لبنان ،ويجب أن يعمل مجلس النواب
متقيّدا ً بالنصاب القانوني المنصوص عليه في الدستور ،ال أن
يعطى فريق األكثرية المز ّورة حق التحكم بقرار هذا المجلس ،كما
هو حاصل اآلن.

العميد د .أمين محمد حطيط

بو �صعب :ال ت�ساهل مع �أي �أ�ستاذ ّ
يخل بالقوانين
أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب
«أن من غير المقبول مشاركة األساتذة في إحداث الفوضى
في االمتحانات الرسمية» ،مؤكدا ً «محاسبة مَن يحاول
القيام بعملية غش» ،ومشيرا ً إلى ان «الوزارة ستعمل على
إصالح الخلل في أي مكان».
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لبو صعب تحدث خالله
عن االمتحانات الرسمية للشهادة الثانوية التي تبدأ اليوم
الخميس ،وقال «تستطيع وزارة التربية من خالل اآللية
التي اتبعتها أن تكون على دراية تامة بما يحصل في كل
غرفة مخصصة لالمتحانات الرسمية ،معلنا ً أن األمور
لن تكون كاألعوام الفائتة ،ومن ال يلتزم بالقوانين ستتم
محاسبته».
أضاف «هناك  298مركزا ً موزعة على المناطق اللبنانية،
يتقدم إلى االمتحانات  41991تلميذا ً تم توزيعهم على
المحافظات على الشكل التالي :بيروت  4396تلميذاً،
الشمال  7846تلميذاً ،الجنوب  5243تلميذاً ،جبل لبنان
 16162تلميذاً ،النبطية  3151تلميذاً ،البقاع 5182
تلميذاً».
وقال «في حاالت عدة يكون األساتذة متشدّدين في األيام
األولى للمراقبة في االمتحانات الرسمية ،لكنهم يتساهلون

في ما بعد ،وبالتالي على المراقبين تحمل مسؤولياتهم،
ألن من يخالف القوانين سيُعاقب».
ولفت إل��ى «وج��ود مشاكل ع��دة منها السكن البعيد
لألساتذة عن مراكز االمتحانات ،لذلك سنلجأ إلى تصغير
الدوائر لتسهيل عملية التنقل».
وأش��ار إل��ى «أن عملية تصحيح امتحانات الشهادة
المتوسطة «البريفيه» ب��دأت ،ونأمل إص��دار النتائج في
نهاية األسبوع المقبل» ،معلنا ً العمل على تسهيل مادة
الفلسفة وال��ح��ض��ارات ،خصوصا ً أن��ه تم ح��ذف بعض
الدروس.
وأعلن أن «رؤس��اء المراكز حيث تجري االمتحانات
الرسمية ،يتح ّملون مسؤولية المراكز لناحية دخول من
ال عمل لديه في الداخل» .وقال« :رؤساء المراكز مسؤولون
عن أي خرق ،وأي خلل قد يحصل مردّه إلى تدخالت من
خارج القطاع التربوي».
وع��ن محاوالت الغش ،رأى أن «ليس الطالب وحده
يتحمل مسؤولية الغش ،ألن الغش موجود أينما كان ومن
غير المقبول أن يكون األستاذ مشاركا ً في هذه الفوضى»،
م��ؤ ّك��دا ً أن «األم���ور ل��ن تمر كباقي ال��س��ن��وات وال���وزارة
ستحاسب أي مت ّورط بعمليات الفوضى».

�سميح �أيوب رئي�س ًا لبلدية خرطوم
وح�سن مهدي نائب ًا له
عقد المجلس البلدي الجديد لبلدة خرطوم في محافظة
الجنوب جلسة في سراي صيدا ،بحضور محافظ الجنوب
منصور ضو وانتخب سميح علي أيوب رئيسا ً للمجلس
البلدي وحسن محمود مهدي نائبا ً ل��ه ،وذل��ك بحضور
األعضاء :محمد عبدالله زيتون ،المهندس قاسم محمد
جواد ،كمال سميح مهدي ،ماجد أحمد أيوب ،قاسم عبد
الحسين أي��وب ،حسين علي جفال ،حبيب علي مهدي،
الدكتور محمود عباس أي��وب ،الحاج علي حسن مهدي
وأمين محمد عساف.
وقد أكد رئيس بلدية خرطوم سميح علي أيوب أنّ هناك
خطة لبرنامج إنمائي للبلدة وأه� ّم بنودها إنشاء مبنى
للبلدية ،وإعادة تشجير األماكن الزراعية ،وح ّل ك ّل أزمات

المسائل العقارية ،وبناء مساحات رياضية وترفيهية.
وأض��اف أي��وب أنّ من أه � ّم التحسينات إع��ادة ترميم
مقام النبي هارون الذي يُعتبر من أه ّم المعالم السياحية
والدينية في البلدة.
وختم أيوب بتوجيه الشكر إلى أهالي البلدة على ثقتهم
به وبأعضاء المجلس البلدي ،واعدا ً إياهم بأن يكون عند
حسن ظنهم.
ب��دوره رأى عضو المجلس البلدي حسين علي جفال
أنّ هذه االنتخابات خلقت روح التعاون بين أبناء البلدة،
مشيرا ً إلى أن أولى أهدافه هي خدمة البلدة وأهلها ،متمنيا ً
ألهالي البلدة شهر رمضان مبارك وأن يعيده عليهم
بالراحة واألمن واالستقرار.

�إعالنات ر�سمية
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين
نصار)
(الرئيس بو ّ
المنفذ :شركة منتجات الهيدروكاربون
«هيبكو» ش.م.ل / .بوكالة ن��ور الدين
قبالن.
المنفذ عليهما :محمد وعلي جمال السيد
– المرج.
السند التنفيذي :تنفذ الشركة المنفذة
بوجه المنفذ عليه في المعاملة التنفيذية
رق���م أس����اس  ،2015/12اس��ت��ن��اب��ات
ال��واردة من دائ��رة تنفيذ بيروت تحت رقم
 2014/2720بتاريخ ،2015/5/28
سند دين بقيمة  800466,04د.أ ،.لبيع
حصتي المنفذ عليهما في العقار رقم /10
حريمه الصغرى بالمزاد العلني.
موعد ال��م��زاي��دة :األرب��ع��اء ال��واق��ع في
 2016/7/13الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر في قاعة المحكمة.
المطروح للبيع :حصتي المنفذ عليهما
في العقار  /10حريمه الصغرى.
مساحة الحصتين ومحتويات العقار:
 /137933,33م ،2وال��ع��ق��ار قسمان:
يمين وآخر إلى اليسار ،وعند المدخل إلى
اليمين يوجد منزل مؤلف من طابق واحد،
وهو قديم يتجاوز عمره  45عاما ً وهو من
اإلسمنت وفيه ثالث غرف ،ومطبخ وحمام
ورواق صغير ،وتقدّر مساحته بحوالى
/100م .2وب��ات��ج��اه ال��ش��رق بمسافة
حوالى /44م يوجد منزل آخر قيد اإلنشاء
مؤلف من ثالثة طوابق ودرج ال يزال غير
ّ
ومقطع باللبن .والطابقان األوالن
منجَ ز،
منه مساحة كل منهما حوالى /200م،2
والسطح األخير مساحته حوالى /55م.2
ون��زوال ً باتجاه الشرق يوجد بناء عبارة
عن فيال قديمة مر ّممة حديثا ً في العام
 2006أصبح بوضع ممتاز ،وسقفها من
القرميد األحمر وجدرانها مكسوة بالحجر
الطبيعي ،وهي مؤلفة من طابقين وبرندات
واسعة ويوجد حولها حديقة فيها بعض
األزه��ار والربيع ،ومساحة كل طابق فيها
مايتا وخمسون مترا ً مربعاً ،وكذلك إنّ
ك��ل طابق مؤلف م��ن  4غ��رف ،وصالون
وبرندات ومطبخ وحمام ،وفي الغرب منه
يوجد مسبح بطول  16م وعرض  4,5م،
وه��و بحالة جيدة ج��دا ً وم��غ��روس حوله
الربيع .بالقرب منه أيضا ً يوجد بناء مؤلف
من مطبخ صغير وحمام صغير وصالون
بطول  10م وعرض  4م ،واجهته الشمالية
من الزجاج ،وباقي الجهات ملبسة بالحجر
الطبيعي من الداخل ،وكذلك يوجد غرفة
نوم بطول  4م وعرض  4م ،ويسكن هذه
الفيال محمد جمال السيد ،وبعد هذه الفيال
إلى اليسار طريق داخلي تصل إلى مزرعة
للخيول والطيور والحيوانات طولها  30م
وعرضها  8م ،وجدرانها من اللبن بعضها
مغلوف وسقفها من التوتياء ،وباالتجاه
نحو ال��ش��رق أي��ض�ا ً توجد م��زرع��ة أخ��رى

وهي عبارة عن ج��دران من اللبن وسقفها
من التوتياء لناحية الشمال ،وتستعمل
كموقف للحيوانات تقدّر مساحتها بحوالى
 180م ،2وإلى جانبها لناحية الشرق يوجد
منزل من اإلسمنت مساحته حوالى 125
م 2وهو متوسط الحال ،يستعمله بعض
العمال مؤلف من  3غرف ومطبخ وحمام،
وبعد المنزل توجد ايضا ً مزرعة أخرى
جدرانها من اللبن وسقفها من التوتياء
مساحتها حوالى  300م ،2وف��ي الجهة
الجنوبية للعقار غيضة من شجر الحور
وتقدّر مساحتها بحوالى  2500م ،2ويوجد
خندق عميق يقطع العقار بالعرض من
الشمال إلى الجنوب ،وهو عبارة عن جدول
مياه يسقي ال��م��زروع��ات ال��م��وج��ودة في
العقار .وإنّ شكل العقار مستطيل وأرضه
سهلية منبسطة ،وإنّ القسم الشرقي منه
م���زروع بالقمح والقسم الغربي بطول
حوالى  800م مغروس بأشجار التفاح
والدراق ،وذلك على جانبي الطريق الداخلي
للعقار ،وتحيط بالعقار خنادق من الجهات
الشمالية والشرقية والجنوبية ،والجهة
الشرقية تصل لحدود خ��راج أرض بلدة
مجدل عنجر وتصل إلى معمل السكر.
الحقوق العينية:
حق انتفاع أو ارتفاق :يسقى من مياه
نهر الغزيل بوساطة آلة رافعة مرتكزة على
النهر بالمعاملة الفنية بملف .1
حق انتفاع أو ارتفاق :لهذا العقار حق
االنتفاع بالري من المياه الكائنة ضمن
العقار رقم  1267من منطقة مجدل عنجر
بملفه ،العقارات المنتفعة ،10 :والعقارات
المرتفقة.1267 :
حق انتفاع أو ارتفاق :وينتفع بالري
وم��� ّد القساطل تحت األرض م��ن العقار
 ،1267العقارات المنتفعة 10 :والعقارات
المرتفقة.1267 :
قيد احتياطي بورود إشارة قيد احتياطي
على حصة محمد جمال السيد لمصلحة
آسيا عبد الرحمن السيد ،سجل احتياطيا ً
لضم إف��ادة عقارية وص��ورة طبق األصل
للوكاالت أعيد لمعاون البقاع الغربي.
قيد احتياطي لورود إشارة قيد احتياطي
على حصة علي جمال السيد لمصلحة علي
جمال السيد سجل احتياطيا ً لضم إفادة
عقارية وصورة طبق األصل للوكاالت أعيد
لمعاون البقاع الغربي.
قصر حق التصرف :ورد تعهد من شركة
منتجات الهيدروكاربون «هيبكو» ش.م.ل.
بعدم التصرف بهذا العقار من قبل مالكي
العقار أحمد ومحمد وعلي السيد ضمانا ً
لتسديد حساب شركة ليمار للمحروقات
بالتعهد بملفه.
إشارة امتياز لصالح الخزينة اللبنانية
رقم  2014 / 284على حصة علي جمال
السيد بملف .1
حجز احتياطي ب��رق��م 2014 / 943
تاريخ  .2014/11/13مصدر الحجز دائرة

تنفيذ بيروت ،الحاجز فينيسيا بنك ش.م.ل،.
المحجوز عليه :أحمد جمال السيد ،جمال
علي السيد ،شركة ليمار للمحروقات.
حجز تنفيذي برقم  2015/7بملفه
تاريخ اإلشارة  .2015/2/4مصدر الحجز
تنفيذ جب جنين ،الحاجز شركة اغوانا
ش.م.م ،.والمحجوز عليه أحمد وجمال
السيد ،وشركة ليمار للمحروقات.
حجز تنفيذي رقم  2014/2720تاريخ
 2015/2/3م��ن دائ���رة تنفيذ بيروت،
الحاجز شركة منتجات الهيدروكاربون
هيبكو ش.م.ل .المحجوز عليه أحمد وعلي
ومحمد السيد.
حجز تنفيذي حول الحجز االحتياطي
رق��م  2014/943ومسجل برقم يومي
 2014/2057إلى حجز تنفيذي بالمعاملة
التنفيذية رق��م  ،2014/2422تاريخ
اإلش����ارة  2015/4/14م��ص��در الحجز
دائرة تنفيذ بيروت ،الحاجز فينيسيا بنك
ش.م.ل ،.المحجوز عليه أح��م��د وعلي
ومحمد السيد.
حجز تنفيذي رق��م  2015/7تاريخ
 2015/6/10م��ن تنفيذ ج��ب جنين،
الحاجز شركة منتجات الهيدروكاربون
هيبكو ش.م.ل .المحجوز عليه أحمد وعلي
ومحمد السيد.
حجز تنفيذي تاريخ  2015/6/10من
تنفيذ جب جنين ،الحاجز شركة بركس
بتروليوم كومباني ش.م.م .المحجوز عليه
محمد السيد.
حجز تنفيذي اش��ت��راك بالحجز رقم
 2015/12ت��اري��خ  2015/6/17من
تنفيذ جب جنين ،الحاجز شركة بركس
بتروليوم كومباني ش.م.م .المحجوز عليه
محمد السيد.
محضر وص��ف ال��ع��ق��ار بملفه تاريخ
 2015/7/30م��ن تنفيذ ج��ب جنين.
الحاجز شركة منتجات الهيدروكاربون
هيبكو ش.م.ل .المحجوز عليه أحمد وعلي
ومحمد السيد.
قيمة التخمين /3281800/ :د.أ.
بدل الطرح /1969080/ :د.أ.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أو ي��ودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ جب جنين قيمة الطرح
في صندوق الخزينة أو لدى مصرف مقبول
أو تقديم كفالة معادلة ،وعليه اتخاذ محل
إقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ جب جنين،
إذا لم يكن له مقام فيه ،وعليه خالل ثالثة
أي��ام من ص��دور ق��رار اإلحالة إي��داع الثمن
تحت طائلة اعتباره ناكالً وإعادة المزايدة
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
م��ن ال��زي��ادة ،وعليه خ�لال عشرين يوما ً
من تاريخ صدور قرار اإلحالة دفع جميع
الرسوم بما فيها رسم الداللة.
 2حزيران 2016
رئيس القلم باإلنابة
خالد أحمد التراس

إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين
نصار
 الرئيس طارق بو ّالمنفذ :المحامي يعرب حيمور.
المنفذ عليه :محمد سعيد سرحان من
القرعون.
السند التنفيذي :س��ن��دا دي��ن بقيمة
 /10600/دوالر أميركي لبيع حصة المن ّفذ
عليه في العقار رق��م  /7341/القرعون
بالمعاملة التنفذية رقم .2014/110
موعد ال��م��زاي��دة :األرب��ع��اء ال��واق��ع في
 2016/06/29الساعة الحادية عشرة
ظهرا ً في قاعة المحكمة.
المطروح للبيع :حصة المن ّفذ عليه في
العقار رقم  /7341/القرعون.
مساحة ك��ام��ل ال��ع��ق��ار ومحتوياته:
 /6359/متر مربع ،وهو عبارة عن أرض
منحدرة باتجاه الغرب مؤلفة من أربعة
جاللي شبه مستوية مزروعة بالملفوف،
ومحاط بتصوينة من حجر الدبش وعلى
جوانبه عشرون شجرة لوز يزيد عمرها
عن العشرة أع��وام ومحاط من الناحية
الجنوبية بطريق ف��رع��ي ،وم��ن الشرق
مزروع أشجار زيتون ،ومن الشمال أحجار
دبش ،وهو صالح للبناء ال توجد عليها أية

إنشاءات وشكله شبه مربّع.
مساحة حصة المن ّفذ عليه فيه953,85 :
متر مربع.
الحقوق العينية :ع��زل أو اع��ت��زال من
وكالة /إشارة :ورد كتاب من وزارة الخارجية
اللبنانية رقم  2005/14-8بإلغاء التوكيل
المعطى من حياة محمد عيسى إلى محمد
سعيد سرحان بملف .361
قيمة التخمين /28620/ :دوالر
أميركي
بدل الطرح /17172/ :دوالر أميركي.
شروط المزايدة :على الراغب بالشراء،
وقبل المباشرة بالمزايدة ،أن يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ جب جنين قيمة الطرح
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو
تقديم كفالة معادلة ،وعليه ا ّتخاذ محل
إقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ جب جنين إذا
لم يكن له مقام فيه ،وعليه خالل ثالثة أيام
من صدور قرار اإلحالة إي��داع الثمن تحت
طائلة اعتباره ناكالً فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة ،وعليه خالل عشرين
يوما ً دف��ع جميع ال��رس��وم بما فيها رسم
الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إسماعيل شرانق

تعاونية موظفي الدولة
المديرية العامة
إعالن
ُتجري إدارة تعاونية موظفي الدولة
مزايدة علنيّة بطريقة الظرف المختوم لبيع
مو ّلد كهربائي بقوة  KVA 150تمكله
التعاونية.
يمكن لمن يرغب أن يحصل على دفتر
الشروط الخاص بالمزايدة العلنية ،من
المصلحة اإلداري���ة في تعاونية موظفي
الدولة ،اإلدارة المركزية في مقرها الجديد،
بالقرب من مستديرة ال���دورة ،بناية أبي
نصر ،الطابق السادس.
آخ���ر مهلة ل��ت��ق��دي��م ال���ع���روض هي
الساعة 12:00من ظهر ي��وم الجمعة
ال��واق��ع فيه  .2016/06/24تجري
جلسة ف� ّ
��ض ال��ع��روض ف��ي تعاونية
موظفي الدولة ،اإلدارة المركزية ،عند
الساعة  10:00من يوم االثنين الواقع
فيه .2016/06/27
المدير العام
لتعاونية موظفي الدولة
د.يحيى خميس
التكليف
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