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◄ وفيات ►

تقرير

تركيا تتجه إلى
الشلل السياسي

ذكرى أسبوع
تصادف يوم الجمعة املوافق في 21
آب 2015
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدنا
الغالي
املرحوم محمد الشيخ حسن غندور
أوالده :الدكتور خالد ورائد
رنا زوجة املهندس عباس بيطار
غنى زوجة طالل الداعوق
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :ال ــدكـ ـت ــور عـ ـل ــي ،امل ــرح ــوم
ال ــدك ـت ــور أسـ ـع ــد ،امل ــرح ــوم الــدك ـتــور
غسان ـ ـ ـ واملهندس أحمد
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة األلـ ـيـ ـم ــة ،س ـي ـقــام
م ـج ـلــس عـ ـ ــزاء ع ــن روحـ ـ ــه ال ـط ــاه ــرة
الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــاشـ ـ ــرة ص ـ ـبـ ــاحـ ــا ف ــي
حسينية بلدته النبطية الفوقا.
اآلسـ ـف ــون :آل غ ـن ــدور ،آل زي ـت ــون ،آل
بيطار ،آل الداعوق
وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـف ــوق ــا
وكفرتبنيت

أعلن رئيس الوزراء التركي ،أحمد داود أوغلو،
أمس ،فشل المحاوالت الجارية منذ أسابيع لتشكيل
حكومة ائتالفية جديدة ،ما يعزز احتماالت تشكيل إدارة
انتقالية لقيادة البالد ،حتى إجراء انتخابات جديدة
منذ خسر حزب «العدالة والتنمية»
أغلبيته الـبــرملــانـيــة فــي انتخابات
حزيران املاضي ،ليعجز عن الحكم
منفردًا ،للمرة األولــى منذ وصوله
إلى السلطة عام  ،2002سعى داود
أوغ ـ ـلـ ــو إل ـ ــى ال ـب ـح ــث عـ ــن تـشـكـيــل
ائتالف حكومي مع شريك سياسي
أصغر .لكن املتحدث باسم «العدالة
والتنمية» ،بشير أتاالي ،أعلن أمس
أن داود أوغـلــو سيعيد التفويض
(بتشكيل حكومة جديدة) للرئيس،
رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان ،وأن الـحــزب
سيعقد مــؤتـمـرًا فــي  12مــن أيـلــول
املـقـبــل ،مــن املـتــوقــع أن يـحـســم فيه
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه ،ق ـبــل االن ـت ـخــابــات
امل ـ ـب ـ ـكـ ــرة امل ـ ـتـ ــوقـ ــع إجـ ـ ــراؤهـ ـ ــا فــي
املستقبل القريب.
وكـ ــان داود أوغ ـل ــو ق ــد ال ـت ـقــى يــوم
األول مــن أمــس مــع دول ــت بهجلي،
زعـ ـ ـي ـ ــم حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـحـ ــركـ ــة الـ ـق ــومـ ـي ــة
املعارض ،وذلك في محاولة أخيرة
لـ ــات ـ ـفـ ــاق عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل ح ـك ــوم ــة
ائـ ـت ــافـ ـي ــة ،إال أن ب ـه ـج ـلــي رف ــض
ك ــل ال ـخ ـي ــارات ال ـتــي طــرحـهــا داود
أوغ ـلــو« .بـعــد مـحــادثــات األم ــس لم
يبق أي خيار أمام الحزب (العدالة
والتنمية) لتشكيل ائتالف ،ومن ثم
سيعيد داود أوغلو التفويض إلى
الرئيس (مساء أمس)» ،قال مسؤول
بارز في «العدالة والتنمية» ،رفض
الكشف عن هويته .ونظريًا ،يمكن
أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اآلن مـ ـن ــح ال ـت ـف ــوي ــض
ل ـت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة ل ـحــزب
ال ـش ـع ــب ال ـج ـم ـه ــوري ،ث ــان ــي أك ـبــر
حزب في البالد ،لكن ُيطرح السؤال
إن ك ــان األخ ـيــر ق ــادرًا عـلــى تشكيل
ائتالف حاكم قبل مهلة تنتهي في
 23من الشهر الجاري.
وي ــراه ــن م ـس ــؤول ــون ف ــي «ال ـع ــدال ــة
والتنمية» على أن القوميني ،الذين
يـ ـع ــارض ــون ب ـش ــدة م ـن ــح أي ن ـفــوذ
سـيــاســي أك ـبــر ل ــأك ــراد ،سيفعلون
أي شــيء لتجنب سيناريو يحصل
ف ـيــه حـ ــزب ال ـش ـع ــوب الــدي ـم ـقــراطــي
على حقائب وزاريــة ،وأنهم بالتالي
ق ــد ي ــؤي ــدون حـكــومــة أقـلـيــة مؤقتة
بـقـيــادة «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» ،تدير
الـ ـ ـب ـ ــاد حـ ـت ــى إج ـ ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
جــديــدة .لكن بهجلي استبعد ذلــك،
ليبقى خيار تشكيل حكومة مؤقتة
ت ـت ـقــاســم ف ـي ـهــا األطـ ـ ـ ــراف الـسـلـطــة.
لـكــن ال ـخ ـيــار األخ ـي ــر ي ـبــدو صعبًا،
وف ــق الـعــديــد مــن املــراق ـبــن ،ذل ــك أن
تقسيم الحقائب الوزارية بني أربعة
أح ــزاب متنافرة مــن شــأنــه أن يشل
آلية اتخاذ القرار ،ويزيد من زعزعة
االس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـب ــاد ال ـتــي تشهد
أحداثًا أمنية واسعة ،وحيث سجلت

الليرة انخفاضات قياسية .وبإمكان
ال ـبــرملــان أي ـضــا ال ـس ـمــاح للحكومة
الـحــالـيــة بـمــواصـلــة ال ـع ـمــل ،إل ــى أن
ّ
تجرى انتخابات جديدة ،لكن حزب
الحركة القومية وأحزابًا أخرى قالوا
سيصوتون ضد هذه الخطوة.
إنهم
ُ
ميدانيًا ،قتل جندي تركي وأصيب
ٌ
ثالثة آخرون يوم أمس ،في محافظة
دياربكر ،جنوب شرق البالد ،وذلك
في أعمال عسكرية نسبها الجيش
إلـ ــى حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي.
وأوضـ ــح الـجـيــش أن ال ـق ـتــال انــدلــع
بسبب عملية «أس ــر وق ـتــل» حــاول

◄ مبوب ►

للبيع
بث «داعش»
تسجيل فيديو يدعو
األتراك إلى الثورة
على أردوغان

للبيع
ديكور منزل مشغول على
طريقة «الفن الدمشقي»
و«الفن األندلسي»,
لإلتصال أو واتس اب
03/646119

عـنــاصــر «الـكــردسـتــانــي» تنفيذها.
وبحسب وكــالــة «دوغـ ــان» لألنباء،
ش ــن ن ـح ــو  800ع ـن ـصــر م ــن ق ــوات
األم ــن الـتــركـيــة عملية واس ـعــة ضد
«الكردستاني» في إقليم «سيلفان»
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة دي ــاربـ ـك ــر فـ ــي وق ــت
مـبـكــر م ــن ي ــوم أم ــس ،وذل ــك بعدما
نصب املسلحون الحواجز وحفروا
الـ ـخـ ـن ــادق وسـ ـيـ ـط ــروا ع ـل ــى مــركــز
صحي؛ وقتل أحد املسلحني وأصيب
آخــر فــي اشتباكات سيلفان ،حيث
ف ــرض ــت ال ـس ـل ـط ــات ح ـظ ــر تـ ـج ــوال،
ب ـح ـســب ال ــوك ــال ــة .وبـ ــث «داع ـ ــش»
تسجيل فـيــديــو يــدعــو األت ـ ــراك إلــى
ال ـثــورة على أردوغـ ــان ،واصـفــا إيــاه
بالـ«خائن» و«الوثني» الذي صادق
الــواليــات املتحدة و«امللحدين» من
ح ــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي .وجــاء
في الفيديو أن غرب تركيا سيصبح
ق ــري ـب ــا فـ ــي أي ـ ـ ــدي «ال ـص ـل ـي ـب ـي ــن»،
فــي إشـ ــارة إل ــى األمـيــركـيــن ،بينما
س ـيـص ـبــح شـ ــرق األنـ ــاضـ ــول تحت
سـ ـيـ ـط ــرة «ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي» .ودعـ ــا
التنظيم األت ــراك إلــى إع ــان والئهم
ل ــزع ـي ـم ــه ،وإلـ ـ ــى أن «ال ي ـض ـي ـعــوا
ال ــوق ــت» ،ويـهـبــوا إل ــى الـقـتــال «ضــد
امللحدين وجميع من جعلوكم عبيدًا
للصليبيني».
(رويترز ،أ ف ب)

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات
عبر الواتس أب

03/662991
أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس:
01/759597

من أي منطقة
في لبنان،
صباحًا
يوميًا من ً 7:30
لغاية  10:30ليال
بهجلي رفض
كل الخيارات
التي طرحها
داود أوغلو
(األناضول)

نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

العالم
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس ـت ـق ـصــاء اس ـع ــار ل ـش ــراء ع ـ ــوازل عـبــور
توتر متوسط  24ك.ف .ـ ـ  2500أمبير لزوم
محطات املكلس ـ ـ الـحــرج ـ ـ رأس بيروت
الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول علی
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــی أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا بأن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/9/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/8/12
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
املهندس كمال الحايك
التكليف 1549
إعالن مناقصة عمومية معادة
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة م ـ ـعـ ــادة وف ـ ــق دف ـتــر
الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص لـ ــ»تـ ـق ــدي ــم سـ ـي ــارات
ج ــدي ــدة ل ـ ــزوم امل ـص ـل ـحــة الــوط ـن ـيــة لنهر
ال ـل ـي ـط ــان ــي» .ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى مـلــف
التلزيم وتسلم نسخة عنه ضمن الــدوام
ف ــي م ـك ـتــب مـصـلـحــة ال ـص ـف ـقــات ف ــي ش.
ب ـ ـشـ ــاره ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غـ ـن ــاج ــه ،ط4
مقابل دفع مبلغ /300.000/ل.ل .نقدًا الى
صندوق املصلحة .تقدم العروض باليد
الى القلم املركزي حتى ظهر يوم االربعاء
 ،2015/09/16وتـفــض فــي جلسة علنية
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي
على العنوان اعاله.
املدير العام باالنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1567
إعالن
ب ـيــع سـ ـي ــارة ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة تنفيذ
عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
عدد 2014/1359
تباع باملزاد العلني االربـعــاء 2015/9/2
الساعة الثانية بعد الظهر سيارة املنفذ
عـلـيــه اح ـمــد عـلــي خليفه مــاركــة ب ام ف
 330 CIفئة خصوصي رقــم /287403/و
ً
مــوديــل  2003املـحـجــوزة تحصيال لدين
الشركة الدولية للتمويل ش.م.ل .وكيلتها
املحامية ماري شهوان البالغ /9093/د.أ.
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ /7325/د.أ.
وامل ـ ـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ب ـم ـب ـلــغ
/5500/د.أ .او ما يعادله بالعملة الوطنية
وان رسوم امليكانيك تبلغ /240.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـحــدد الــى م ــرآب الـشــركــة فــي الكرنتينا
خـ ـل ــف تـ ـع ــاونـ ـي ــة املـ ــوظ ـ ـفـ ــن م ـص ـحــوبــا

بالثمن نـقـدًا او شيك مقبول و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن مزايدة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مــزايــدة عمومية بــالـظــرف املـخـتــوم وفــق
دفـتــر ال ـشــروط الـخــاص لــ»بـيــع كمية من
القمح غير املغربل وغير املعقم من موسم
ال ـع ــام  .»2015يـمـكــن االطـ ــاع عـلــى ملف
املزايدة وتسليم نسخة عنه مجانًا ضمن
ال ــدوام فــي مكتب مصلحة الصفقات في
ش .بـشــاره ال ـخــوري ،بناية غناجه ،ط.4
تـقــدم ال ـعــروض باليد الــى القلم املــركــزي
ح ـتــى ال ـســاعــة  12.00م ــن ي ــوم االرب ـع ــاء
 ،2015/09/09وتـفــض فــي جلسة علنية
ال ـس ــاع ــة  10,00م ــن الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي على
العنوان اعاله.
املدير العام باالنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1568
إعالن بيع باملعاملة 2011/1181
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2015/9/1الساعة الثانية والنصف بعد
الظهر سيارة املنفذ عليه حسني شريف
الـصـخــري مــاركــة فــريـلـنــدر  KV6مــوديــل
 2003رقـ ــم /146828/ن ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـنــك
االعتماد املصري ش.م.ل .وكيله املحامي
جيمي كرم البالغ  $/15295/عدا اللواحق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/1870/واملـطــروحــة
بسعر  $/1500/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
حوالي /2.040.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب س ـيــريــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا ق ــرب ف ــوج االط ـف ــاء مصحوبًا
بالثمن نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طلب بدر شحادة بوكالته عن احد ورثة
سلمى البيسار سند تمليك بــدل ضائع
 /96/القبة
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـل ـبــت مـ ـي ــادة وملـ ـع ــان ط ــراب ـل ـس ــي سـنــد
ت ـم ـل ـيــك بـ ـ ــدل ض ــائ ــع  568/15ب ـســاتــن
طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

