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تتمات

روسيا قواتها عند الحدود األوكرانية ،فتكون روسيا
قد ف��ازت بحكومتين من ث�لاث حكومات تتشكل منها
الفدرالية األوكرانية ،وتكون واشنطن وأوروبا قد تحقق
لهما الخروج من األزمة بماء الوجه مع انسحاب القوات
الروسية عن ال��ح��دود مع أوكرانيا من جهة ،والقبول
بإعادة النظر بضم شبه جزيرة القرم من جهة أخرى،
شرط بقاء القرم دول��ة مستقلة تربطها عالقات أمنية
ودفاعية مع روسيا ومثلها حكومة شرق أوكرانيا.
لبنان ال��غ��ائ��ب ع��ن السمع بسبب ان��ق��ط��اع االتصال
وج��ف��اف ال��م��ع��ل��وم��ات م��ن م��ص��ادره��ا ال��م��ع��ت��ادة ضائع
ب�ل�ا ب��وص��ل��ة ت��ف��اه��م��ات ت��ص��ل��ه وال ت��وج��ه��ات تصعيد
يتبلغها الفرقاء المعنيون ،فيسود الالحل والالحرب،
وتصير الخطة األمنية لطرابلس ضرورة لمنع الغليان
ولكن بحدود تشبه الماء الفاتر ،فيقف ق��ادة المحاور
يتبسمون للخطة األمنية التي قال النائب وليد جنبالط
أنهم تبلغوها فتوجهت نحو الصيصان بعد فرار الديوك
ليالً.
ش��ي��وخ ال��م��ح��اور وق��ادت��ه��ا ل��ك��ل منهم ح�لاق��ه الذي
ق��ص��ده ف��ي عطلة أم��س يمشط ذق��ن��ه ع��ن��ده ،وتمشيط
الذقون يعني بلغة القبضايات اإلنكفاء الموقت بانتظار
أيام مقبلة مع التوعد باألعظم.
وفي وضع حكومي تفجر على إيقاع التعيينات لن
تنجح التفاهمات ال��ت��ي ت��ص��اغ لها بإنعاش حكومة،
اضطر المجلس النيابي أن يدفع فواتيرها التشريعية،
فيشتري هروبها من سلسلة الرتب والرواتب بموقف
رئيسه ع��ن رف��ض التشريع تحت ال��ض��غ��ط ،لتأجيل
البحث للجمعة في اللجان المشتركة ،ويمرر قانون
حماية المرأة من العنف بدراسة أقل ألن الحكومة ال
وقت لديها ،بينما الجمعيات الحقوقية والنسائية ترى
القانون ضعيفا ً ومبتوراً.

الوضع الداخلي

ف��ي ه��ذه األث��ن��اء ،ت��و ّزع��ت االه��ت��م��ام��ات ال��داخ��ل��ي��ة بين
األمن والتشريع والمطالب العمالية النقابية بينما تستمر
االتصاالت قائمة لتجاوز أزمة التعيينات في جلسة مجلس
الوزراء المقررة اليوم ،بعد الخالف الذي حصل بين رئيس
الجمهورية العماد ميشال سليمان ووزراء  8آذار في جلسة
أول من أمس،حيث يريد سليمان تمرير بعض التعيينات
بالمف ّرق،بينما يطالب حزب الله وقوى  8آذار بأن تتم في
سلّة واحدة،وعلى األقل أن تشمل التعيينات عددا ً من المواقع
الشاغرة ضمن هذه السلة ،تفاديا ً الستمرار الفراغ في هذه
المواقع.
وفيما انطلقت الخطة األمنية في طرابلس،أق ّرت الجلسة
النيابية أم��س ع���ددا ً م��ن مشاريع واق��ت��راح��ات القوانين
بالتوازي مع تح ّرك المياومين واإلضراب العام الذي تن ّفذه
هيئة التنسيق النقابية اليوم،انطلقت الخطة األمنية بق ّوة في
طرابلس أمس ،بحيث بدا واضحا ً أن هناك قرار حاسم بوقف
فوضى السالح والمسلّحين في المدينة بعد رفع الغطاء
السياسي عن كل الذين كانوا شاركوا في الجوالت السابقة
بما في ذلك قادة المحاور وبعض رجال الدين الذين كانت
مه ّمتهم التحريض ودفع الوضع نحو مزيد من سفك الدماء
وجعل طرابلس مدينة مستباحة للمسلّحين.
وك���ان���ت وح����دات ال��ج��ي��ش ،ب��ع��دم��ا ان��ض��م��ت وح���دات
عسكرية تقارب  1400عنصر إلى الوحدات الموجودة في
المدينة،بدأت منذ صباح أمس باالنتشار على محاور الب ّقار
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وا�شنطن ومو�سكو ( ...تتمة �ص)1
ـ الريغا ـ المنكوبين ـ الشعراني ـ باب التبانة وجبل محسن،
وعملت بمؤازرة قوى األمن الداخلي على إزالة الدشم من تلك
المحاور،كما قامت بنشر نقاط ثابتة في كل أحياء طرابلس،
وسيّرت دوريات داخل مناطق االشتباكات السابقة،وبالتوازي
ن ّفذت وح��دات الجيش وق��وى األم��ن عمليات ده��م واسعة
بحثا ً عن مطلوبين بناء على االستنابات القضائية،وشملت
عمليات الدهم مشروع الحريري،األميركان،البقار وجبل
محسن مع تسجيل انتشار كثيف حول مكاتب الحزب العربي
الديمقراطي .كذلك دخل الجيش فيال أمين عام الحزب رفعت
عيد في جبل محسن وص��ادر جهازي السلكي ،كما أفيد أن
الجيش دهم منزل الشيخ عمر بكري فستق ولم يجده في
المنزل .ولوحظ أيضا ً أن مروحيات الجيش حلّقت بشكل
مك ّثف في أجواء طرابلس.

مداهمات وتوقيفات

وقد بلغ عدد الموقوفين الذين أوقفوا أمس ما يزيد عن
 75شخصا ً بينهم قائد محور البقار جهاد الدندشي ،بينما
هرب باقي قادة المحاور .كما أوقف قائد محور جبل محسن
سليمان خانات ،بينما خرج عشرات الشبان بمسيرات تكبير
في باب التبانة اعتراضا ً على االنتشار لكنها لم تؤثر على
الخطة األمنية ،وبذلك أنهى الجيش أمس المرحلة األولى من
الخطة.
كذلك قام الجيش بعملية دهم في حكر الضاهر في عكار
حيث توجد فيال النائب السابق علي عيد حيث قام أيضا ً
بتفتيش الفيال وأوقف ثالثة أشخاص يعملون فيها.
وينتظر أن يتابع الجيش اليوم خطة االنتشار والدهم
خاصة في باب التبانة.
وأعلنت قيادة الجيش أن وحدات الجيش استكملت تنفيذ
الخطة األمنية وقامت بعمليات دهم وتفتيش في عدد من
أحياء ومناطق طرابلس وتم توقيف العديد من المطلوبين
وضبط كمية من األسلحة واألعتدة العسكرية المختلفة.

مصادر أمنية لـ«البناء»

وقالت مصادر أمنية لـ«البناء»إن الخطة األمنية ليست
محكومة بتوقيت معين ،وه��ي ستستمر طالما أن هناك
من يحاول إعادة الفوضى إلى طرابلس.أضافت:إن عملية
المداهمات ل��ن تكون أي��ض�ا ً محصورة بمدة م��ح��ددة ،بل
إنها ستتواصل حتى يتم توقيف كل الذين صدرت بحقهم
استنابات قضائية بغض النظر عن كل االعتبارات األخرى.
وأك��دت أن ال أح��دا ً «فوقه خيمة» ،بل إن أي مخل باألمن أو
عليه دعاوى قضائية سيطاله التوقيف .مشيرة إلى أن بعض
الذين تواروا عن األنظار يجري تعقبهم من خالل كل اإلجراءات
الممكنة،ولن يستطيعوا االستمرار طويالً في الهرب من وجه
العدالة.
وأكدت المصادر أيضا ً أن مسار الخطة األمنية هذه المرة
مختلف عن كل ما سبقه،خصوصا ً أن األط��راف السياسية
المختلفة رفعت الغطاء السياسي عن كل المرتكبين.

حصار نقابي وعمالي لجلسة مجلس النواب

أما سياسياً،فكان البارز أمس انعقاد الجلسة التشريعية
لمجلس النواب والتي حوصرت باعتصام المياومين في
الكهرباء للمطالبة بإقرار مشروع القانون ال��ذي يعطيهم
حقوقهم،على أن يستمر اإلضراب اليوم بالتوازي مع معاودة
بحث المشروع في جلسة اليوم ،وفي الوقت نفسه تتزامن
الجلسة اليوم أيضا ً مع االعتصام الحاشد الذي تن ّفذه هيئة
التنسيق النقابية في رياض الصلح رفضا ً الستمرار المماطلة
في إقرار سلسلة الرتب والرواتب واعتراضا ً على الضغوط
التي تمارسها جمعيات التجار والصناعيين للحؤول دون
إقرار السلسلة.

مو�سكو تطالب ( ...تتمة �ص)1
أزمة المياومين هل تنفرج اليوم؟

لم يتم ّكن مجلس النواب أمس من إقرار قانون المياومين
في الكهرباء ،بسبب استمرار األخذ والرد حول عدد من األمور
العالقة على الرغم من الجهود التي بُذلت على غير صعيد بما
في ذلك من رئيس مجلس النواب نبيه بري للتصديق على
القانون في الجلسة المسائية ،وعلمت «البناء» أن الرئيس
ّ
تدخل بعد رفع الجلسة المسائية بسبب انفراط النصاب
لمقاربة صيغة تراعي مطالب المياومين وتلقى قبوال ً من
الكتل النيابية،على أمل إقرارها في جلسة اليوم واالنتهاء من
هذا الملف العالق منذ فترة طويلة.
ووف��ق المعلومات،فإن اللجنة الفرعية الثالثية التي
وسعت أمس لتصبح سداسية،لم تتوصل إلى توافق على
ّ
ترجح بين مشروع القانون القديم واقتراح قانون
صياغات
ّ
اللجنة الثالثية،وبدا النائب ابراهيم كنعان ير ّكز على أن
يكون األس��اس مشروع اللجنة ويميل معه ج��ورج عدوان
وسامي الجميل،بينما يحاول كل من بزي وعمار األخذ بعين
االعتبار مطالب المياومين الذين حاصروا ساحة النجمة
باالعتصامات.
وقالت المعلومات إن هناك خالفا ً حول التعويض للذين
لن يتم ّكنوا من اجتياز المباراة ،وعلى الشروط لهذه المباراة
وحدودها .وقال أحد أعضاء اللجنة مساء أمس لـ«البناء»
موحدة قبل
سنسعى ليالً وصباح اليوم للتوصل إلى صيغة
ّ
مناقشتها في الجلسة.
وذك���رت المعلومات أن الرئيس ب��ري ع��ازم على إق��رار
اقتراح القانون معربا ً عن استيائه لما جرى أمس في هذا
الخصوص.

اللجان تدرس السلسلة الجمعة

أما في خصوص سلسلة الرتب والرواتب ،فقد دعا بري
اللجان المشتركة إلى االجتماع مرة ثانية بعد غد الجمعة
الستكمال درسها ،مع العلم أن العقدة األساسية ال تزال
في الخالف حول ال��واردات ،وأمل الرئيس بري إنجازها في
اللجان لكي يصار إلى إدراجها على جدول أعمال الجلسة
التشريعية المقبلة،والمتوقع أن ُتعقد خالل هذا الشهر،مع
العلم أن المجلس سيرفع جلسته بعد ظهر اليوم وال يتو ّقع
أن تمتد إلى الغد بسبب جلسة مجلس الوزراء.
والبارز في الجلسة التشريعية أمس إقرار قانون اإليجارات
وحماية النساء من العنف األسري كل بمادة وحيدة ومن دون
معارضة.

وفي ما يتعلق بالتطورات في كسب وري��ف الالذقية
واإلج����راءات التي ستقوم بها الحكومة السورية قال
الجعفري« :سياسيا ً قمنا بتوجيه خمس رسائل حول
م��وض��وع كسب خ�لال األي���ام السبعة األخ��ي��رة لمجلس
األمن الدولي ولألمين العام لألمم المتحدة ،وكلها حافلة
بالمعلومات المتعلقة بانخراط الحكومة التركية برعاية
تلك الهجمات اإلرهابية على كسب».
ولفت الجعفري إلى أن هناك هجرة كبيرة للسوريين
األرمن من كسب وإلى وجود ضحايا كثر ،ولكن السلطات
السورية تحرر المنطقة مترا ً مترا ً وهناك معارك شديدة
تجري في المنطقة ،مؤكدا ً أن النصر في نهاية المطاف
سيكون لصالح الجيش السوري ،وسيتم تحرير األراضي
كافة ،وصوال إلى الحدود مع تركيا كما في الحصن ويبرود
والقصير.
وفي السياق ،دعت وزارة الخارجية الروسية مجلس
األم��ن ال��دول��ي لمناقشة م��ج��زرة األرم���ن ف��ي بلدة كسب
السورية وإعطاء تقييم مبدئي لهذا الحدث.
واستنكرت موسكو بحزم األعمال الوحشية للمتطرفين
في س��وري��ة .وأع��رب��ت عن اعتقادها ب��أن مه ّمة تنسيق
جهود الحكومة السورية والمعارضة من أجل القضاء
على اإلرهاب في البالد ،وهزيمة المتطرفين وطردهم من
أراضيها «تكتسب في الظروف الراهنة أهمية خاصة».
وأضافت الوزارة أن جميع الذرائع الهادفة إلى تأجيل اتخاذ
الخطوات العملية في هذا االتجاه حتى تشكيل جهة إدارية
انتقالية في سورية ،ناهيك عن محاوالت تبرير جرائم
اإلرهابيين ،مرفوضة بتاتاً ،ألن األمر ال يتحمل التأجيل.
أما في ما يتعلق بشريط الفيديو المتداول على موقع
«يوتيوب» حول أحداث كسب ،فأشارت ال��وزارة إلى أنه
حتى إذا كان هذا الشريط ال يظهر إعدام األرمن في كسب،
إنما مقتل جنود سوريين على يد المسلحين ،فذلك ال يجعل
هذه الجريمة أقل وحشية.
و دعا نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف
مجلس األم��ن الدولي إل��ى عقد اجتماع ط��ارئ لمناقشة
الجرائم التي ارتكبها مقاتلون متشددون في مدينة كسب
السورية قرب الحدود التركية بحق السكان األرمن.
وكتب الدبلوماسي على صفحته في موقع «تويتر» يجب
إجراء تحقيق في حادث إطالق النار على السكان األرمن في
مدينة سورية من قبل المقاتلين .من الضروري أن يناقش
مجلس األمن هذا الوضع بأسرع وقت ممكن» ،وكان ممثلو

اتصاالت لحلحلة أزمة التعيينات

من جهة أخرى،دارت اتصاالت ومساع على هامش جلسة
مجلس النواب مساء أمس لحل أحجية التعيينات اإلدارية
التي ألهبت جلسة مجلس الوزراء ليل أول من أمس للوصول
إلى اتفاق قبل الجلسة عصر اليوم.وقالت مصادر وزارية
مساء أمس لـ«البناء»إن البحث مستمر ولكن لم يتم التوصل
بعد إلى توافق نهائي ويؤمل أن تستكمل االتصاالت والجهود
اليوم.

مصدر وزاري يتحدّث
عن توافق حول التعيينات

وليالً ،أفادت مصادر وزارية مطلعة أن توافقا ً حصل بعد
سلسلة اتصاالت مك ّثفة على إج��راء «سلّة من التعيينات»
تطال عشرة مواقع شاغرة شبه مناصفة بين المسلمين
والمسيحيين .وقالت المصادر إن هذا التوافق المبدئي يفتح
الطريق ليس فقط أمام جلسة هادئة لمجلس الوزراء اليوم،
إنما لحصول توافقات الحقة على ملء مواقع شاغرة في عدد
كبير من اإلدارات والمؤسسات.

�آالف الأتراك( ...تتمة �ص)1
وفي مقاطعة جيالن بينار التابعة لمدينة أورفا السورية
المحتلة ،اعتدت شرطة أردوغان على أعضاء وأنصار حزب
السالم والديمقراطية الذين اعتصموا أمام القصر الحكومي
رفضا ً لفوز مرشح حزب أردوغ��ان في بلدية جيالن بينار
واحتجاجا ً على التزوير في االنتخابات.
وذكر موقع ت 24أن شرطة أردوغ��ان استخدمت الغاز
المسيل للدموع وخراطيم المياه وال��رص��اص المطاطي
لتفريق المتظاهرين.
بدورها أكدت صحيفة حرييت التركية أن حزب الشعب
الجمهوري يجري عملية تدقيق في نتائج االنتخابات
المحلية في أنقرة من خالل مقارنة نتائج صناديق االقتراع
والمحاضر التي أعدتها لجان صناديق االقتراع في نهاية
عملية االقتراع.
من جانب آخر صرح محامي مقرب من حزب الشعب
الجمهوري طالبا ً عدم كشف هويته أن «عمليات تزوير كبيرة
تبينت في عدة مراكز اقتراع».

وقال رئيس الدولة في خطاب تلفزيوني مقتضب من ثماني
دقائق« :حان الوقت لبدء مرحلة جديدة» ،معلنا ً انه كلف وزير
الداخلية السابق «مه ّمة قيادة حكومة مكافحة».
وأكد هوالند أن مانويل فالس «لديه المواصفات» من أجل
تحقيق ذلك ،واعدا ً بتشكيل «فريق «مصغر متماسك ومتالحم»
يطبق ميثاق المسؤولية الذي يشكل حجز الزاوية في سياسته
االقتصادية وينص على خفض األعباء على الشركات لقاء توفير
وظائف.
غير أن هوالند لم يتطرق إلى تشكيل الحكومة التي لن تبصر
النور خالل اليومين المقبلين.
ومن بين الوزراء الجدد ترد بانتظام أسماء سيغولين روايال
المرشحة للرئاسة في انتخابات  2007والرفيقة السابقة
لهوالند ،والتي قد يتم تكليفها وزارة تربية موسعة ،وفرنسوا
ريبسامين الذي قد يتسلم الداخلية ،الحقيبة التي كان يطمح لها
عام .2012
وسعيا ً لطمأنة الجناح اليساري من غالبيته المتخوف من
تعيين فالس والذي كان يطالب بتدابير تعزز العدالة االجتماعية،

ت�أجيل محاكمة مبارك
�إلى اليوم

وكانت وسائل إع�لام تركية شككت بالنتائج األولية
لالنتخابات البلدية التي تظهر فوز حزب أردوغ��ان على
رغم قضايا الفساد والتحريض على الحرب في سورية التي
طاولته مؤخراً ،مشيرة إلى لجوء حزب أردوغ��ان للتزوير
والحيل االنتخابية في عدد كبير من المدن التركية أثناء
إجراء االنتخابات وفرز األصوات.
وفي سياق متصل قال صالح الدين دميرتاش الرئيس
المشارك لحزب السالم والديمقراطية أن نتائج االنتخابات
المحلية أظهرت االستقطاب الحاد في المجتمع التركي ،الفتا ً
إلى أن تركيا خاضت االنتخابات المحلية في جو يوحي
بإجراء انتخابات نيابية.
ونقلت صحيفة يورت التركية عن دميرتاش قوله في
مؤتمر صحافي عقده بعد االنتخابات المحلية إن فوز
حزب أردوغان في االنتخابات المحلية ال يبرئه من جرائمه
وخطاياه وال يلغي االتهامات الموجهة إليه ،مؤكدا ً ضرورة
مكافحة النهب والسرقة.

البرلمان الأوكراني ( ...تتمة �ص)1

لوبين :الفرن�سيون( ...تتمة �ص)1
أعلن فرنسوا هوالند أيضا ً عن «ميثاق تضامن» وعن «خفض في
الضرائب على الفرنسيين» بحلول  2017و»تخفيض سريع
للمساهمات» التي يسددها األجراء.
غير أن ذلك لم يقنع الوزيرين من أنصار البيئة في الحكومة
المنتهية واليتها سيسيل دوفلو لإلسكان وباسكال كانفان
للتنمية ،وقد أعلنا على الفور أنهما «لن يشاركا في هذه الحكومة
الجديدة» ،معتبرين أن فالس ال يحمل «الرد المناسب على مشاكل
الفرنسيين».
وأثنت مسؤولة حزب أوروبا البيئة  -الخضر ايمانويل كوس
على هذا الموقف ،معتبرة في بيان انه ينم عن «موقف سياسي
متماسك» .وقالت إن حزبها «ينتظر منذ اليوم توضيحا ً من رئيس
توجه الحكومة الجديدة» لمعرفة ما إذا كان ينسجم
الوزراء حول ّ
مع مواقف البيئيين أم ال.
ولم يأت البيان على ذكر إمكانية مشاركة أعضاء من حزب
أوروب��ا البيئة -الخضر في الفريق الحكومي المقبل برئاسة
فالس.
ون��دد جان لوك ميالنشون مسؤول حزب اليسار المتشدد

الجالية األرمنية قد نظموا احتجاجا ً أمام السفارة التركية
في موسكو ،واتهموا مقاتلين من تركيا بقتل مدنيين أرمن
في كسب.
إل��ى ذل��ك ،أك��د وزي��ر الدفاع الروسي سيرغي شويغو
استمرار دول غربية وخليجية بتقديم السالح وغيره
للمجموعات المسلحة في سورية ،مشيرا ً إلى أن الوضع
في هذا البلد ما زال متوترا ً جراء ذلك.
وقال شويغو إثر اجتماع وزراء دفاع البلدان األعضاء
في منظمة شنغهاي للتعاون أمس إن «مسلحين قاتلوا في
ليبيا يتسللون إلى سورية وهم يقومون بدعم المعارضين
في تونس والجزائر ومصر وس��وري��ة ،ما يشير إل��ى أن
القضايا المعاصرة بما فيها مسائل تسوية النزاعات
الداخلية ال توجد لها حلول عسكرية» ومؤكدا ً أنه ينبغي
أن تشغل هذه القضايا االنتباه الدائم من قبل المؤسسات
الدفاعية في المنظمة.
وأشار الوزير الروسي إلى وجود أصوات ما زالت تنادي
باستخدام القوة العسكرية ضد سورية موضحا ً إن التدخل
العسكري الخارجي يهدد بنتائج كارثية على المنطقة
برمتها ،مذكرا ً بالنتائج السلبية للتدخل في ليبيا ،مشيرا ً
إلى أن وزارة الدفاع الروسية تؤيد بشكل كامل مبادرة
الجانب الصيني في تشكيل مركز مكافحة اإلره��اب تابع
لمنظمة شنغهاي للتعاون.
إلى ذلك ،أعلن المتحدث باسم «االئتالف المعارض»
لؤي صافي أن «االئتالف» قد يدرس المشاركة في مؤتمر
«جنيف »-3إذا غيرت موسكو موقفها من األزمة السورية.
وحول طبيعة الموقف الذي يريده «االئتالف» من الجانب
الروسي قال صافي إنه «يتضمن تنفيذ ضغوط على نظام
األسد للدخول في حل سياسي أو رفع الحماية الدولية عن
النظام التي يطبقها الروس رافضين ومستبعدين أي قرار
من مجلس األمن يصدر ضده».
وأشار في الوقت ذاته أن احتمال تغيير الموقف الروسي
في الوقت ال��راه��ن «ضعيف بناء على تاريخ الموقف
الروسي من الثورة السورية والذي لم يتغير منذ أكثر من
ثالث سنوات».
وجاء بيان صافي ردا ً على ما نشرته وسائل اإلعالم عن
سعي المبعوث األممي األخضر اإلبراهيمي لعقد لقاء ثالثي مع
ويندي تشيرمان مساعدة وزير الخارجية األميركي وميخائيل
بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي في جنيف في 10
نيسان لبحث إمكانية عقد مؤتمر «جنيف.»3 -

باختيار فالس ،معتبرا ً أن هوالند اختار تعيين «أكبر شخصية
خالفية في اليسار» ،فيما قال بيار لوران ممثل الحزب الشيوعي
الفرنسي ان فالس «ال يسمع إال بإذنه اليمنى».
وقال جان فرنسوا كوبيه رئيس االتحاد من أجل حركة شعبية
(يمين) ،أكبر أحزاب المعارضة ،إن «إقالة» جان مارك إيرولت «لن
تكون كافية لتسوية مشاكل» فرنسا ،مشددا ً على أن «المشكالت
ال تحل بتغيير الرجال واالحتفاظ بالسياسة نفسها».
من جهتها ،قالت مارين لوبين رئيسة حزب الجبهة الوطنية
(يمين متطرف) إن التعديل الحكومي «ل��ن يغيّر شيئا ً ألن
ما ينتظره الفرنسيون هو تغيير في السياسة وليس صفقة
حكومية».
وفي المقابل ،اثنى رئيس الحزب االشتراكي هارليم ديزير
على اختيار فالس ،معتبرا ً انه «يبدأ حقبة جديدة في الوالية
الرئاسية» التي تستمر خمس سنوات.
ورأى رئ��ي��س الكتلة االش��ت��راك��ي��ة ف��ي مجلس الشيوخ
فرنسوا ريبسامين أن فرنسوا هوالند «بدد سوء التفاهم» مع
الفرنسيين.

ونقلت وك��ال��ة اي��ت��ار ت��اس الروسية ع��ن وزارة الدفاع
الليتوانية قولها إن «المناورات ستركز على عمليات البحث
واإلنقاذ وتعامل الطائرات العسكرية مع الطيران المدني».
وتشارك الواليات المتحدة بمقاتالت أف  15س ايغل
وطائرة صهريج ك س أ  135أم��ا ألمانيا فقد أرسلت إلى
التدريبات طائرة أواكس لإلنذار المبكر.
يذكر أن مناورات القوات الجوية لحلف الناتو تجري مرة
كل ثالث سنوات.
وفي السياق ،وافق البرلمان األوكراني أمس بـ  235صوتا ً
على سلسلة تدريبات عسكرية مشتركة مع دول الحلف
األطلسي ،ستضع القوات األميركية في الجوار المباشر
للقوات الروسية في القرم ،بين أيار وتشرين األول.
وقال وزير الدفاع بالوكالة ميخايلو كوفال أمام البرلمان
إن «هذه فرصة جيدة لتطوير قواتنا المسلحة».
وبحسب ق��رار البرلمان ف��إن م��ن��اورات «نسيم الريح»
ستستمر على مدى  25يوما ً بين تموز وتشرين األول بعيدا ً
عن مينائي أوديسا و»على طول مياه البحر األسود».

وتشمل المناورات التي وافق عليها البرلمان األوكراني
مجموعتين من التدريبات العسكرية مع الواليات المتحدة
الصيف الحالي ،ومن المفترض أن يشارك فيها سبعة آالف
جندي من  17دولة.
و ُنقلت تلك التدريبات خالل السنوات الماضية إلى ميناء
أوديسا حيث يوجد قاعدة بحرية أوكرانية .وبحث الحلف
األطلسي في تعزيز قواته على الحدود الشرقية بعد ضم شبه
جزيرة القرم إلى روسيا.
وأعلنت روسيا االثنين عن سحب كتيبة من حوالى 500
إلى  700جندي من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا ،وهي
خطوة وصفها وزير الخارجية األلماني فرانك وولتر شتاينمر
بـ»المؤشر البسيط على أن الوضع أصبح أقل توتراً».
وأوكرانيا ليست دولة عضو في الحلف األطلسي ،وعلى
رغم العالقة المتوترة بين روسيا والحلف منذ إنشائه خالل
الحرب الباردة ،إال أن موسكو أسست شراكة معه في ،1997
وه��ي تجري منذ ذل��ك الحين م��ن��اورات مشتركة مع دوله
األعضاء.

 33جريح ًا في مواجهات ( ...تتمة �ص)1
وأصدر «تحالف دعم الشرعية» بيانه رقم  6رأى فيه أن
«التاريخ ال ينحني إال لصانعيه ،ونحن بكم ومعكم سنكون
صانعيه» ،مؤكدا ً أن تحركاته «حققت أهدافها وتقدمت
بالحراك في طريق قهر االنقالب» ،داعيا ً إلى «أسبوع آخر
من التظاهرات باسم دعم الشهيد».
على صعيد آخر ،اندلعت مواجهات بين طالب مؤيدين
للرئيس المخلوع محمد مرسي وقوات األمن في جامعات
مصرية عدة عبر البالد ،ما أوقع  33جريحا ً غالبيتهم في

جامعة أسيوط جنوب البالد ،بحسب ما أفادت مصادر
أمنية وطبية.
وجرت المواجهات بعدما تظاهر الطالب المناصرون
لمرسي مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة وقائد
الجيش السابق المشيرعبد الفتاح السيسي.
ففي محافظة أسيوط ( 360كلم جنوب القاهرة)،
أصيب  31شخصا ً في مواجهات بين الطالب المؤيدين
لمرسي وقوات األمن في جامعة األزهر فرع اسيوط ،وفق

ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.
من جانبها ،قررت جامعة األزهر فصل  25طالبا ً قالت
إنهم تورطوا في أعمال عنف تضمنت إح��راق سيارات
ألساتذة الجامعة االثنين ،حسب ما ذكرت وكالة أنباء
الشرق األوسط الرسمية في البالد.
وفيما تواصلت عملية التوكيالت للمرشحين المحتملين
في االنتخابات الرئاسة ،اشتبك طالب مؤيدون لمرسي
مع مناصرين لقائد الجيش السابق المشير السيسي في

مدينة دمنهور في الدلتا.
وأدت هذه المواجهات إلى إصابة ثالثة من مؤيدي
السيسي بحسب ما قالت وكالة انباء الشرق االوسط.
وينبغي على كل مرشح الحصول على  25ألف توكيل
من  15محافظة على أال يقل عدد التوكيالت في كل محافظة
عن ألف توكيل.
وحتى اللحظة أعلن السيسي وال��ي��س��اري حمدين
صباحي عزمهما الترشح لالنتخابات الرئاسية.

�إعادة فتح معبر را�س الجدير «وا�شنطن بو�ست»:
«�سي �آي �أي» �أخفت عمد ًا
بين تون�س وليبيا الأحد
معلومات عن تقنيات اال�ستجواب العنيفة

أجل القضاء المصري أمس محاكمة الرئيس األسبق حسني مبارك
ونجليه وآخرين في قضيتي قتل متظاهرين إبان ثورة  25يناير والفساد
المالي ،إلى جلسة اليوم الستكمال سماع مرافعة الدفاع.
وقررت محكمة جنايات القاهرة ،المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس،
تأجيل محاكمة الرئيس األسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعالء
ووزير داخليته حبيب العادلي ،ومساعديه الستة بتهمة قتل متظاهري 25
يناير لجلسة اليوم األربعاء الستكمال سماع مرافعة الدفاع.
وواصلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي
أمس االستماع إلى مرافعة دفاع وزير الداخلية األسبق حبيب العادلي في
اتهامه بـ «التحريض واالتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين
وإشاعة الفوضى في البالد وإحداث فراغ أمني فيها إبان ثورة  25يناير
.»2011
وتضم قائمة المتهمين باإلضافــة إلــى مبارك ،كالً من نجليه عالء
وجمال ،والعادلي وستة من كبار معاونيه ورجل األعمال الهارب حسين
سالم.

أعلن محافظ والي��ة مدنين التونسية الحبيب ش��واط أمس أنه تم
االتفاق على إع��ادة فتح معبر راس الجدير الحدودي مع ليبيا األحد
المقبل بشكل رسمي والتزام الجانبين الليبي والتونسي على ضمان
سالمة وأم��ن الليبيين والتونسيين والعمل على تجاوز الصعوبات
القائمة.
جاء ذلك على إثر جلسة تفاوضية بين عدد من القيادات األمنية
التونسية وممثلي مكونات المجتمع المدني في الجانب الليبي لمعبر
راس الجدير.
وأكدت مصادر مطلعة أن مكونات المجتمع المدني بمدينة زوارة الليبية
المحاذية للمعبر قدموا مالحظات عدة للجانب التونسي الذي طرح بدوره
مواقفه من الدوافع األصلية للمشاكل المستمرة بالمعبر ،والتي أدت إلى
إغالقه في أكثر من سبع مناسبات منذ بداية العام الحالي.
ويرى مراقبون أن أزمة المعبر ستتواصل نتيجة الخالفات القائمة
من الجانب الليبي بين المصالح األمنية واإلدارية بالمعبر والميليشيات
المسلحة التي تحاول وض��ع يدهــا عليه ،في حين تحدثت بعض
المصادر عن وجود صــراع بين قوى مختلفة حول مدى استفادة بعضها
من حالة الفساد والرشاوى نتيجة عمليات تهريب البضائع التي يتميز
بها المعبر.
وكانت مدينة بنقردان التونسية الحدودية شهدت إضرابا ً عاما ً
بـ«مبادرة شعبية وشبابية» احتجاجا ً على استمرار غلق معبر راس
الجدير الحدودي مع ليبيا ،وقال الكاتب العام المحلي التحاد الشغل في
بنقردان ،محسن لشاب ،إن هذا اإلضراب يأتي بعد استمرار غلق المعبر
ألكثر من شهر ،وأن هذا اإلضراب أقرته «مجموعة من شباب الجهة».

نقلت صحيفة «واش��ن��ط��ن ب��وس��ت» االثنين عن
مسؤولين أن تقريرا ً أعدته لجنة في مجلس الشيوخ
األم��ي��رك��ي خ��ل��ص إل��ى أن «وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارات
المركزية األميركية (س��ي آي أي) تعمدت تضليل
اإلدارة وال��رأي العام األميركيين في شأن تقنيات
االستجواب العنيفة التي استخدمتها في عهد جورج
بوش االبن».
وأوضحت الصحيفة أن هذا التقرير ،الواقع في
 6300صفحة والذي أعدته لجنة االستخبارات في
مجلس الشيوخ ،يتهم (سي آي أي) بـ»تعمد إخفاء
بعض التفاصيل المتعلقة بمدى قسوة تقنيات
االستجواب العنيفة التي لجأت إليها والتي اعتبرها
الكثيرون ضربا ً من التعذيب».
ويتهم التقرير أي��ض �ا ً ال��وك��ال��ة بأنها «تعمدت
تضخيم بعض المؤامرات والمبالغة في أهمية بعض
المعتقلين في سجونها السرية ،وكذلك أيضا ً بأنها
أخفت واقعة أن بعض المعلومات االستخبارية
الحاسمة أدل��ى بها الموقوفون حتى قبل أن يتم
إخضاعهم لتقنيات االستجواب العنيفة ،بحسب

الواشنطن بوست».
ولفتت الصحيفة إلى أن المعلومات االستخبارية
األكثر أهمية في شأن تنظيم القاعدة «وم��ن بينها
المعلومات التي قادت إلى تنفيذ العملية ضد أسامة
بن الدن في  »2011لم يتم الحصول عليها بفضل
تقنيات وسائل االستجواب التي اعتمدتها وكالة
االستخبارات المركزية.
وأوضحت «واشنطن بوست» أن «التقرير ال يزال
مصنفا ً س��ري�ا ً وأن��ه��ا اطلعت على ه��ذه التفاصيل
ال��واردة فيه بفضل تسريبات تلقتها من مسؤولين
اطلعوا عليه».
وب��ح��س��ب الصحيفة ف���إن ال��ت��ق��ري��ر اس��ت��ن��د إل��ى
«شهادات مفصلة لعشرات األشخاص الذين اعتقلتهم
سي آي أي» بين عامي  2002و.2006
ويومها كانت الوكالة رأس حربة في «الحرب على
اإلرهاب» التي أعلنها الرئيس السابق جورج دبليو
بوش وقد استخدمت تقنيات االستجواب هذه في
تحقيقاتها مع أشخاص اعتقلتهم بشبهة التورط
باإلرهاب.

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د ل��ش��راء م��ح��والت شدة
وتوتر (عدد  ،)78وذلك وفق المواصفات
الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة المحددة في
دفتر الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ أربعماية ألف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء
الواقع فيه  23نيسان  2014الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 589

مفقود
فقد ج��واز سفر فلسطيني باسم ناجي
أس��ع��د خليل يحمل ال��رق��م ،240382
ال��رج��اء ممن يجده االت��ص��ال على الرقم
.71/241441

