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جعجع يتر�شح ( ...تتمة �ص)1

تحول جعجع في فريق الرابع عشر من آذار إلى صاحب الفيتو
الوحيد في االستحقاق الرئاسي مقابل تحول تيار المستقبل إلى
الناخب الرئيسي ،معادلة سيضمنها جعجع ي��وم يريد اإلف��راج
عن االستحقاق الرئاسي والسماح بإجرائه ،ألن تيار المستقبل
ال��ض��روري لتحقيق نصاب الثلثين في جلسة االنتخاب سيكون
ممنوعا ً عن ذل��ك بقوة ترشيح جعجع حتى يسترضيه ،ويصير
التفاهم كامالً مع الفرقاء اآلخرين على اسم المرشح العتيد وموافقة
جعجع على االس���م تصير ض��روري��ة لسحب ترشيحه ،ليتحقق
النصاب ويتم االنتخاب.
يتخطى جعجع عتبة إلقاء القبض على النصاب عبر تيار المستقبل،
ليلقي القبض على االنتخاب واسم المرشح وموعد االنتخابات ،وهي
كل عناصر االستحقاق الرئاسي.
يخطف جعجع بعبدا إلى معراب إلى أجل غير مسمى ،ويمسك بيده
مفاتيح اإلف��راج عنها طالما أن مفاتيح نصاب الثلثين بيد حليفه تيار
المستقبل ،ال��ذي لن يجرؤ على تخطي عتبة معراب في الطريق إلى
بعبدا.
المرشح جعجع ينتخب الفراغ رئيسا ً إلى أجل غير مسمى.

مصدر في « 14آذار»:
جعجع ال يصلح ليكون رئيسا ً

في السياق ذاته ،رأى مصدر وزاري في « 14آذار» أن ترشح جعجع لرئاسة
الجمهورية شأن يعنيه ،حيث إن من حقه الترشح كما من حق غيره .ولفت إلى
أن هذه الخطوة ال تقطع الطريق على أحد ،فمن يريد أن يترشح فهو لن يستحي
من جعجع وسيقدم على هذه الخطوة ،واعتبر المصدر أن جعجع ال يصلح ألن
يكون رئيسا ً لهذه المرحلة مع وجود مرشحين آخرين تتوافر فيهم العناصر
المطلوبة لمواكبة المرحلة في لبنان والمنطقة.
وإذا استبعد المصدر حصول االنتخابات في موعدها فإنه لفت إلى أن

الواليات المتحدة تسعى ألن يتم هذا االستحقاق والحؤول دون الفراغ ،متسائالً
ما إذا كانت هذه الرغبة األميركية ستتحقق أم ال ،معتبرا ً أن النصف األول من
أيار المقبل ستظهر فيه صورة االستحقاق الرئاسي بشكل أوضح .وقال وإن كان
االستحقاق الرئاسي انطلق فإنه من المستبعد أن تكون هناك ترشيحات قريبة
كون أن بعض المعنيين يحبّذ قراءة مالمح المنطقة وتجميع المعطيات التي
على أساسها يقرر اإلقدام أو االنكفاء.
بدوره ،قال نائب في تكتل التغيير واإلصالح إن العماد عون ال يريد المواجهة
أم المنافسة مع أحد وهو عبر عن ذلك ،مشيرا ً في الوقت نفسه إلى الحرص على
أن يكون هدفه غير ذلك.

األعمال على النواب قبل  48ساعة لكن اللجان وعلى رغم ما جرى من نقاش
وسجال في الجلسة تمكنت من أخذ مسار جدي في مناقشة موضوع اإليرادات
وأق��رت سبع مواد وكلفت مادتين أساسيتين واح��دة تتعلق بزيادة ضريبة
الـ  TVAمن  10إلى  15في المئة على أجهزة الخليوي ،وعلى السالمون
والقريدس والكافيار وعلى السيارات المستعملة والجديدة وقطع الغيار
والمراكب البحرية واأللبسة واألحذية ومواد أخرى تندرج في إطار الكماليات
أما الثانية التي علقت فتتعلق أيضا ً بتعديل بعض الرسوم والضرائب ال تشكل
أعبا ًء على الطبقة محدودة الدخل.
وأقرت اللجان مواد أخرى تتعلق بتوفير اإليرادات للسلسلة لكن الخالف
الذي نشب في الجلسة برز حول الفرق في أرقام السلسلة المقدرة من اللجنة
المالية والمقدرة من وزير المال بـ 2765مليار ليرة وكذلك اإليرادات المقدرة من
الوزير والمقدرة من اللجنة وتخلل هذا النقاش كالم حاد بين علي حسن خليل
وإبراهيم كنعان حول تقدير األرقام بالنسبة إليرادات رخص البناء.
ويفترض أن يتركز النقاش في الجلسة المقبلة المتوقعة صباح االثنين على
عشرة مواد باقية تتعلق باإليرادات باعتبار أن باقي المواد لن تكون موضع
خالف مهم.
وفي كل الحاالت ،فقد أكد النواب بعد الجلسة على جدية النقاش وجدية
السعي إلقرار السلسلة وأحقيتها ،وعبر عن ذلك الوزير خليل والنائب كنعان
َ
يحظ بجواب من النواب هو هل
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه والذي لم
يتمكنوا من إنجاز السلسلة االثنين أم يحتاجوا إلى مزيد من الجلسات .هنا
تبقى القطبة المخفية في مجلس النواب بين ما عبر عنه الرئيس تمام سالم أمام
نقابة المحررين من أن الموضوع عند المجلس متجنبا ً تحمل مسؤولية هذه
القطبة ومفضالً االنتظار.

مصير السلسلة معلق حتى االثنين!

هيئة التنسيق تح ّذر

كرامي :إنه يوم أسود

وفي المقابل ،وصف الوزير السابق فيصل كرامي ترشيح جعجع بأنه اليوم
األسود في تاريخ لبنان .أضاف« :لقد نجح قاتل رشيد كرامي في تقديم الصورة
النموذجية لمدى االنحدار األخالقي الذي وصلت إليه أسس العقد االجتماعي
اللبناني والقيم التي تأسس عليها هذا الوطن».

السلسلة واالنتخابات

أما في الشأن الداخلي ،فقد طغى ملف سلسلة الرتب والرواتب على ما عداه
من اهتمامات سياسية وأمنية بعد أن أصبح هذا االستحقاق داهماً .وباتت كل
الحكومة ومعها مجلس النواب أمام امتحان صعب لحل هذه األحجية بعد
طول انتظار إلعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم وتفاديا ً إلدخال البالد في مرحلة
جديدة من التصعيد النقابي من إضرابات وتظاهرات وصوال ً إلى اإلضراب
المفتوح ومقاطعة االنتخابات.
إذن ،في مجلس النواب لم تحسم اللجان النيابية المشتركة في جلستها أمس
مصير سلسلة الرتب والرواتب وما إذا كانت ستدرج على جدول أعمال الجلسة
العامة المقررة يومي األربعاء والخميس المقبلين على رغم أن الرئيس بري
حض النواب أمس أيضا ً على تكثيف الجهد واالجتماعات لهذه الغاية حتى أنه
كان يرغب بأن تنعقد اللجنة اليوم إلنجازها من أجل توزيعها من ضمن جدول

حرب «تك�سير العظام» ( ...تتمة �ص)1
وقال وزير التنمية المحلية واإلداري��ة ،عادل لبيب ،إن
الحكومة وافقت على قانون مكافحة اإلرهاب ورفعته إلى
الرئاسة.
وأكد وزير العدل المستشار نير عثمان ،أنه «تم تعديل
قانون اإلجراءات الجنائية ،لتسهيل عملية تتبّع مرتكبي
الجرائم ،باإلضافة إلى تعديل المواد الخاصة بمكافحة
اإلرهاب في قانون العقوبات» ،موضحا ً أنه «تم توسيع
مفهوم اإلره��اب ،بما يتناسب مع األوضاع الحالية التي
تمر بها مصر» .كما تقرر زيادة الدوائر القضائية الخاصة
بقضايا اإلرهاب وتفعيل عملها بالكامل.
وقالت مصادر مطلعة ،إن مجلس الوزراء أكد إصراره
على استكمال خريطة الطريق ،وأن الجماعات اإلرهابية لن
تحقق مساعيها تحت أي ظرف ،وأنها ستتخذ اإلجراءات
كافة ،لمنع اإلره���اب من العبث بأمن وسالمة الوطن
والمواطنين.

معركة االنتخابات

مرشحي
إلى ذلك ،بدأت حرب «تكسير العظام» بين
ْ
الرئاسة األبرز في مصر ،وهما وزير الدفاع السابق المشير
عبد الفتاح السيسي ،ومؤسس التيار الشعبي حمدين
صباحي الذي يتعرض لضغوط من أنصاره لالنسحاب
وحفظ ماء الوجه ،على خلفية منافسة بين الطرفين تبدو
فيها حظوظ السيسي شبه مضمونة في الفوز.
وذكرت مصادر قريبة الصلة من حملة األخير االنتخابية،
ً
«ضغوطاً» من قبل بعض الشباب المقربين
أن هناك

لصباحي ُتناشده باالنسحاب من الماراثون االنتخابي،
للعديد من األسباب ،أبرزها تزايد فرص السيسي مقابل
وجهت إليه
تضاؤل فرصه ،وبالتالي فإن النصيحة التي ّ
باالنسحاب جاءت من منطلق أال يتم إحراجه أو «حرقه»
أمام الكتلة التصويتية الداعمة له ،بسبب التأييد الشعبي
الهائل للمشير.
ووفق مراقبين ،فإن هناك العديد من التطورات التي
والحكم على مدى قوة أو
قد يُفرزها الماراثون االنتخابي،
ُ
ضعف مرشح عن آخر ،ال يجب أن يتم اآلن تزام ًنا مع فتح
باب الترشح ،لكن الحكم يكون بانتهاء الحملة االنتخابية
نفسها.

تمثيلية سياسية

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ق��ال م��ؤس��س الجبهة الشعبية
لمناهضة أخونة مصر محمد سعد خير الله ،إن «هناك
تسريباتٍ ومعلوماتٍ من داخ��ل حملة صباحي تؤكد
انسحابه من السباق الرئاسي ،بمجرد إعالن اللجنة العليا
لالنتخابات الرئاسية أسماء المرشحين للرئاسة ،مشيرا ً
إلى أن صباحي يواجه ضغوطا ً قوية من قِبل كثير من
شباب حملته بالفعل».
وأض��اف« :إن صباحي سوف يواجه خسارة ساحقة
أمام السيسي ،ولن تتعدى نسب األص��وات التي سوف
يحصل عليها  15في المئة ،مشيرا ً إلى أنه سوف يستند
في انسحابه إلى «تمثيلية» تكمن في زعمه تعاون أجهزة
الدولة مع حملة السيسي من دون حملته االنتخابية».

الحراك الجنوبي ينتف�ض �ضد �سيا�سة الحكومة وم�شروع الأقاليم
َ

مقتل  8جنود يمنيين في هجوم للقاعدة

ق��ت��ل  8ج��ن��ود يمنيين وج��رح
 11آخ��رون في هجوم شنه أمس
«مقاتلو القاعدة» على موقع للجيش
في جنوب شرقي اليمن ،بعد يومين
على هجوم دا ٍم على مقر الجيش في
عدن.
وق��ال مصدر عسكري يمني إن
«مقاتلي القاعدة َقدِموا على متن
سيارات عدة وشنوا هجوما ً على
نقطة تس ّمى هنين ف��ي ضواحي
بلدة القطن واستخدموا أسلحة

وفيات
ذكرى أسبوع
ت��ص��ادف ي��وم غ � ٍد األح��د ال��واق��ع ف��ي 6
نيسان  2014ذك��رى م��رور أسبوع على
وفاة فقيدنا الغالي المرحوم

الدكتور حسن محمد صالح
(أبو باسل)

زوجته :الحاجة مريم عطالله دكروب
ابناه :المهندس باسل ومحمد
بناته :الصيدالنية جمانة وجنى ودانيا
أشقاؤه :الحاج مصطفى ،أحمد ،علي،
نعيم ،طالب ،حسين ،عبدالله ،محمود
والمرحوم فريد
شقيقته :الحاجة فاطمة زوجة المرحوم
محمود طقو
عديله الوزير السابق عبدالله األمين
ص��ه��راه :حسن سليم دك��روب وحسن
مصطفى دكروب
تقبل التعازي في بيروت يوم الثالثاء
ال��واق��ع في  8نيسان  2014في جمعية
التخصص والتوجيه العلمي ق��رب أمن
الدولة من الساعة الثالثة لغاية السادسة
بعد الظهر.
اآلس��ف��ون :آل صالح وحمود ودك��روب
وآل األمين وآل طقو ونقابة باعة الصحف
والمجالت في لبنان وعموم أهالي بلدته
تبنين
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خفيفة ومتوسطة ،م��ا أسفر عن
مقتل  8وإص��اب��ة أك��ث��ر م��ن 11
آخرين».
وأش��ار إلى أن تعزيزات وصلت
إل���ى المنطقة م��ن دون ذك���ر أي
تفاصيل أخرى.
ويأتي هذا الهجوم بعد يومين
على هجوم على مقر الجيش العام
في عدن ،كبرى مدن جنوب البالد،
تبنته ال��ق��اع��دة ف��ي شبه جزيرة
العرب الفرع اليمني لهذا التنظيم.
وقتل  20شخصا ً ف��ي الهجوم
الذي نفذ األربعاء الماضي ،هم 11
مهاجما ً و 6جنود و 3مدنيين من
بينهم طفل في السابعة.
وأكد التنظيم سعيه عبر الهجوم
إلى تدمير مركز قيادة يقوم بتشغيل
الطائرات األميركية بال طيار التي
تستهدف دوريا ً عناصر التنظيم في
اليمن.

على صعيد آخر ،تظاهر أنصار
الحَ راك الجنوبي في معظم مناطق
ج��ن��وب ال��ي��م��ن أم����س ،م��ن��ددي��ن
بسياسة الحكومة في مناطق ومدن
الجنوب ف��ي جمعة «م��ع�ا ً لرفض
سياسات النظام».
وخ��رج��ت تظاهرة ح��اش��دة من
ساحة الحرية في المعال بعدن تندد
بتوجهات صنعاء لفرض سياسات
ج��دي��دة ف��ي ال��ج��ن��وب مستخدمة
العنف .وندد المتظاهرون بالقتل
اليومي الذي يحدث بهذه المناطق،
مطالبين باإلفراج عن معتقليهم،
كما ن���ددوا ب��األح��زاب السياسية
ال��ح��اك��م��ة ،وف���ي مقدمها أح���زاب
اإلصالح والمؤتمر واالشتراكي.
إل���ى ذل���ك ،دع���ا خطيب ساحة
المعال في عدن أبناء الجنوب إلى
ال��وق��وف بوجه م��ح��اوالت تمزيق
الجنوب وترويج مشروع األقاليم.

بعد اتهامه بدعم الإرهاب في �سورية

وزير العدل الكويتي يقدم ا�ستقالته
قدّم وزير العدل واألوق��اف الكويتي نايف العجمي ،استقالته إثر اتهامه
بتمويل جماعات إرهابية في سورية.
وأوضح العجمي ،أنه طلب إعفاءه من منصبه بسبب مشاكل صحية قبل
توجه الواليات المتحدة اتهاماتها ضده ،فيما رفضت الحكومة الكويتية
أن
ّ
االتهامات بحق العجمي وجددت ثقتها فيه ،مشيرة إلى أن العجمي أوضح
موقفه أمام مجلس الوزراء ونفى قطعيا ً تلك االتهامات.
وزعم العجمي أن كل النشاطات والجهود التي يقوم بها إنما تأتي ضمن إطار
الجهود الخيرية واإلنسانية وتقديم العون والمساعدة لكل محتاج في سورية.
وكان مساعد وزير الخزانة األميركي لشؤون اإلرهاب ،ديفيد كوهين ،قال
أخيراً ،إن العجمي لديه تاريخ من ترويج الجهاد في سورية ،وأنه بادر بعد
تعيينه إلى إعالن نيته السماح للمنظمات والجمعيات الخيرية بجمع التبرعات
لصالح الشعب السوري في المساجد ،مشيرا ً إلى أن واشنطن تعتبر أن تلك
الخطوة تأتي لجمع التبرعات لصالح اإلرهابيين.

وسبق جلسة اللجان اجتماع بين نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري
وهيئة التنسيق النقابية حذر بعده رئيس الهيئة حنا غريب من أن تأجيل
السلسلة سيؤدي إلى مزيد من التصعيد ،مؤكدا ً أن االتجاه نحو التظاهر
واالعتصام واإلض��راب المفتوح وص��وال ً إلى مقاطعة االمتحانات إذا لم تقر
السلسلة.

الجي�ش يوا�صل ( ...تتمة �ص)1
وك��ان المندوب الروسي الدائم في األم��م المتحدة
فيتالي تشوركين شدد في وقت سابق على أن بالده
حاولت قبل أيام الحصول على إدانة من مجلس األمن
لما يقوم به المسلحون في منطقة الالذقية ،إال أن الدول
الغربية وقفت ضد مشروع بيان صحافي في هذا
الشأن.
وأض��اف« :لديهم مواقف بسيطة ومتطابقة بشأن
القضايا اإلنسانية والمسائل السياسية وبشأن نزع
األسلحة الكيماوية ،وهي ممارسة ضغط إضافي على
الحكومة عند أول فرصة ممكنة ،وإخراج أولئك الذين
يحاربون ضدها من تحت أي ضغط حتى لو كانوا
من المجموعات المتطرفة واإلرهابية» ،مشيرا ً إلى أن
البعثة الروسية طرحت من جديد على مجلس األمن
مسألة إدانة أعمال المسلحين .وأض��اف« :سنرى هل
ستتم الموافقة عليها أم ال».
ميدانياً ،واصل الجيش السوري عملياته في مناطق
ريف العاصمة ،مستهدفا ً تج ّمعات المسلحين في بلدتي
الصرخة وجبعدين ورنكوس تمهيدا ً لدخولها ،في حين
استهدفت وحدات منه مسلحين في بلدة المليحة التي
يخوض فيها الجيش اشتباكات عنيفة لفرض السيطرة
عليها ،وس��ط تقدم قواته من محاور دي��ر العصافير
وجرمانا.
إلى ذلك ،استهدفت مدفعية الجيش تجمعات ومقار
للمسلحين في مناطق جوبر وحرستا وزملكا وجسرين
وعين ترما وعمق الغوطة الشرقية ودوم��ا والمزارع

المحيطة وعدرا البلد ،موقعة أعدادا ً من المسلحين بين
ٍ
آليات كانوا يستخدمونها.
قتلى وجرحى ودمرت
وف��ي حلب ،استهدفت وح��دات الجيش تج ّمعات
المسلحين في المنطقة الصناعية ومحيط السجن
المركزي وح��ن��درات وحريتان وبعيدين والجندول
وفيفات واألتارب والجزماتي ورسم العبود والجديدة
وعربيد وكفين وماير وبابيص والجندول والطعانة
وخ��ان العسل وكفرناها وكفرداعل وت��ادف وشريع
ومعارة األرتيق وقتلت ع��ددا ً من المسلحين ودمرت
سيارات مزودة برشاشات ثقيلة.
وفي حمص ،قتل الجيش عددا ً من المسلحين ود ّمر
آلياتهم في قرى عقيربات والغاصبية والدار الكبيرة
وعين حسين والسعن وبرج قاعي وجب الجراح ،فيما
استهدفت وحدات الجيش في دير الزور مسلحين في
أحياء الرشدية الصناعة والمطار القديم والجبيلة
والحميدية والحويقة.
وفي ريفي درعا البلد والقنيطرة ،استهدفت الجيش
تج ّمعات اإلرهابيين في عتمان وداعل ونوى وبصرى
الشام بريف درعا وفي بلدة الهجة والدواية الصغرى
بريف القنيطرة وقتل عددا ً منهم ودمر قاعدة إطالق
ص��واري��خ ،بينما قتل الجيش ع��ددا ً من المسلحين
في أحياء طريق السد والمخيم ومحيط جامع بالل
الحبشي في درعا البلد وبلدات النعيمة والشيخ سعد
وانخل والشيخ مسكين والجبيلة والناصرية ومنطقة
اللجاة.

وا�شنطن تعيد ( ...تتمة �ص)1
وسائل إع�لام فلسطينية تحدثت عن توافد مئات
الفلسطينيين إل��ى م��دخ��ل السجن الصهيوني ألداء
ص�لاة الجمعة للتعبير عن احتجاجهم ،فيما قابلهم
العشرات من ق��وات االحتالل المتمركزة أم��ام السجن
بإطالق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز منعا ً القتحام
المتظاهرين للسجن.
واعتقلت قوات االحتالل الصهيوني فلسطينيين اثنين
خالل المواجهات الدائرة قبالة سجن «عوفر» الصهيوني
�ج��ل إط�ل�اق ن��ار باتجاه
ش��م��ال رام ال��ل��ه ،ف��ي وق��ت س� ّ
المزارعين في محيط موقع عسكري ببلدة خزاعة شرق
خان يونس في غزة.
وف��ي ساعة متأخرة من ليل أم��س ،شنت الطائرات
الحربية والمروحية اإلسرائيلية سلسلة من الغارات على
مناطق متفرقة وسط وشمال قطاع غزة.
وأف��ادت المعلومات ال��واردة من القطاع أن طائرات
حربية من نوع « »F-16شنت أكثر من  10غارات في
وقت واحد على مواقع للمقاومة ،من بينها موقعا «أبو
ج��راد» و«ب���در» التابعين بكتائب عز الدين القسام،
أراض زراعية للمواطنين.
باإلضافة إلى قصف
ٍ
وكانت قوى وطنية وإسالمية قد دعت الفلسطينيين
ألداء صالة الجمعة أمام سجن عوفر لمؤازرة األسرى
واالحتجاج على رفض االحتالل إطالق سراحهم .وح ّذرت
وزارة شؤون األسرى ،وهي إحدى الداعين لهذه الوقفة،
من تحرك شعبي كبير وآخر داخل السجون في حال لم
تلتزم «إسرائيل» باإلفراج عن األسرى.

في غضون ذلك ،أعلنت وزارة داخلية االحتالل أنها
أعطت الضوء األخضر لتنفيذ مشروع بناء متحف لآلثار
في حي سلوان الفلسطيني في القسم الشرقي من القدس
المحتلة.
وف��ي بيان ،قالت ال���وزارة الصهيونية إن «اللجنة
اإلقليمية التابعة ل����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة استمعت إلى
االع��ت��راض��ات على مشروع البناء ،لكنها رأت أن هذا
ال��م��ش��روع سيسمح ب��ع��رض اكتشافات أث��ري��ة مهمة
للجمهور وسيساهم بصفته نقطة للجذب السياحي ،في
تطوير مدينة القدس» ،على حد قولها.
وأعلن وزير االقتصاد الصهيوني «نفاتلي بينيت» أنه
«أع ّد دعوى ضد قيادة السلطة الفلسطينية لرفعها إلى
المحكمة الجنائية الدولية ،وذلك ردا ً على قرارها التوجه
إلى مؤسسات األمم المتحدة».
وفي تطور مهم ،أعلن وزير الخارجية األميركي جون
كيري إن الواليات المتحدة تدرس ما إذا كانت ستواصل
دورها في محادثات «السالم» في الشرق األوسط بعد
أن «اتخذ الجانبان خطوات تصعب من العودة إلى
المفاوضات».
وقال كيري خالل زيارته للمغرب إنه «وقت العودة
للواقع» وإن هناك حدودا ً للوقت الذي يمكن أن تكرسه
الواليات المتحدة لعملية «السالم» إذا كان الطرفان غير
مستعدين التخاذ «إجراءات إيجابية» .وأضاف كيري أن
جهود واشنطن في هذا الملف «ليست إلى ما ال نهاية ولم
تكن قط».

اعتقاالت وا�سعة طاولت عدداً من ال�شبان في منطقة العكر

م�سيرات حا�شدة بالمنامة ً
رف�ضا لـ«الفورموال ـ »1

ش��ارك عشرات اآلالف من البحرينيين في مسيرات
جماهيرية حاشدة للمطالبة بالديمقراطية ونبذ االستبداد،
ورفضا ً إلقامة سباق «الفورموال  »1الذي انطلق أمس.
�وج��ه��ت المسيرات ال��ت��ي دع��ت إليها الجمعيات
وت� ّ
السياسية المعارضة من دوار الشاخورة إلى دوار سار،
وردد المشاركون شعارات تندد بممارسات النظام الحاكم،
مطالبين بالتحول الديمقراطي .كما أك��د المتظاهرون
االس��ت��م��رار ف��ي االح��ت��ج��اج��ات السلمية رف��ض �ا ً للنظام
االستبدادي.
وف��ي السياق نفسه ،شهدت ضاحية السيف غرب
المنامة زحف المحتجين تنديدا ً بإقامة سباق «الفورموال
  ،»1وق��د واج��ه��ت ق��وات النظام المتظاهرين بعنفمستخدمة الغازات السامة لتفريقهم.
وكان األمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان
قد دعا البحرينيين للتظاهر بكثافة ،واستثمار وجود
الصحافيين األجانب لتغطية السباق وإيصال صوت
الشعب البحريني للعالم.
وأف���اد شهود ع��ي��ان ،ان��ه م��ن المتوقع أن يكون قد
ش��ارك نحو  200ألف بحريني في تظاهرة االحتجاج
على «الفورموال ـ  »1وعلى الممارسات القمعية ضد
الناشطين.
وفي السياق نفسه ،طالب ائتالف  14شباط بالزحف
تجاه ضاحية السيف غرب المنامة تنديدا ً بـ «الفورموال
– »1في ظل قمع النظام الحاكم للمحتجين السلميين.
وكانت المعارضة البحرينية قد دعت أول من أمس،
إلى تظاهرة ضد إقامة هذا السباق ،مؤكدة انه يأتي في
إطار التغطية على جرائم النظام الحاكم وقمعه للمحتجين
السلميين ،فيما نشرت السلطات تعزيزات أمنية في
الشوارع الرئيسة المؤدية إلى حلبة البحرين الدولية

جنوب البالد التي تستضيف سباق الجائزة الكبرى.
في السياق ذات��ه ،شهدت منطقة العكر في البحرين
حملة مداهمات صباح أمس ،بعد أن قامت قوات النظام
بمحاصرته لمدة طويلة ،وشنت حملة اعتقاالت واسعة،
طاولت ع��ددا ً من الشبان في المنطقة من دون معرفة
أسباب االعتقال واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وأف��اد ناشطون ،أن عمليات المداهمات واالعتقال
مستمرة منذ فجر أم��س ،واصفين ما يحدث باستباحة
األحياء المدنية.
وأك��د سكان منطقة العكر ،أن ق��وات كبيرة مدججة
بالسالح استقدمت للمنطقة لتنفيذ عمليات المداهمة ،ما
تسبب بحالة من الذعر بين أهالي العكر.
وكانت منظمة العفو الدولية ،دعت السلطات البحرينية
األرب��ع��اء الماضي ،بعدم قمع االحتجاجات السلمية
المرتقب إقامتها بالتزامن مع إقامة سباق الجائزة الكبرى
لسباقات «الفورموال  »1 -في البحرين.
وقالت في بيان صادر عنها« :إن نشطاء المعارضة دعوا
لمقاطعة سباق الجائزة الكبرى ،مؤكدة أن هناك مخاوف
من أن السلطات قد تستخدم التظاهرات األخيرة ،لتبرير
فرض المزيد من القيود خالل سباق الجائزة الكبرى،
مثل منع الناس من مغادرة قراهم ،وتضييق الخناق على
االحتجاجات السلمية ،مشيرة إلى أن السلطات منعت
الصحافيين األجانب والمحليين من تغطية االحتجاجات،
وت��م ترحيل بعضهم من البحرين لمحاولتهم تغطية
االحتجاجات.
وشددت المنظمة على أن االنتهاكات مستمرة ،مع غياب
كامل للمساءلة عن االنتهاكات السابقة ،في ظل انتظار
وأسرهم ،العدالة لما تعرضوا له من
مجموعة من الضحايا َ
قتل وتعذيب خالل أحداث سباق الجائزة الكبرى السابق.

الأمم المتحدة (تتمة �ص)1
تجاهل وج��ود اإلره��اب وفقا ً للمعايير القانونية لألمم
المتحدة ،هو تستر عليه وتشجيع له لكنه ص��ار سياسة
رسمية معتمدة لدى المنظمة الدولية ،التي أصدرت مئات
القرارات تحت عنوان مكافحة اإلرهاب وتعريفاته والحرب
العالمية على اإلرهاب.
تدب الحماسة في عروق المعنيّين في األمم المتحدة إذا
ّ
ما وردتهم مقالة في صحيفة مغمورة أو موقع إلكتروني
مجهول ،توجه اتهاما ً إلى سورية بأي انتهاك ولو بال دليل
أو وثيقة ،وال يخجل مسؤولوها عن الدعوة للحاجة إلى
التحقيق في ما يرد هنا أو هناك ،وكثيرا ً ما تكون المعلومات
م����ز ّورة وال��ص��ور منقولة م��ن خ���ارج س��وري��ة وف��ي زمن
مضت عليه سنوات ،أو بال أي مستند ،بينما ال يرى هؤالء
المعنيون أنفسهم بحاجة إلى ذكر اإلره��اب وجرائمه في
أي بيان يصدرونه ،وهم في مجالسهم يق ّرون ويعترفون
ّ
بالحقيقة ،ويفركون كفا ً بكف عند مطالبتهم بأن تتض ّمن
بياناتهم بعضا ً يسيرا ً مما يعرفون أو يقولون.
م��ج��ازر الجماعات اإلره��اب��ي��ة المدعومة م��ن الحكومة
التركية بحق أبناء مدينة كسب السورية ال تزال مثاالً حياً،
يدعو ك ّل مسؤول أممي ألن يخجل من تح ّوله إلى مطية
لدعم اإلرهاب ،ألنّ منظمته ومسؤوليها لم يكلفوا أنفسهم
ع��ن��اء ق���راءة التقارير ع��ن ج��رائ��م القتل وال��س��ل��ب والنهب
واالغتصاب وتدمير الرموز الدينية وانتهاك المقدسات في
كسب ،كما قبلها في العديد من المدن والبلدات السورية،
وعلى رغ��م دور الحكومة التركية المفضوح تنأى األمم
المتحدة وم��س��ؤول��وه��ا بأنفسهم ع��ن م��ق��ارب��ة الحقائق،
ويجدون األعذار والتبريرات لذلك.
لماذا؟
ألنّ السبب الذي يجعل «إسرائيل» الكيان اإلرهابي األول
في العالم ،لدى األم��م المتحدة ،ول��دا ً مدلالً فوق القانون،
صار يجعل اإلرهاب الدولي لديها ولدا ً مدلالً فوق القانون.
أال يشكل ه��ذا سببا ً كافيا ً للقول إننا بحاجة إل��ى إعادة
صياغة أح��وال المنظمة األممية ،لكي تكون فعالً ال قوالً
مؤتمنة على القانون الدولي ،وأنها تتخذه معيارا ً وحيدا ً
للمواقف والسياسات؟

«الغارديان»( ...:تتمة �ص)1
ورصدت الصحيفة على موقعها
االل��ك��ت��رون��ي «أك��ب��ر ان��ت��خ��اب��ات
تشريعية في العالم والتي تنظمها
الهند في الفترة ما بين  7نيسان
ال��ج��اري وحتى  12أي��ار المقبل،
ب��م��ش��ارك��ة  815م��ل��ي��ون ن��اخ��ب،
إذ ُي��ع��د رئ��ي��س ال��ح��زب القومي
الهندوسي ناريندا م��ودي ،أبرز
مرشحيها».
واختتمت الصحيفة البريطانية
ب��ال��ت��ن��وي��ه ع���ن االن��ت��خ��اب��ات
التشريعية ف��ي ال��ع��راق والتي
ستجرى في  30من الشهر الجاري،
مشيرة إل��ى أن «رئ��ي��س ال���وزراء

نوري المالكي يعد أبرز المرشحين
ل��ل��ف��وز ب��والي��ة ث��ال��ث��ة ،ح��ي��ث إن
ع��دد م��ن لهم ح��ق التصويت في
تلك االنتخابات يبلغ  18مليون
شخص».
يذكر أن االنتخابات البرلمانية
تعد ال��ح��دث األك��ب��ر ف��ي ال��ع��راق،
كونها تحدد الكتلة التي ترشح
رئيس ال��وزراء وتتسلم المناصب
العليا في الدولة ،ومن المقرر أن
تجرى في  30الجاري ،وإثر ذلك
بدأت الحركات السياسية تنشط
في اتجاهات عدة لتشكيل تحالفات
من أجل خوض االنتخابات.

إعالن
ت��ج��ري مصلحة األب���ح���اث العلمية
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف
المختوم لتلزيم إنشاء خيمتين عازلتين
للحشرات (Insect Proof Screen
 )Housesلحفظ مواد اإلكثار األساسية
ومجموعة رش لمعالجة م���واد اإلك��ث��ار
بالمبيدات الزراعية لزوم فرع وقاية النبات
في محطة تل العمارة.
المكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ
رياق ـ البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ .2014/4/29
فعلى م��ن يه ّمه األم��ر الحصول على
دفتر الشروط الخاص المودع نسخا ً عنه
في محطة تل العمارة ـ رياق ـ البقاع لدى
قسم المناقصات وفي محطة الفنار ـ جديدة
المتن لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات
ال��دوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة
عن دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة
لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة
مصلحة األب��ح��اث العلمية في محطة تل
العمارة ـ رياق ـ البقاع خالل الدوام الرسمي
على أن تصل العروض قبل الساعة الحادية
عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء
هذه المناقصة وتهمل العروض التي تصل
بعد هذا الموعد.
تل العمارة في  31آذار 2014
رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام
ميشال أنطوان افرام
التكليف 599

جنسيته لبناني محل إقامته برج البراجنة ـ
حي الجورة والدته هدى عمره  1981أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2012/6/21بالعقوبة
التالية أشغال شاقة مؤبدة وغرامة خمسين
مليون ليرة لبنانية.
وفقا ً للمواد  125مخدرات و 92المعدلة
من قانون الصيدلة من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية االتجار بالمخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/3/15
رئيسة محكمة الجنايات
في بيروت
هيالنة اسكندر
التكليف 617

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/3/13على المتهم ن��وح علي
داوود زعيتر سجله 32 :الكنيسة جنسيته
لبناني محل إقامته الكنيسة ـ البقاع والدته
نجاح عمره  1971أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2012/6/21بالعقوبة التالية أشغال
شاقة مؤبدة وغرامة خمسين مليون ليرة
لبنانية.
وفقا ً للمواد  125مخدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية إتجار مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/3/15
رئيسة محكمة الجنايات
في بيروت
هيالنة اسكندر
التكليف 617
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/3/13على المتهم خضر منير
ال��ح��اج حسن سجله 180/48 :يونين

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/3/13على المتهم محمد حسين
وهبي سجله 52/111 :بريتال جنسيته
لبناني محل إقامته برج البراجنة والدته
سعاد عمره  1982أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2012/6/21بالعقوبة التالية أشغال
شاقة مؤبدة وغرامة خمسين مليون ليرة
لبنانية.
وفقا ً للمواد  125مخدرات  92المعدلة
من قانون الصيدلة من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية اإلتجار بالمخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/3/15
رئيسة محكمة الجنايات
في بيروت
هيالنة اسكندر
التكليف 617
إعالن عن فقدان سند تمليك
يعلن السيد نوال البعيني األشقر بأنه
فقد سند تمليك بحري رقم  3/577تاريخ
 2004/5/19العائد للزورق DANY
رقم التسجيل /4802ب.
ويعلن رئيس مرفأ بيروت عما إذا كان
أحد لديه مطلب أو اعتراض بهذا الشأان،
عليه االتصال برئاسة مرفأ بيروت خالل
خمسة عشر ي��وم �ا ً م��ن ت��اري��خ نشر هذا
اإلعالن.
رئيس مرفأ بيروت
محمد المولى

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

