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خلط �أوراق ( ...تتمة �ص)1

معارك المخيمات وما تداخل معها من تصفية حسابات
بين القيادي المنشق عن حركة فتح محمد دحالن والقيادة
الرسمية للحركة برئاسة محمود ع��ب��اس ،ليست بعيدة
ع��ن ح��س��اب��ات ال��ت��دخ��ل الخليجي على خ��ط المفاوضات
الفلسطينية اإلسرائيلية  ،كما انتخابات الهيئة التنفيذية
ل�لائ��ت�لاف ال��س��وري ال��م��ع��ارض وم���ا ش��ه��دت��ه م��ن صفقة
سعودية مع اإلخ��وان المسلمين ،وأدت إلخ��راج قطر من
الساحة السياسية السورية ،ليست بعيدة عن الكالم الدائر
في الكواليس الدولية عن اقتراب الدعوة لعقد جولة جديدة
من مؤتمر جنيف.
لبنانيا ً ليست المناقشات المربكة للسياسة في ملف
سلسلة الرتب والرواتب ،بين التحسب النقضاض الخارج
على المعادلة النقدية والمصرفية وتفادي تجاوز الخطوط
الحمر التي يرسمها ،وبين ضغط الشارع وحقوقه المزمنة
والحاجة إلنصافها وعجز القيادات السياسية عن تجاهلها
على أب��واب االستحقاق الرئاسي ،حتى تحولت السلسلة
إلى قيود في أيدي السياسيين والنقابيين معاً ،وتحول قيد
الحساب ال��ذي تقدمه إدارات الدولة إلى حبل من مسد ال
نهاية له وال مكان للحلول فيه.

الوضع الداخلي

في هذا الوقت ،تك ّثف الحراك السياسي والحكومي والنيابي
إلنضاج بعض االستحقاقات الداهمة ،بالتوازي مع إعطاء
الموضوع األمني أولويّة كبرى ،إذ يُنتظر أن تبدأ الخطة األمنية في
البقاع خالل ساعات ،وفق ما قالت مصادر أمنية بارزة لـ«البناء»،
في حين تنتظر سلسلة الرتب والرواتب انتهاء اللجان النيابية من
بحث مواد التغطية المالية لها.

نصرالله :أمامنا فرصة لصنع الرئيس

ووسط هذه األجواء ،يبقى الملف الرئاسي يشغل الكتل النيابية
والقوى السياسية المختلفة ،وكان الفتا ً في هذا السياق ما أ ّكده
األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ،من أن المناخ
في البالد هو مناخ إجراء انتخابات رئاسية .وقال« :إن الحزب
ّ
المرشح الذي يح ّقق المصلحة الوطنية الكبرى» .وقال:
سيدعم
«إن العناصر المحلية ستكون مؤ ّثرة أكثر من أي وقت مضى في
االستحقاق الرئاسي» .وأكد «أن أمامنا فرصة صنع رئيس في
لبنان».
كذلك ن ّوه السيد نصرالله بالخطة األمنية التي ق ّررت الحكومة
تنفيذها في الشمال والبقاع .مشدّدا ً على عدم االكتفاء بالمقاربة
األمنية والقضائية ،بل أن تكون هناك مقاربة اجتماعية ـ إنمائية.
وش���دّد على أهمية إج���راء مصالحات حقيقية بين التيارات
واالتجاهات السياسية كافة ،مبديا ً انفتاح الحزب على الحوار.
وأبدى السيد نصرالله في حوار تنشر «السفير» الجزء الثاني
واألخير منه اليوم ،تقويمه اإليجابي إلنتاجية الحكومة وعودة
الحياة إلى المجلس النيابي ،مؤكدا ً أهمية انتظام عمل المؤسسات
واستكمال التعيينات.
وشرح السيد نصرالله األسباب التي أدّت إلى مقاطعة الجلسة
األخيرة للحوار ،معتبرا ً أن مواقف رئيس الجمهورية ميشال
سليمان األخيرة أفقدته موقع من يستطيع إدارة حوار وطني.

ب ّري لم يحدّد موعدا ً لجلسة االنتخاب

وفي هذا اإلط��ار ،لفتت مصادر نيابية إلى أن ما ُنشر عن

وجود نيّة لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة لجلسة
انتخابات في  15نيسان الجاري ليس دقيقاً .وأوضحت أن
رئيس المجلس يدرس الخطوات الممكنة ،وأن الدعوات لعقد
جلسة لهذه الغاية مفتوحة من  15الجاري إلى  25أيار المقبل.
وأشارت إلى أن األمور ال تزال تحتاج إلى مزيد من التشاور مع
الكتل النيابية ألن أي دعوة إلى جلسة عامة تبقى بال معنى من
دون ظهور مؤشرات حول إمكان التوافق على شخصية الرئيس
الجديد .ورأت أن الظروف الحالية ال تحتمل فتح باب االنتخابات
من دون ح ّد أدنى من التوافق.

السلسلة أمام خيارات صعبة اليوم

في ما خص سلسلة الرتب والرواتب ،فلليوم الثاني على
التوالي ،واصلت اللجان المشتركة بحث سلسلة الرتب
والرواتب وعقدت جلستين نهارية ومسائية بتوجيهات من
الرئيس بري ،على أن تعقد جلسة اليوم صباحا ً في سعي إلى
إنجازها وإلحاقها بجدول أعمال الجلسة التشريعية المق ّررة
يومي غد وبعد غد.
ول��م تتم ّكن اللجان من حسم النقاش ح��ول موضوع الـ
 TVAوالرسوم على بعض السلع والمواد ،ال سيما أنها تتعلّق
بخيارات السياسة المالية والضريبية ،وقد طرحت أسئلة عدة
على النواب في هذا المجال على أمل اإلجابة عليها في جلسة
اليوم ،بعد العودة إلى مراجعهم ،ومنها :هل تبقى زيادة الـ
 TVAإلى  15في المئة على المواد التي قررت في مشروع
توسع مروحتها لكماليات أخ��رى ،أم هل ُت��زاد الـ
اللجنة ،أم
ّ
 TVAمن  10إلى  12في المئة على كل السلع والمواد بما
فيها األساسية ،أم سيصار إلى إبقاء الـ  15في المئة على المواد
المطروحة مع زيادة الرسوم على بعض المواد األخرى؟ وطرح
في الجلسة رفع الدعم عن الكهرباء وطرح سؤال آخر يتعلّق
بتجزئة السلسلة وتقسيطها والسؤال الخامس حول موضوع
ترشيد السلسلة وما يتعلق بالفروقات ،بحيث تحتسب من
 2013/1/1بدال ً من  2012/7/1والسؤال األخير حول ترك
موضوع التشريع الجمركي للحكومة.
وأقرت اللجان أمس المادة الخامسة المتعلقة بالطابع على
العقارات على أن يترك الموضوع للحكومة ويؤخذ في االعتبار
موضوع النسبة ،وقالت مصادر نيابية إنها تتراوح بين 1.5
و 2في المئة.
والبارز أيضا ً في جلسة األمس ،مداخلة حاكم مصرف لبنان
مرجحا ً
رياض سالمة الذي شرح نتائج السلسلة كما هي اآلنّ ،
فكرة تجزئتها وتقسيطها على خمس سنوات ،معتبرا ً أن في
ذلك استيعابا ً لآلثار المالية واالقتصادية السلبية.
ور ّد بعض النواب بينهم علي عمار ،مؤكدين على حق الناس،
على رغم أهمية القراءة المالية واالقتصادية واآلثار اإلنسانية
التي ستنعكس سلبا ً من عدم إقرار السلسلة من دون تجزئة.
وقالت مصادر نيابية إن هناك جدية في موضوع إقرارها،
لكنها لم تجزم في ما إذا كان ذلك سيجري في اجتماع اليوم،
مشيرة إلى موقف الرئيس الداعي إلى تكثيف النقاش لحسم
هذا الموضوع .وبينما كانت اللجان تجتمع داخل البرلمان
حضر أعضاء هيئة التنسيق النقابية أمام المجلس وح ّذروا من
انتفاضة شعبية كبرى ،إذا لم تق ّر السلسلة في جلسة غد وبعد
غد ،على أن يكون للهيئة موقف بعد ظهر اليوم بعد اجتماع
اللجان النيابية.

دفعة تعيينات
في مجلس الوزراء اليوم

في الشأن الحكومي ،ينعقد مجلس ال���وزراء بعد ظهر

انتخاب الهيئة ( ...تتمة �ص)1
اليوم في قصر بعبدا ويبحث جدول أعمال يتض ّمن  40بنداً،
باإلضافة إلى موضوع التعيينات اإلدارية من خارج جدول
األعمال ،وكذلك التعويض على المزارعين.
ورجحت مصادر وزاري��ة أن تصدر عن جلسة الحكومة
اليوم «سلّة» تعيينات تطاول عددا ً من المراكز .وقالت إن
معظم ال��وزراء يعدّون لوائح بالشواغر في وزاراتهم ،مع
اقتراحات األسماء التي يمكن تعيينها في هذه المواقع.
أضافت إن ملء الشواغر سيتم على دفعات ،فعندما تجهز
بعض األسماء ويتم التوافق حولها سيُصار إلى إقرارها في
مجلس الوزراء.
وتو ّقعت أن يعيّن مجلس الوزراء اليوم مديرا ً عاما ً ورئيس
المجلس األعلى للجمارك ومدير عام وزارة العمل وآخرين.

اجتماع أمني في بعبدا

في هذا الوقت ،بقي الشأن األمني في أولوية االهتمامات
السياسية والحكومية ،ولهذه الغاية عُ قد اجتماع أمني
في قصر بعبدا بحث في مسار الخطة األمنية في طرابلس
واالستعدادات للخطة األمنية في البقاع.
وقالت مصادر مق ّربة من المجتمعين إن��ه ج��رى تأكيد
مالحقة كل المطلوبين في طرابلس ب��دءا ً من الذين صدرت
بحقهم استنابات قضائية .وأضافت أنه كان هناك إجماع على
عدم التهاون مع أي مخل باألمن أو أي محاوالت لالعتداء على
أمن المواطن ودور الجيش سواء في الشمال أو في البقاع.
وأوضحت أن الجميع بدءا ً من رئيسي الجمهورية والحكومة
شدّدوا على أن لدى الجيش واألجهزة األمنية غطا ًء سياسيا ً
كامالً للقيام بدورهم في حفظ األمن واتخاذ كل اإلج��راءات
الالزمة لذلك.

مصادر أمنية :خطة البقاع خالل ساعات

وأش��ارت مصادر أمنية في هذا السياق ،إلى أن الخطة
األمنية للبقاع باتت ج��اه��زة وه��ي تنتظر ساعة الصفر
وبالتالي متو ّقعة خالل ساعات ،بعد أن أعطى اجتماع بعبدا
الضوء السياسي لها .وقالت إن خطة البقاع تختلف عن خطة
طرابلس ،فاألولى تتعلق بموضوع أمني أكثر مما هو صراع
طائفي .فاألمور في طرابلس كانت مختلفة تماما ً لجهة مخاطر
إشعال فتنة طائفية .وأوضحت أن كل األطراف أكدت أنها ال
تغطي أيّ مخل باألمن ،وبالتالي فلدى الجيش والقوى األمنية
الئحة مطلوبين رئيسيين من متزعّ مي العصابات الذين قاموا
بأعمال خطف وطلب فدية ،وصوال ً إلى كل المطلوبين للقيام
بأعمال قتل وإره��اب وعمليات تفجير سيارات وإط�لاق نار
على القوى األمنية.

مداهمات وتوقيفات في طرابلس

وفي اإلطار األمني أيضاً ،واصلت وحدات الجيش حملة
المداهمات في عدد من مناطق وأحياء طرابلس ،متم ّكنة أمس
من توقيف قائدي محورين األول في البقار واآلخر في جبل
محسن ،وصادرت مخزنين لألسلحة في باب التبانة وجبل
محسن .كما دهم الجيش مقر قائد محور التبانة زياد علوكي
في سوق القمح وصادر كمية من األسلحة.

 8قتلى في المية ومية

إلى ذلك ،وقعت اشتباكات بين مجموعتين مسلّحتين ظهر
أمس في مخيم المية ومية ـ صيدا استخدمت خاللها األسلحة
المتوسطة والقذائف الصاروخية أدت إلى سقوط ثمانية
قتلى و 15جريحاً.

العمليات الن�شطة ( ...تتمة �ص)1
وأوضح ستيباشين أن المساعدات اإلنسانية من دواء وأدوات
طبية وغذاء ومالبس تم شراؤها من األم��وال التي ُجمعت على
طوعي ،مشيرا ً إل��ى أن دفعة المساعدات المخصصة
أس��اس
ّ
لسكان كسب ستصل نهاية األسبوع الجاري ،كاشفا ً أن الجمعية
ستفتتح فرعا ً في دمشق ،وأنه ت ّم االتفاق مع القيادة الروسية
بهذا الخصوص.
وأك��د ستيباشين وج��ود م��ح��اوالت لعدم تمكين سورية
من إخراج جميع األسلحة الكيماوية عبر الالذقية ،قائالً إن
«هناك محاوالت عدم إفساح اإلمكانية إلخراج جميع األسلحة
الكيماوية ليكون لدى الواليات المتحدة ذريعة تلوم بها
سورية».
وفي سياق متصل ،أكد الرئيس األسد خالل لقائه أمس قيادات
فروع وشعب درعا والسويداء والقنيطرة في حزب البعث ،أن
استهداف الحزب ومحاوالت تشويه صورته منذ بداية األزمة لم
تضعفه ،بل زادته قوة كونه قاعدة أساسية في العمل الوطني
والقومي.
وأضاف الرئيس األسد« :إن المحافظات الجنوبية إضافة إلى
أنها كانت الحاضن الطبيعي للحزب ،فقد شكلت ولعقود مضت
خط الدفاع األول في مواجهة «إسرائيل» وهذا ما يفسر الدعم
الكبير الذي يقدمه العدو للمجموعات اإلرهابية في جرائمها ضد
أهالي هذه المحافظات وغيرهم من المواطنين السوريين».
وأشار الرئيس األسد إلى أهمية استمرار وتعزيز المصالحات
الوطنية وأن يكون للحزب دور أساسي فيها ،مؤكدا ً «أن ما يحصل

أو يحاك في الخارج هو تحصيل حاصل ،ومشددا ً على أن تكون
هموم المواطنين ومعاناتهم في مقدمة اهتمام البعثيين وأن
يكونوا المبادرين لتأمين احتياجات المواطن المعيشية».
إل��ى ذل��ك ،أك��د مساعد وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي للشؤون
العربية واألفريقية حسين أميرعبد اللهيان ،أن بالده ُتجري
محادثات مع األمم المتحدة واألطراف المعنية كافة في األزمة
السورية لمساعدة الحكومة السورية على الخروج من المأزق
الحالي».
وش��دد عبد اللهيان على أن الحل السياسي والمساعدات
اإلنسانية ومكافحة اإلرهاب هم الثالث مبادئ الرئيسية في ظل
ظروف المرحلة الحالية ،والتي تتبعها الحكومة السورية ،مؤكدا ً
ضرورة مراقبة حقوق األفراد والجماعات كافة لتعزيز العملية
الديمقراطية في سورية.
وفي شأن آخر ،أبدت سيغريد كاغ منسقة البعثة المشتركة
لمنظمة حظر األسلحة الكيماوية واألم��م المتحدة الخاصة في
سورية ،تفاؤلها بإنجاز مهمتها ،على رغم بعض الصعوبات التي
تواجه العملية.
ميدانياً ،واصل الجيش السوري كمائنه المتنقلة ،وأوقع 20
وأس��ر ع��ددا ً آخر في منطقة عدرا
قتيالً في صفوف المسلحينَ ،
الصناعية في ريف دمشق ،أثناء انتقال المجموعة من الغوطة
الشرقية إلى الضمير باتجاه األردن.
وواصلت وحدات الجيش السوري عملياتها في مناطق متفرقة
من ريف العاصمة ،واستهدفت مسلحين فقتل عدد منهم بينهم

معركة ك�سب ( ...تتمة �ص)1
لم يكن أمام أردوغان إال أخذ عيون األتراك باتجاه
معركة مفتوحة ،مع من «يهدّد» أمنهم واستقرارهم،
و«يهدّد» سيادة الدولة التركية والشعب التركي ،ولم
يكن أسهل من مشاغلة النار المستعرة على الجغرافيا
السورية ،أو حتى مراقصتها لفترة من الزمن ،حيث
ُيحشد من خاللها «الشعور الجمعي» ل��دى األت��راك،
ويضعهم «صفا ً واحداً» في الدفاع عن «أمن بالدهم»!!
نعتقد أنّ ه��ذا «السيناريو» ك��ان واضحا ً في جملة
هامة من المواقف والتصريحات ،حتى التسريبات،
التي حكمت تداعيات المعركة ذات��ه��ا ،وأثبتت كم أنّ
أردوغ���ان ك��ان بحاجة ماسة لها ،ف��ي حين أنّ البعد
الميداني ،أو العسكري ،للمعركة ذاتها ،لجهة تأثيرها
على أب��ع��اد المعركة الكلية الحاصلة على الجغرافيا
السورية ،لم يكن ذا قيمة ُتذكر!!

إذن ...يمكننا القول ،إنّ «معركة كسب» كانت معركة
أردوغان للدفاع عن مصالحه ،في ظ ّل تطور المشهد
التركي الداخلي ،وفي ظ ّل هزيمة كانت تطارده داخلياً،
ك��ون أنّ هزيمة خ��ارج��ي��ة ،على مستوى اإلق��ل��ي��م ،ما
انفكت تعوي خلفه وتالحقه ،من محطة إل��ى أخرى،
ومن موقف إلى آخر!!
«م��ع��رك��ة ك��س��ب» ال يمكن لها أن ت��أت��ي على تغيير
المشهد ال��م��ي��دان��ي ،كما أن��ه��ا ال يمكن أن ت��ؤث��ر على
معادلة توزيع القوى ،أو خارطة ناتج المعركة الكبرى
على مستوى الداخل السوري ،بل على العكس تماماً،
لقد أض��� ّرت وأس���اءت ف��ي مشهدها الكلي ،لجزء من
«حاضنة مفترضة» ،كان يمكن لها أن تع ّول على ما
تبقى من «مشروع معارضة» ،تش ّكل رافعته «ثورة»،
على رأسها «عثماني» ال يتردّد في أن يتباهى بذلك!!

 35جريح ًا في مواجهات جديدة
في غرداية الجزائرية
أص��ي��ب  35ش��خ��ص�ا ً بينهم 17
شرطيا ً في غرداية بجنوب الجزائر
ح��ي��ث ت���ج���ددت ال��م��واج��ه��ات بين
العرب والميزابيين منذ مساء السبت
الماضي ،وفق ما أفاد مصدر طبي.
وق��ال عبد الباقي بوحفص مدير
الصحة في المدينة التي تبعد 600
كلم ج��ن��وب ال��ج��زائ��ر العاصمة إن
« 35شخصا ً بينهم  17شرطيا ً تلقوا
ال��ع�لاج ف��ي مستشفى غ��رداي��ة منذ
تجدد المواجهات مساء السبت بعدما
أصيبوا بجروح طفيفة».
وبين كانون األول وآذار ،خلفت
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ال��م��واج��ه��ات  4ق��ت��ل��ى ف��ي صفوف
الميزابيين األباضيين و 3قتلى في
صفوف العرب المالكيين ،إضافة إلى
أكثر من  400جريح ،فضالً عن إحراق
مئات المنازل والمتاجر.
وظلت المتاجر والمدارس مغلقة
االثنين بحسب مصادر متطابقة.
وق���ال أح���د وج��ه��اء الميزابيين
محمد تونسي إن الوضع في غرداية
«خارج السيطرة» والجميع يالزمون
أح��ي��اءه��م ويمتنعون ع��ن إرس���ال
أبنائهم إلى المدارس.
وتحدث رئيس جمعية المالكيين

بوعمر بوحفص عن «ه��دوء يشوبه
توتر بالغ ،خصوصا ً في المناطق
ال��ت��ي ت��ف��ص��ل ب��ي��ن أح���ي���اء ال��ع��رب
والميزابيين».
وف���ي منتصف آذار ،زار رئيس
ال���وزراء الجزائري يوسف يوسفي
غرداية والتقى ممثلين للمجموعتين،
فيما انتشر نحو ع��ش��رة آالف من
عناصر ال��ش��رط��ة وال���درك ف��ي هذه
المدينة التي يقيم فيها نحو 400
أل��ف شخص بينهم  300أل��ف من
الميزابيين ،لكن ه��ذه التدابير لم
تساهم في تهدئة الخواطر.

عدد من متزعمي المجموعات وجرح آخرين في مناطق مزارع
المليحة وجسرين وسقبا وعين ترما ودوما والمزارع المحيطة
بها.
وتابعت وحدات الجيش عملياتها في جوبر وقتلت عددا ً من
المسلحين ودم��رت منصات إلط�لاق قذائف ال��ه��اون ،في حين
استهدفت وحدات أخرى مسلحين في مناطق داريا وعدرا العمالية
و الصناعية وخان الشيح ومزارع سكيك والعباسة
ومحيط بلدتي زاكية والحسينية ،بالتزامن مع تسليم 131
مطلوبا ً من المعضمية أنفسهم وأسلحتهم للجيش السوري.
وفي حمص ،نفذ الجيش السوري سلسلة عمليات في أحياء
المدينة القديمة ،مستهدفا ً تجمعات المسلحين في القرابيص
وجورة الشياح والحميدية وبستان الديوان وباب هود وحي
ال��وع��ر ،ف��ي وق��ت نفذت وح���دات أخ��رى عمليات ف��ي الرستن
وتلبيسة ،بالتزامن مع تسليم  28مسلحا ً من المدينة القديمة
أنفسهم وأسلحتهم للجيش السوري.
وفي حلب ،قتل الجيش عددا ً من المسلحين ودمر آلياتهم في
المنطقة الصناعية وعفرين والليرمون وحندرات والجندول وخان
طومان واألتارب وعندان والطامورة وكفر جوم والجبيلة ومعارة
االرتيق وخ��ان العسل واورم وكفر حلب وحريتان والزبدية
والمنصورة ودارة عزة.
وفي دير الزور ،اشتبك الجيش مع مسلحين في أحياء الجبيلة
والرشدية والعمال وحسين طه ومحور المطار القديم -الجبيلة
وقتل عددا ً منهم.

�أنقرة :القاعدة م�س�ؤولة
عن تفجيرات الريحان ّية
أقر ممثل تركيا الدائم في منظمة األمن والتعاون األوروبي السفير
تاجان إلدم بوقوف تنظيم القاعدة اإلرهابي الذي تدعمه حكومة
رجب طيب أردوغ��ان وراء التفجيرات في مدينة الريحانية ،األمر
الذي يدحض أكاذيب أردوغ��ان الذي اتهم سورية وحزب الشعب
الجمهوري التركي وحتى ماليين المواطنين المشاركين في
احتجاجات متنزه جيزي بالوقوف وراء تفجيرات الريحانية.
ونقلت صحيفة حرييت التركية عن السفير إلدم قوله « :إن تنظيم
القاعدة هو الذي نفذ تفجيرات الريحانية» التي أسفرت عن مقتل 52
تركيا ً وإصابة  145آخرين بجروح معتبرا ً أنها عملية نفذها عناصر
تنظيم القاعدة خارج سورية.
يشار إلى أن الكاتب األميركى سيمور هيرش كشف فى مقال
نشرته مجلة لندن ريفيو أوف بوكس أول من أمس أن مسؤوال ً
أميركيا ً استخباراتيا ً سابقا ً أفاد بأنه فى ربيع العام الماضى علمت
االستخبارات األميركية أن حكومة أردوغان ومن خالل عناصر فى
وكالة االستخبارات التركية «أم أي تي» وأجهزة الجندرمة كانت
تعمل بشكل مباشر مع «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة
اإلرهابي وحلفائها لتطوير قدرات لشن حرب كيماوية في سورية
حيث تقوم الـ «أم أي تي» بدور عميل اتصال سياسي مع المسلحين
بينما تضطلع قوات الجندرمة بالتعامل مع الخدمات اللوجستية
العسكرية وتقديم النصح والتدريب لـ «المسلحين» ،ومن بينها
التدريب على الحرب الكيماوية.
وفي سياق متصل ،أش��ارت الصحيفة التركية إلى أن السفير
األرميني «أرمان كريكوسيان» لدى منظمة األمن والتعاون األوروبي
حمل خالل اجتماع المنظمة األخير تركيا مسؤولية االعتداءات التي
نفذتها المجموعات اإلرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة اإلرهابي
على بلدة كسب في ريف الالذقية.
وأشار السفير كريكوسيان إلى دخول هذه المجموعات اإلرهابية
من تركيا إلى بلدة كسب ،داعيا ً حكومة أردوغ��ان التخاذ التدابير
العاجلة والفعالة ضد المجموعات اإلرهابية التي تستخدم األراضي
التركية في اعتداءات على بلدة كسب.
وكانت األمانة العامة لألمم المتحدة أكدت أول من أمس أنها
تسلمت رسالة من وزي��ر الخارجية األرميني ادوارد نالبانديان
يدعو فيها المجتمع الدولي إلى ال��رد على جرائم اإلرهابيين فى
كسب ويطالب حكومة أردوغان باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تسلل
اإلرهابيين إلى سورية عبر األراضى التركية.

في هذه الهيئة الجديدة صراع إقليمي (سعودي) في
مواجهة (قطر وتركيا) تبدو فيه الواليات المتحدة محرك
أوركسترا دقيق العصا ،يوزع األدوار على أتباعه اإلقليميين
بطريقة تثير خالفاتهم القبلية والطائفية والمصلحية
وتجعل من األميركي الحاكم والحكم الوحيد في هذا الصراع
السلفي اإلخواني الذي نتج من الحرب في سورية وعليها.
ي��ق��ول م��ع��ارض س���وري ب���ارز يقيم ف��ي ال��غ��رب ،قبل
االنتخابات وجهت السعودية إن��ذارا ً صريحا ً وواضحا ً
لجماعة اإلخ��وان المسلمين في سورية أنها سوف تشن
عليها حرب إلغاء في حال لم تصوت إلى جانب الجربا
وتدخل تحت جناحه في انتخابات الهيئة التنفيذية
ويضيف إن هذا اإلنذار السعودي أرفق بتهديد أميركي بذات
االتجاه.
ص��وت إخ���وان س��وري��ة لمصلحة ال��س��ع��ودي��ة وأت��وا
بالتركيبة السعودية وأبقوا على رجل السعودية في قيادة
اإلتالف في مواجهة الدول اإلخوانية في المنطقة (تركيا
وقطر) ،وهذا ما يطرح تساؤالت عن عالقات جماعة اإلخوان
السورية المستقبلية بكل من قطر وتركيا وكيف ستستمر
هذه العالقة إذا ما علمنا أن قيادات اإلخوان السورية تقيم
في اسطنبول وتمول من قطر وهي مكون أساس من التنظيم

العالمي لجماعة اإلخوان المسلمين العدو األول للسعودية
في العالم.
الهيئة التنفيذية بحلتها السعودية قررت الذهاب إلى
جنيف  3في حال تم عقده ،هذا ما يشير إليه مصدر في
المعارضة السورية ،وه��م س��وف يصوتون على كل ما
تقرره السعودية في الموضوع السوري خالف مصالح
قطر وتركيا في هذا الموضوع .ويقول المصدر المعارض
أيضا ً إن السيطرة السعودية هذه تواجه برفض قطري
تركي وبتوجيه أميركي أيضا ً وسوف تنعكس صراعا ً دمويا ً
على األرض بدأت معالمه في كسب وسوف ينتقل إلى ريف
دمشق وإلى شمال حلب.
أما أسماء أعضاء الهيئة التنفيذية فهي كما يلي:
حسان الهاشمي  88صوتاً ،عالية منصور  86صوتاً،
يحيى مكتبي  86صوتاً ،عبد األحد اصطيفو  85صوتاً،
صالح درويش  83صوتاً ،زياد الحسن  ،81خالد الناصر
 ،81سالم المسلط  ،80جمال الورد  ،80نذير الحكيم ،79
ري��اض الحسن  ،78محمد خير بنكو  ،78أن��ور بدر ،73
أحمد جقال  ،73نصر الحريري  ،69أنس العبدة  ،67هادي
البحرة  ،66محمد خير الوزير  ،65أحمد رمضان  ،65أحمد
عاصي الجربا رئيساً.

جولة ثالثة من المفاو�ضات النوویة اليوم في فيينا

ظريف :نحن في مرحلة �إعداد م�س ّودة االتفاق النووي
رأى وزي��ر الخارجية اإليراني محمد ج��واد ظريف أن
جولة المفاوضات النووية المقبلة التي تعقد في غضون
أسابيع بين إي��ران ومجموعة « »1+5ستشهد الدخول
لمرحلة إعداد مسودة االتفاق النووي الشامل.
وقال ظريف في تصريح أمس في العاصمة النمسوية
فيينا التي وصلها آتيا ً من طهران إننا سنقوم خالل
جولة المفاوضات ه��ذه (ال��ت��ي تنطلق ال��ي��وم) ببحث
ومناقشة القضايا المطروحة لالنتهاء منها ليتم في جولة
المفاوضات المقبلة التي تعقد في غضون أسابيع إعداد
مسودة االتفاق النووي الشامل.
وردا ً على سؤال في شأن قرار البرلمان األوروبي الصادر
أخيرا ً حول إي��ران ،اعتبر وجهات نظر االتحاد األوروبي
بأنها ال تحظى بالقيمة وال��وزن السياسي ،وال دور لهذا
االتحاد في المفاوضات النووية.
وق��ال ظريف م��ن المقرر أن تشكل ه��ذه الجولة من
المفاوضات المرحلة األخیرة لدراسة القضایا والمحاور
المطروحة وإننا سننهي النقاشات خالل المفاوضات التي
ستجرى خالل الیومین المقبلین علی أن نقوم في المرحلة
الالحقة في أواخر نیسان الجاري بصوغ النص المشترك.
وأعرب عن أمله بأن یتم التمهید إلعداد النص المشترك
خ�لال جلسة أواخ��ر الشهر الجاري نظرا ً إل��ی األعمال
الجیدة التي أنجزها الخبراء خالل جلساتهم في األیام
الماضیة.
وقال ظریف إنه سیتم تبادل وجهات النظر خالل هذه
المرحلة من المفاوضات في شأن الموضوعات المتبقیة
كافة لتقریب وجهات النظر بین الطرفین ومن المقرر أن

یتم إیجاد تقويم وحصیلة في شأن الموضوع خالل هذه
المرحلة.
وأع��رب عن أمله في التوصل إلی االتفاق النهائي مع
انتهاء المهلة المحددة ستة أشهر والتي تصادف  30تموز
المقبل قائالً :إننا بحاجة إلی القیام بعمل صعب واتخاذ
قرارات مهمة لتحقیق هذا الهدف .وأضاف :إننا نعتقد بأن
شركائنا یجب أن یتخذوا ق��رارات هامة تشمل التسلیم
بالحقائق الموجودة واحترام حقوق الشعب اإلیراني ونحن
مستعدون إلزال��ة أي غموض في شأن الطبیعة السلمیة
للبرنامج النووي اإلیراني وهذا هو جدول أعمالنا أصالً.
هذا ووصل الفریق النووي اإلیراني المفاوض برئاسة
وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف ظهر أمس إلی فیینا
إلج���راء الجولة الثالثة م��ن المفاوضات النوویة مع
مجموعة .5+1
وتعقد الجولة الثالثة من المفاوضات النوویة بین
إی��ران ومجموعة  5+1برئاسة ظریف وكاثرین أشتون
المنسقة العلیا للسیاسة الخارجیة في االتحاد األوروبي
صباح الیوم للتوصل إلی اتفاق نهائي إلنهاء الموضوع
النووي.
وأعرب طرفا المفاوضات في تصریحات خالل األیام
الماضیة ،عن تفاؤلهما وأملهما باحتمال إنهاء مراحل
صوغ النص المشترك لالتفاق بین الجانبین.
وبنا ًء علی االتفاق النووي الذي و ّقعه الجانبان في
تشرين الثاني  2013ال بد من التوصل إلی اتفاق شامل
خالل  6أشهر من تاریخ االتفاق وستنتهي هذه المهلة في
 21تموز.

�أكبر ماراثون انتخابي ت�شريعي في العالم ُينظم في الهند
بدأت الهند أمس ماراثونها االنتخابي الذي يمكن أن
يؤدي إلى فوز القائد القومي الهندوسي ناريندرا مودي
المثير للجدل ،والذي يعتبر األوفر حظا ً لخالفة حزب
«المؤتمر» بزعامة عائلة غاندي .ويمكن أن يقرر حوالى
 841مليون ناخب هندي إنهاء عشر سنوات من حكم
حزب «المؤتمر» الذي شهد فضائح فساد عدة بحسب
ما تشير إليه استطالعات الرأي.
وكان ناخبو ست دوائر في اسام وتريبورا ،الواليتين
الصغيرتين الواقعتين شمال شرقي الهند وغالبا ً
م��ا تهملهما السلطة ،أول م��ن ص�� ّوت أم��س ف��ي هذه
االنتخابات التشريعية .وهذا الماراثون االنتخابي الذي
يشكل تحديا ً لوجستيا ً يجري على تسع مراحل ،وصوال ً
حتى  12أي��ار إلفساح المجال أم��ام الناخبين اإلدالء
بأصواتهم في مكتب اقتراع من بين حوالى مليون مكتب
في البالد من أعالي الهيماليا إلى الجنوب االستوائي.
وستعلن النتائج في  16أيار.
وكان مسؤول الحزب القومي الهندوسي بهاراتيا
جاناتا ناريندرا مودي حاضرا ً على الساحة الوطنية
منذ ستة أشهر حيث خاض حملة انتخابية تمحورت

حول خلق وظائف وجذب استثمارات .لكنه سيواجه
ارتيابا ً من قبل شريحة من الشعب بسبب شخصيته
الحادة وموقفه خالل االضطرابات التي شهدتها والية
غوجارات عام .2002
ويتولى القائد القومي حكومة هذه الوالية الواقعة
في شمال غربي الهند منذ عام .2001
وتتنافس األح���زاب الهندية على  543مقعدا ً في
مجلس النواب الهندي أو «لوك سابها» ،ويحتاج أي
حزب أو ائتالف الحصول على  272مقعدا ً على األقل
لتشكيل غالبية في الحكومة.
ويحق لنحو  814مليون ناخب ،وهو ما يتجاوز
عدد الناخبين في االنتخابات السابقة التي أجريت
عام  2009بـ  100مليون شخص ،اإلدالء بأصواتهم
في  930ألف مركز انتخابي ،بزيادة  830ألفا ً عن عام
.2009
وتستخدم ماكينات التصويت اإللكتروني في عمليات
التصويت ،وستشرف مفوضية االنتخابات في الهند
على سير العملية االنتخابية بالكامل (تفاصيل في
صفحة .)13

فرن�سا :ليبيا تتح ّول
ّ
للمت�شددين
أفاع»
�إلى «وكر � ٍ
حذر وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أمس ،من أن جنوب ليبيا
أفاع» للمتشددين اإلسالميين يستخدمه الجهاديون للحصول
تح ّول إلى «وكر ٍ
على السالح وتجنيد العناصر.
وقال الوزير لودريان في مقابلة نشرتها وزارة الدفاع الفرنسية إن المنطقة
خطرة وإن الظروف ليست مواتية إليجاد حل ،على حد تعبيره .وأضاف إن
«جنوب ليبيا تح ّول إلى «وكر أف��اع» للمتشددين اإلسالميين وإن الطريقة
الوحيدة للتعامل معه هي من خالل تحرك جماعي قوي من الدول المجاورة».
وكانت دول غربية ،من بينها فرنسا تعهدت بتدريب قوات األمن الليبية
لحماية الحدود بشكل أفضل ،في ظل عزوف هذه الدول عن التدخل عسكرياً،
لكن لم ِ
يف بهذا التعهد سوى عدد قليل من الدول.
وكان من المقرر أن تبدأ فرنسا تدريب ألف من ضباط الشرطة الليبية بنهاية
شهر آذار ،لكن يبدو أن الخطة تأجلت.
وقال لودريان« :الرد الوحيد الممكن يكون من خالل التعاون القوي بين
الدول المجاورة لضمان أمن الحدود ،ألن مقومات الدولة غائبة في ليبيا ،نحن
على استعداد لتدريب أفراد الشرطة ،لكن ال يوجد متطوعون» .واجتمعت الدول
الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن الدولي ودول من المنطقة في روما
الشهر الماضي في محاولة إليجاد سبل للتعامل مع األزمة في ليبيا ،لكن لم
يسفر االجتماع عن نتائج تذكر ،وخ�لال أي��ام سقطت ليبيا مجددا ً في آتون
الفوضى عندما أطيح برئيس الوزراء علي زيدان.

اعالن رقم 2/13
تعلن وزارة الزراعة ـ المديرية العامة
للزراعة ـ عن إجراء استدراج عروض لتلزيم
تقديم بوالص تأمين زوارق الدورية لمراقبة
الصيد البحري في لبنان وتأمين على الحياة
لطواقم الزوارق ،وذلك في مبناها الكائن في
بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ
 2014/5/12الساعة التاسعة.
يمكن للراغبين في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه من مصلحة الديوان ـ المديرية
العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة،
الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل
أو باليد مباشرة ،على أن تصل إل��ى قلم
مصلحة الديوان ـ المديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء استدراج
العروض.
بيروت ،في  3ـ  4ـ 2014
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود
التكليف 626
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
طلب علي ع��ب��اس ط��ه بصفته وكيالً
عن أحمد ع��زت شيرازي سند تمليك بدل
عن ضائع بحصة محمد يوسف مرتضى
بالعقارات رقم  2848و  4390و 4388
بعلبك.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري المعاون في البقاع
عباس القاق

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

