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اليوم ينك�شف ( ...تتمة �ص)1

للشركات األوروب��ي��ة ،وف��ي ظ�� ّل الكساد العالمي تبدو
ال��م��خ��اط��رة ب��ال��ع��ق��وب��ات ع���زالً ل��ل��غ��رب ع��ن اقتصادات
ال��ش��رق ،التي يستم ّد منها حيويته ويسعى لمداواة
أمراضه االقتصادية بالمزيد من االندماج فيها ،بينما
التصعيد بالعقوبات على روسيا سيفتح باب تكتل دول
«بريكس» الذي يضم روسيا والصين والهند والبرازيل
وجنوب أفريقيا ،وتشكل كمصادر للمواد الخام وحجم
في األسواق ،ما يتهدّد الغرب بأضخم أزمة اقتصادية
ومالية ،إذا قاده العناد والغرور للسير بعقوبات تتعدّى
قشرة ف ّ
��ش الخلق ببعض األف���راد ،وص��والً إل��ى الدول
والحكومات.
كما االرتباك الغربي ارتباك برلماني لبناني في لحظة
يقظة اجتماعية ،لمتابعة المواقف من السلسلة التي
تطرح اليوم للنقاش والتصويت في مجلس النواب.
للمرة األولى يبدو للمتابعين أنّ االنقسام السياسي
الذي حكم لبنان لعشر سنوات بين تكتلي الثامن والرابع
عشر من آذار ،إذا أضفنا تكتل اإلص�لاح والتغيير إلى
تكتل الثامن من آذار ،هو انقسام له جذره االقتصادي
االجتماعي.
قيمة استحقاق السلسلة على هذا الصعيد أنه فيما
بقي إرضاء هيئة التنسيق النقابية صعبا ً وتلبية طلباتها
َ
فوق قدرة التسويات ،بدا أنّ حزب المال والعقار الحاكم
اقتصاديا ً يخوض معركة الدفاع عن مصالحه بشراسة
غير مستع ّد لمقايضة االس��ت��ق��رار ب��ال��ح�� ّد األدن���ى من
التنازالت ،ومثلما بدت قوى الثامن من آذار على رغم
تمسكها بااللتزام مع الفئات الشعبية باحثة عن تسوية
ّ
قابلة للتطبيق ،ولو من دون رضا الممثلين النقابيين
ألصحاب المطالب والحقوق ،بدت قوى الرابع عشر من
آذار غير معنية بالبحث عن تسويات خارج إطار الديكور
التجميلي الشكلي من دون فرض تنازالت جدية على

حزب المال والعقار ،الذي نجح بتظهير الرابع عشر من
آذار كموظف سياسي وتشريعي عنده.
تبدو كتل ال��راب��ع عشر من آذار منسجمة بال حرج
في خيارها ،كما تبدو ق��وى الثامن من آذار على رغم
عدم انسجامها مع الح ّد األدنى الذي رسمته النقابات،
م��س��ت��ع��دّة ل��خ��وض ال��م��ع��رك��ة ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة ،وك��م��ا في
السياسة يبدو النائب وليد جنبالط تعبيرا ً عن وسطية
سياسية تجد جذورها في التح ّول الذي أدخلته الحرب
واقتصاداتها على التكتالت السياسية باالندماج مع
شركات المال والعقارات ،وما كانت عين الكثيرين فيه
مفتوحة لمراقبة درجة التغيير في موقع رئيس مجلس
النواب نبيه بري مع ظهور تكتالت مصرفية وعقارية
تحت عباءة الصعود السياسي لحركة أمل ،فبدا ثابتا ً
في التمسك بمفهوم ضرائبي يفرض على هذه القوى
المشاركة في حمل عبء تمويل السلسلة على رغم ك ّل
الضغوط ،بينما بدا اطمئنان الجسم النقابي للموقف
الجنبالطي ك��إرث تقليدي ال يتزحزح في غير مكانه،
ب��ع��دم��ا ج��اه��ر ج��ن��ب�لاط ب��ح��س��اب��ات مستجدة لترسيم
موقعه النهائي كوسطي يحسبها قبل أن يضع القدمين
في أرض واحدة.

جلسة ساخنة اليوم
إلقرار السلسلة

وفي ساحة النجمة ،تعقد الهيئة العامة للمجلس النيابي
جلسة غير عادية لمناقشة وإق��رار سلسلة الرتب والرواتب
اليوم في أج��واء توحي ب��أن النقاش سيطول ح��ول العديد
من البنود نظرا ً لوجود تباين في اآلراء النيابية في ضوء
التحفظات التي أبداها الرئيس ف��ؤاد السنيورة وفريق من
المستقبل وجنبالط وكتلته.
ويسود االعتقاد أن الجلسة ستطول إلى المساء وربما تمتد
إلى األربعاء بعد جلسة مجلس الوزراء.

«المستقبل» يريد «تفريغ» السلسلة

وبحسب المعلومات المتوافرة من مصادر نيابية ،فإن
السنيورة وفريقه يحاولون تفريغ السلسلة من محتواها من
أجل تخفيض كلفتها ويسعون إلى زيادة الـ T.V.Aبدال ً من
الضرائب على المصارف والشركات ،أوال ً لخلق أجواء مناهضة
لهيئة التنسيق النقابية ،وثانيا ً لدعم سطوة المصارف وحيتان
المال.

بري مص ّمم على إقرارها

غير أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدا مصمما ً على
إحقاق حقوق ال��ن��اس ،كما عبّر أم��س خ�لال ترؤسه كتلته
النيابية وتأمين اإلي��رادات من دون انتقاص هذه الحقوق،
وستكون لكتلة رئيس المجلس وكتل أخرى مواقف حازمة،
دفاعا ً ع ّما توصلت إليه اللجان المشتركة ،خصوصا ً بالنسبة
للضرائب على المصارف حيث أكد الرئيس بري مرة أخرى أنها
تجني أرباحا ً فاحشة.
ويع ّول الرئيس بري أيضا ً على اإلصالحات إن كان على
صعيد تعزيز الهيئات الرقابية وتنشيط عملها أو على صعيد
التشريع اإلصالحي في المجلس أو على صعيد تشكيل لجنة
تحقيق برلمانية للفساد والهدر ،ويتخذ حزب الله وتكتل
التغيير واإلصالح والقومي والبعث مواقف مماثلة مؤيدة إلقرار
السلسلة ،كما تؤيد «القوات» إقرارها بينما لم يتبين موقف
الكتائب بعد .وبدا الوضع منقسما ً في كتلة «المستقبل» ،بينما
يرجح أن تتحفظ كتلة جنبالط.
مقسطة على ثالث
ويتجه ال���رأي إل��ى إق���رار السلسلة
ّ
سنوات وعدم إعطاء مفعول رجعي أو احتسابه اعتبارا ً من
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تعيينات في مجلس الوزراء غدا ً

في سياق متصل ،يعقد مجلس الوزراء جلسته األسبوعية
عصر غد في قصر بعبدا ويناقش جدول األعمال ويُنتظر أن
يقر المجلس بعض التعيينات أبرزها تعيين رئيس لمجلس
الخدمة المدنية ،والمرجح لهذا الموقع السيدة فاطمة صايغ
عويدات .ولم تستبعد مصادر وزارية تمرير بعض التعيينات

من خ��ارج ج��دول األع��م��ال ،مشيرة إل��ى استمرار االتصاالت
للتوافق على تمرير تعيين رئيس المجلس األعلى للجمارك
ومديرها العام ،وأيضا ً رئيس الصندوق المستقل لإلسكان.

ضبابية تحيط
باالستحقاق الرئاسي

أما في سياق االستحقاق الرئاسي ،فقبل شهر وعشرة أيام
من انتهاء المهلة الدستورية في  25أيار النتخاب الرئيس
الجديد ،األمور ال تزال ضبابية ،وال شيء حتى اآلن يوحي بقرب
هذه المعركة .وتقول مصادر سياسية عليمة إن المعطيات
الخارجية والداخلية ال تؤشر إلى إمكان التوافق على مرشح
توافقي في ظل استحالة فوز مرشح تح ٍّد ال يحظى بتأييد
األكثرية النيابية .وتوضح المصادر أنه على رغم صدور
بعض المواقف من جانب عواصم معنية لهذا الملف ،فهناك
كثير من الغموض الذي يلف مواقف هذه العواصم من مسألة
المرشحين لالنتخابات ،وهو ما يعني أن الظروف المحيطة
بلبنان لم تحسم حتى اآلن المسار الذي ستذهب إليه األمور
في ما يتعلق بالرئيس الجديد.
وت��وض��ح المصادر أي��ض�ا ً أن األط���راف الداخلية تحاذر
بمعظمها الكشف عن أوراقها ألنها على دراية كاملة أن صناعة
الرئيس الجديد إذا كانت الظروف مواتية تحصل في ربع
الساعة األخير.

«المستقبل» نحو تبني جعجع
لعدم «كسر الج ّرة»

وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة في قوى « 14آذار»
أن رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري ال يزال يستكشف
المعطيات الخارجية والداخلية ،قبل حسم موقفه في ما يتعلق
بترشح رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع ،وفي الدرجة
األولى استكشاف موقف السعودية من االنتخابات الرئاسية
في لبنان بما في ذلك موضوع ترشح رئيس «القوات».
إال أن المصادر توقعت أن يذهب «المستقبل» بعد إعالن
الرئيس بري عن موعد جلسة االنتخاب نحو تبني ترشح
جعجع .وقالت المصادر إن «المستقبل» مضطر للسير بهذا

الترشح حتى ال «يكسر ال��ج��رة» مع حليفه سمير جعجع
وإلدراكه أن ال حظوظ أمام األخير للحصول على أكثرية نيابية،
ولذلك فهو سيذهب نحو إرضاء رئيس «القوات» خالل جلسة
أو جلستين لمجلس النواب ،حتى ال يؤدي أي موقف سلبي إلى
فرط تحالف « 14آذار» .وأشارت إلى أن مواقف مسيحيي هذا
الفريق تنتظر ما سيقرره «تيار المستقبل» وإن كان ما س ّرب عن
رئيس حزب الكتائب أمين الجميل يشير إلى أنه غير متح ّمس
لترشح جعجع وهو لن يقول شيئا ً عن هذا الترشح قبل معرفة
موقف «المستقبل».

اإلرهاب يغتال ثالثة زمالء من «المنار»

في هذا الوقت ز ّفت قناة «المنار» ثالثة زمالء من العاملين
في المحطة وجرح آخرين برصاص اإلرهاب واإلرهابيين في
بلدة معلوال السورية ،بعدما كان الجيش السوري تمكن أمس
من تطهيرها من المجموعات المسلحة ،كما تمكن من تطهير
بلدة الصرخة والعديد من التالل في القلمون.
وال��ش��ه��داء الثالثة ه��م :ال��م��راس��ل ح��م��زة ال��ح��اج حسن،
المهندس التقني حليم علّوه والمصور محمد منتش ،والشهداء
سقطوا بسبب حقد المجموعات اإلرهابية على الكلمة الحرة
ونقل الحقيقة ،ما يؤكد للمرة األلف أنّ هذه المجموعات ال هدف
لها سوى القتل واإلرهاب ومحاولة إسكات ك ّل صوت يطالب
بالحقيقة ،مع اإلص��رار على تحويل سورية إلى مرتع للقتل
واإلجرام بدعم من أمراء الخليج والغرب الذين يص ّرون على
االستمرار في رعاية اإلرهاب واإلرهابيين خدمة لكيان العدو
«اإلسرائيلي».
وق��د الق��ت الجريمة حملة استنكار سياسية وإعالمية
واسعة ،فوصف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان
اغتيال اإلعالميين الثالثة بأنه «عمل جبان» ،فيما أكد الحزب
السوري القومي أنّ استهداف اإلعالميين ،دليل على بشاعة
اإلره��اب والتطرف الذي ال يقيم وزنا للمواثيق الدولية التي
تفرض عدم التع ّرض لإلعالميين ،وأنّ هذا اإلره��اب يمارس
غ��رائ��زه اإلج��رام��ي��ة ،وي���زداد وحشية بدعم غربي وإقليمي
وعربي ،مشدّدا ً على أنّ دماء الشهداء التي روت أرض التاريخ
في معلوال ،ستخلّد ذكراهم ليبقوا في ذاكرة األمة أبطال الحرية
الخالدين.

الخطة الأمنية ( ...تتمة �ص)1
ث��م��ة م�لاح��ظ��ة أخ����رى أب��رزت��ه��ا
مجريات الخطة األمنية في طرابلس،
وه���ي أن ف���رض األم���ن ف��ي إط��اره��ا
تم تطبيقه خارج قاعدة التراضي
المباشر مع المسلحين ،وان كانت
معادلة التراضي السياسي بشأنه
ظلت قائمة .لقد رف��ع ك��ل األط��راف
السياسية الغطاء عن اإلخالل باألمن،
ولكنهم أب��ق��وا غطاءهم السياسي
على جماعاتهم ،بعد أن فرضوا
عليهم تموضعات جديدة سمتها
ان��س��ح��اب��ه��م م��ن بقعة ع��م��ل خطة
الجيش األمنية إلى مناطق أخرى.
وب��ح��س��ب م��رج��ع س��ي��اس��ي ف��ان
آلية تنفيذ الخطة األمنية الحالية
يقع ضمن اتجاه عام مدعوم دولياً،
ومفاده أن البلد ذاهب لهدنة أمنية
تعكس وج���ود ال��ه��دن��ة السياسية
ال��م��س��ت��م��رة م��ن��ذ تشكيل حكومة

المصلحة الوطنية .وباعتقاده فان
تطبيقات هذه الهدنة ستستمر اقله
حتى شهر أيلول المقبل.
وب��ات متوقعا ً على نحو واس��ع
انه مع حلول نهاية األسبوع الحالي
وب���داي���ات األس���ب���وع ال��م��ق��ب��ل ،ف��ان
عجالت الخطة األمنية ستنتقل إلى
العاصمة وتحديدا ً إلى الحي الغربي
في منطقة طريق الجديدة .ومساحة
عمل الجيش في هذه المنطقة صغيرة
نسبيا ً وهي تشتمل على بؤرة تعتبر
ساخنة ،بينها حيز جغرافي يعرف
بمخيم الهواش.
وسينفذ الجيش في هذه المنطقة
م��ه��م��ة ت��ف��ك��ي��ك م��ق��ار غ��ي��ر معلنة
لمجموعات متشددة كانت في الفترة
الماضية طرفا ً في اشتباكات داخلية،
وهناك أسماء تابعة لهذه المجموعات
ي��وج��د ب��ح��ق��ه��ا م���ذك���رات توقيف

بأعمال أمنية خطرة ،وغالبيتهم من
الفلسطينيين.
وعلمت «البناء» أن نقاشا ً أمنيا ً
يدور حاليا ً حول ما إذا كان يجب أن
تتزامن خطوة تنفيذ الخطة األمنية
في الحي الغربي في طريق الجديدة
مع أخرى متممة لها تجري في نفس
الوقت في حي التعمير في مخيم عين
الحلوة.
وبحسب مصادر مطلعة على هذا
النقاش ،فان هناك خشية تستند إلى
معلومات استخباراتية من إمكانية
أن تترافق عملية دخول الجيش إلى
الحي الغربي ،مع ردود فعل عليها
تحدث انطالقا ً من حي التعمير في
مخيم عين الحلوة ،ذل��ك أن هناك
ت��راب��ط �ا ً بين مجموعات ف��ي حيي
الغربي في العاصمة والتعمير في
صيدا .ومن السيناريوات المتوقع

حدوثها كرد فعل على بدء الجيش
تنفيذ خ��ط��ت��ه األم��ن��ي��ة ف��ي الحي
ال��غ��رب��ي ،ه��و أن ت��ب��ادر مجموعات
معروفة في التعمير بفتح اشتباك من
اجل تخفيف الضغط على الحي األول
وارباك خطة الجيش بحيث تتوقف
عند الشمال والبقاع وال تكمل سيرها
إلى داخل الحي الغربي ومن ثم إلى
التعمير في مخيم عين الحلوة.
كما يتوقع ه��ذا السيناريو أن
تخرج لمساعدة مجموعات الحي
ال��غ��رب��ي مجموعات م��وج��ودة في
مناطق متاخمة للطريق الساحلي
بين بيروت وصيدا.
والواقع أن كافة المعطيات اآلنفة
هي التي أدت إلى بلورة نظرية  -ال
تزال قيد النقاش -داخ��ل المستوى
ال��رس��م��ي ال��م��ش��رف ع��ل��ى خ��ط��وات
الخطة األمنية ،تفيد بأنه يتحتم

المالكي :الوقت ( ...تتمة �ص)1
األمنية الالزمة لغرض تأمين مراكز االقتراع وحمايتها وفق خطة مركزية
وضعتها اللجنة األمنية فضالً عن الخطط الثانوية التي تم وضعها في
المحافظات من خالل اللجان األمنية الفرعية وبالتنسيق مع المكاتب
االنتخابية في المحافظات».
وألن للصراع االيجابي بين المكونات السياسية فوائد في تغليب
البرنامج األفضل على س��واه ،عبر إقناع الناخب ،أي �ا ً ك��ان وم��ن أية
اثنية ومعتقد ،انه بتصويته للحزب صاحب البرنامج القابل للتطبيق،
ستكون مؤسسات الدولة مصانة أكثر ومدفوعة الستهداف المواطن
ببرامجها القريبة والبعيدة المدى ،وكذلك فإن من لم يص ّوت لبرنامج
الحزب الفائز لن يجلس مذموما ً مدحوراً!.
حيث تتشكل قناعة مؤثرة تستجلب المؤيدين للحزب الفائز بتطبيق
برنامجه الحقاً.

التحالف الكردستاني متخ ّوف

في هذا الوقت ،يبحث خصوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي،
إمكانية تشكيل حكومة تتمتع غالبية في الدورة المقبلة ،فيما تبقى
بعض األط��راف وال سيما التحالف الكردستاني متخوفة مما أسمته
التهميش واإلقصاء نتيجة النفراد جهة بالسلطة.
وعلى رغم تعويل منافسي رئيس الوزراء على مواقف كتلة األحرار في
إبعاده عن دفة الحكم ،لكن موقف الكتلة جاء مغايرا ً لجميع التوقعات
بإصرارها على استمرار الشراكة ،لكنها قالت إنها رشحت علي دواي
الفهد ،محافظ ميسان الحالي ،لتولى الحكومة المقبلة.
وقالت بتول فاروق ،النائب عن ائتالف دولة القانون ،في تصريح إن
«دعواتنا لحكومة الغالبية ليست بالجديدة إنما امتدت لسنوات لكن
الظروف لم تقف إلى جانبنا».
وتابعت فاروق« ،مالمح الحكومة المقبلة ستحددها نتائج االنتخابات
وما ستأتي به من أصوات لصالح دولة القانون» .وأكدت« :إذا حصدنا
مقاعد كافية سنبدأ بمحادثات مع جميع مكونات الشعب العراقي من
أجل تشكيل حكومة غالبية سياسية».
لكن ف��اروق ع��ادت لتوضح« :إذا ج��اءت النتائج متقاربة سنكون
مضطرين حينها إل��ى إع��ادة السيناريو السابق ذات��ه بالتوجه نحو
الشراكة الوطنية».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا في كلمة له السبت الماضي
إلى «اإلدالء بأصواتهم لمن يستحقها ،ومن أجل تشكيل حكومة الغالبية
السياسية التي سيكون فيها مكان للجميع» ،مخاطبا ً إياهم «إذا لم
تصوتوا لحكومة الغالبية ،فسوف نأتي إليكم بعد أربع سنوات من اآلن
وستعلمون بأنكم لم تصيبوا الهدف واالختيار مجدداً».
وأكد المالكي أن «مثل هذه الحكومة سوف تساهم في إقرار جميع
القوانين التي يتعمد البعض تأخيرها» ،مشيرا ً إل��ى أن «ال��ن��واب
سيصوتون على القوانين التي تصب في مصلحة المواطن في ظل هذه
الحكومة».

السيستاني ـ الصدر

وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،أك��د ال��م��رج��ع األع��ل��ى ف��ي ال��ع��راق السيد علي
السيستاني ورئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،ضرورة توفير األمن
والخدمات ألبناء الشعب العراقي ونبذ الطائفية واإلره��اب والوقوف
بوجه الفساد ،كما دع��وا إل��ى اختيار األصلح واألكفأ والمخلص في
االنتخابات البرلمانية المقبلة.
من جهته ،أكد رئيس المجلس األعلى اإلسالمي العراقي السيد عمار
الحكيم أن محافظة ميسان درع المرجعية وحاملة راية الثورة والدولة،
مبينا ً أن «أه��وار ميسان حطمت الدكتاتورية وصمدت بوجه أبشع
أساليب االستبداد» ،مشيرا ً إلى» أننا لن نسمح بتخريب بلدنا وال مكان
للسارقين والمرتشين والمتخاذلين بيننا» ،مبينا ً أن» ميسان ال تحتاج
إلى منحة أو هبة بل تحتاج إلى مشروع إعادة تأهيل متكامل».
وك��ان رئيس ائتالف الوطنية إي��اد ع�لاوي قد أك��د في كلمة له في
برنامجه االنتخابي ض���رورة ب��ن��اء دول��ة المواطنة واالب��ت��ع��اد عن
المحاصصة الطائفية والفئوية واإلقصاء السياسي ،وائتالف العراق
يعلن عن لوائحه لالنتخابات النيابية.
يذكر أن االنتخابات البرلمانية المقبلة ستقام في الثالثين من نيسان
الجاري ،وأن آخر موعد لتوزيع البطاقات االلكترونية الخاصة باالقتراع
هو الـ 20من الشهر الجاري ،وأن العدد الكلي للناخبين الذين يحق لهم
االشتراك في االنتخابات يبلغ مليونين و 592ألفا ً و 882شخصاً.

القيام بتنفيذها ف��ي ك��ل م��ن الحي
الغربي والتعمير ف��ي وق��ت واح��د
وبالتزامن ،وذلك لشل قدرة التنسيق
ب��ي��ن ال��م��ج��م��وع��ات ال��م��ت��راب��ط��ة من
بيروت حتى صيدا م��رورا ً بالطريق
الساحلي.
وبحسب هذه المصادر فان حي
التعمير المعتبر خ���ارج النطاق
العقاري لمخيم عين الحلوة ولكن
الملتصق به جغرافيا ً وأمنياً ،يوجد
فيه نحو مئتي مقاتل ينتمون لخمس
مجموعات تنسق في ما بينها ،ولكل
واحدة منها أمير ،وأبرزها مجموعة
أس��ام��ة الشهاب وب�لال ب��در .ولكن
ل��ي��س ك��ل ق���ادة ه���ذه المجموعات
ال��خ��م��س��ة ي��ق��ي��م��ون ف��ي التعمير،
فبعضهم كالشهاب مثالً يقيم في حي
الصفصاف داخل مخيم عين الحلوة.
وبحسب المعلومات عينها ،فانه

ال بد أن تسبق تنفيذ الخطة األمنية
داخ���ل «التعمير» ف��ي ح��ال حسم
القرار السياسي في شأنها ،تنسيق
م��ع ال��ق��وى األساسية الفلسطينية
ف��ي مخيم ع��ي��ن ال��ح��ل��وة ،وإب�ل�اغ
هؤالء مسبقا ً بأن عليهم رفع الغطاء
السياسي عن المجموعات الخمسة
المصنفة على أنها إرهابية ويوجد
بحقها ك���أف���راد م���ذك���رات توقيف
بارتكابات أمنية إرهابية كثيرة.
وتلفت ه��ذه المصادر أيضا ً إلى
نقطة أخرى ،وهي أن مجموعات حي
التعمير الخمسة لديها امتداد داخل
المخيم بخاصة ف��ي حيي صالح
ال��دي��ن والصفصاف ،م��ا يعني أنه
ليس مستبعدا ً أن تتفاعل األوضاع
عند تنفيذ الخطة األمنية في التعمير
باتجاه أن يتسع نطاق رد الفعل ضد
الجيش ليشمل أحياء داخل المخيم.

الفروف يدعو ( ...تتمة �ص)1
وش��دد على أن «مثل ه��ذه األع��م��ال اإلجرامية
تستحق أشد اإلدان��ات حزماً ،بخاصة مع توارد
معلومات ع��ن أن المجموعات المسلحة غير
الشرعية تخطط الستخدام مواد كيماوية سامة في
مناطق أخرى من البالد».
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
إلى إجراء تحقيق فوري في هذه المزاعم ،مشيرا ً
في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني
علي كرتي أمس ،إلى أن موسكو تحمل جزءا ً كبيرا ً
من المسؤولية على ممولي المعارضة المتطرفة في
سورية التي لم تتوقف عن محاوالت إحباط عملية
نزع السالح الكيماوي ،وذلك من أجل خلق ذريعة
جديدة كي تطالب بتدخل عسكري خارجي.
وأع���اد الف���روف إل��ى األذه���ان أن ق��رار مجلس
األمن الدولي رقم  2118يطالب بالحيلولة دون
وق��وع األسلحة الكيماوية ومكوناتها في أيدي
أط��راف غير حكومة ،وبالدرجة األول��ى في أيدي
إرهابيين ومتطرفين ،مشيرا ً أن هذا القرار يشدد
على المسؤولية الخاصة التي تتحملها ال��دول
المجاورة لسورية التي يطالبها بأن تحول دون
استخدام أراضيها الرتكاب جرائم متعلقة باألسلحة
الكيماوية .وأضاف« :نحن نعتزم السعي لضمان
التزام صارم بهذه القرارات الصادرة عن مجلس
األمن».
إل��ى ذل��ك ،حملت وزارة الخارجية السورية
اإلدارة األميركية والحكومة التركية وإسرائيل
والسعودية والتنظيمات اإلرهابية المسؤولية

الكاملة عن الجرائم التي تمت سابقا ً باستخدام
السالح الكيماوي في سورية أو التي يمكن أن
ترتكب بحق السوريين بما في ذلك ما حصل أخيرا ً
في كفر زيتا.
وأكدت الخارجية في رسالتين وجهتهما أمس
إلى األمين العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن
الدولي أن هذه الدول سعت منذ بداية األزمة في
سورية إلى خلق الذرائع من أجل تبرير االستمرار
بالعدوان عليها ،وأشارت إلى الحملة الظالمة التي
قادتها تلك الدول عندما اتهمت الحكومة السورية
باستخدام األسلحة الكيماوية في مجزرة الغوطة
الشرقية بتاريخ  2013-8-21التي راح ضحيتها
عشرات السوريين.
الخارجية السورية أش��ارت في رسالتيها إلى
التقرير الصحافي االستقصائي للكاتب األميركي
سيمور هيرش في مجلة «لندن ريفيو أوف بوكس»
والذي يؤكد فيه تورط الحكومة التركية في جريمة
الغوطة الشرقية وجرائم أخرى مثل خان العسل
وبأن اإلدارة األميركية كانت على علم بهذه الجريمة
ومرتكبيها وتالعبت باألدلة التي تثبت أن من قام
بهذه الجريمة هو «جبهة النصرة» لتبرير عدوان
أميركي على سورية.
وقد تطرقت الخارجية السورية إلى عدد من
التقارير الصحافية التي أك��دت التورط التركي
و األميركي في دع��م اإلرهابيين والتغطية على
جرائمهم ،وأوضحت أن محاولة التغطية على هذه
الجرائم ومرتكبيها وتوجيه االتهامات إلى الحكومة

السورية ومحاولة اختالق وفبركة الذرائع سيؤدي
بالضرورة إل��ى تشجيع المجموعات اإلرهابية
المسلحة على استخدام مثل هذه األسلحة المحرمة
دوليا ً مرة أخرى وارتكاب المزيد من هذه الجرائم
الخطرة بحق السوريين وشعوب المنطقة والعالم.
وأضافت أنه قد تم تزويد مجلس األمن واألمين
العام لألمم المتحدة بمعلومات تبين نية هذه
المجموعات استخدام المواد السامة في ريفي
دمشق وح��م��اة ومناطق س��وري��ة أخ���رى ،بهدف
اتهام الحكومة ،كذلك أرسلت سورية قبل أيام
وثيقة جديدة دامغة تظهر امتالك تلك المجموعات
اإلرهابية لغاز الكلور السام ونيتها استخدامه في
محافظة حلب ومناطق أخرى.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك��د أم��ي��ن ع��ام منظمة حظر
األسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو ،أن نحو ثلثي
الترسانة الكيماوية السورية نقلت إلى خارج
البالد حتى اآلن ،مضيفا ً أن منظمته تبذل جهودا ً
من أجل إنجاز هذه العملية بحلول منتصف العام
الحالي.
وأعلنت المنظمة الدولية أمس عن وصول الدفعة
الـ 13من المواد الكيماوية إل��ى ميناء الالذقية.
وبذلك بلغ مجمل المواد الكيماوية التي نقلت إلى
خارج البالد  65في المئة ،حيث كانت دمشق قد
طرحت جدوال ً زمنيا ً جديدا ً لنقل المواد الكيماوية
بحلول  27نيسان الجاري ،وذلك بعد أن عرقلت
الظروف األمنية والمعارك عمليات النقل في شباط
الماضي.

االتحاد الأوروبي ( ...تتمة �ص)1
وحذر الف��روف من أن الوضع في أوكرانيا في
تدهور متواصل ،أما السلطات الحالية في كييف
فبات من الواضح أنها غير قادرة على وضع حد
النفالت الجماعات القومية المتطرفة التي تساهم
في زعزعة االستقرار .وقال« :إذا أقدمت السلطات
الحالية ف��ي كييف على اس��ت��خ��دام ال��ق��وة ضد
المتظاهرين في جنوب شرقي البالد (وقد صدرت
أوامر بهذا الشأن ،بما فيها أمر إجرامي الستخدام
الجيش ضد الشعب) ،فسيؤدي ذلك إلى نسف
مجمل تعاوننا حول المسألة األوكرانية وتسوية
األزمة».
وك��ان وزي��ر الخارجية ال��روس��ي ق��د دان في
وقت سابق« ،النفاق والمعايير المزدوجة» التي
يعتمدها الغرب لدى التعامل مع االحتجاجات في
جنوب وشرق أوكرانيا ،وتقييد حرية الصحافة من
قبل السلطات الجديدة في كييف.
واعتبر الفروف في تصريح خالل مؤتمر صحافي
في موسكو عقده أمس مع نظيره السوداني علي
كرتي ،أن إطالق كلمة «إرهابيين» على المحتجين
في شرق أوكرانيا أمر في «غاية الوقاحة».
وأعلن الرئيس األوك��ران��ي االنتقالي الكسندر
تورتشينوف إمكانية تنظيم استفتاء حول نظام
الحكم تزامنا ً مع االنتخابات الرئاسية المقررة في
الخامس والعشرين من أيار.
وفي هذا المجال قال الفروف إن المناطق الشرقية
الناطقة بالروسية في أوكرانيا يجب أن تشارك في
صوغ الدستور الذي سيطرح على االستفتاء .ونفى
المزاعم األوكرانية واألميركية بوجود عمالء روس
يثيرون اضطرابات في شرق أوكرانيا.

لندن تدعو إلى تشديد العقوبات

ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،أع���رب وزي���ر الخارجية
البريطاني وليام هيغ عن رغبته في أن يشدد
االت��ح��اد األوروب���ي العقوبات على روس��ي��ا بعد
«التصعيد الخطير جداً» في الوضع في أوكرانيا
منذ السبت.
وقال هيغ انه يحاول إقناع نظرائه األوروبيين
المجتمعين ف��ي ل��وك��س��م��ب��ورغ ب���ان «تشديد
العقوبات» يجب أن يكون «ال���رد» على موقف
روسيا ،ألنه «ال مجال للشك» في أن االضطرابات
في شرق أوكرانيا «مدبرة» من موسكو.
وص��رح ال��وزي��ر البريطاني ل��دى وصوله إلى
االج��ت��م��اع ان��ه «م��ن ال��واض��ح أن م��ا وق��ع خالل
الساعات الـ 24األخيرة هو تصعيد جديد في األزمة
األوكرانية وخطير جدا ً ( )...ال مجال للشك في انه
مدبر ومنظم من روسيا ( )...ألن القوات الضالعة
فيه تتحرك تحديدا ً كما فعلت القوات الروسية في
القرم» بحسب تعبيره .وأضاف إن «نفي روسيا
ليس له أي مصداقية».

توريدات الغاز

من جهته ،كلف مجلس وزراء خارجية االتحاد
األوروب���ي المفوضية األوروب��ي��ة باإلجابة على
رسالة الرئيس الروسي فالديمير بوتين حول
توريدات الغاز الروسي إلى أوروب��ا عبر أراضي
أوكرانيا في ضوء األزمة الراهنة هناك.
هذا ما أعلنت عنه المفوضة السامية للشؤون
الخارجية في االتحاد األوروب��ي كاثرين آشتون
في اختتام اجتماع وزراء خارجية االتحاد في

وجه
لوكسمبورغ أمس .وكان الرئيس بوتين قد ّ
رسالة إلى رؤساء الدول األوروبية في  10نيسان،
حذرهم فيها من المخاطر المحدقة ب��إم��دادات
الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروب��ا بسبب
األزمة األوكرانية ،ورفض سلطات كييف تسديد
ديونها لصالح روسيا ،موضحا ً أن روسيا لم تعد
تقدر على «حمل عبء دعم االقتصاد األوكراني
وحدها».
على صعيد آخر ،أعلنت سويسرا التي ترأس
حاليا ً منظمة األمن والتعاون في أوروبا عن عقد
جلسة طارئة للمجلس الدائم للمنظمة ،وذلك
من اج��ل مناقشة الوضع في مناطق أوكرانيا
الشرقية.
وب��دوره أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة
األمن والتعاون في أوروبا اندريه كيلين أن الجلسة
«توجهنا
تعقد بمبادرة الجانب الروسي .وقال:
ّ
إلى سويسرا بطلب عقد الجلسة نظرا ً لألوضاع
في مناطق شرق أوكرانيا ،وق��رار سلطات كييف
باالستعانة بالجيش من اجل قمع االحتجاجات
التي ينظمها أنصار إقامة نظام فيديرالي في
البالد.
وكانت مدن عدة شرق أوكرانيا قد شهدت منذ
السبت ،ومنها خاركوف ودانيتسك وماريوبول،
تظاهرات ضد سلطات كييف ودعما ً للفيديرالية،
وشكل المحتشدون ف��ي دونيتسك مجموعات
لمساندة المحتجين في المدن األخرى.
ورف��ض��ت ال��ق��وات ال��خ��اص��ة األوك��ران��ي��ة في
مدينة دانيتسك تنفيذ أوامر سلطات كييف بقمع
المحتجين ،وأعلنت تأييدها لمطالبهم.

وي��ع��ن��ي ه���ذا ت��ط��ور ف��ي االش��ت��ب��اك
ليصبح م��ن مهمة ضبط األم��ن في
منطقة صغيرة يوجد فيها خارجون
على القانون إلى معركة بين مخيم

عين الحلوة والجيش اللبناني مع
ما يستتبع ذلك من تطورات وردود
فعل تطاول مخيمات فلسطينية في
مناطق أخرى.

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/3/14ع��ل��ى ال��م��ت��ه��م دجيمي
طانيوس حبشي/سجل  45/39بشواد
جنسيته لبناني محل إقامته جونية غادير.
والدته سيدة عمره  1992أوق��ف بتاريخ
 2010/7/19حتى  2010/9/23ومن
 2012/5/11ح��ت��ى 2012/5/19
بالعقوبة التالية مؤبد  +مليونان وفقا ً
للمواد  125من قانون العقوبات .الرتكابه
جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره هائل الحاج شحاده ونشر الحكم في
.2014/3/14
الرئيس فيصل حيدر
التكليف 680

زكية عمره  1989أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2012/6/7بالعقوبة التالية مؤبد 50 +
مليون ليرة.
وفقا ً للمواد  125من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره هائل الحاج شحاده ونشر الحكم في
.2014/3/13
الرئيس هنري الخوري
التكليف 680

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/2/27على المتهم شادي عباس
ص���وان/س���ج���ل  26ب�����وداي جنسيته
لبناني محل إقامته الشويفات ملك أبو
صعب .والدته سناء عمره  1982أوقف
بتاريخ  04/12/10حتى 05/12/13
م��ن  08/3/24ح��ت��ى  08/3/8وم��ن
 2012/8/30ح��ت��ى .2013/4/25
بالعقوبة التالية خمس سنوات وفقا ً للمواد
 638من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره هائل الحاج شحاده ونشر الحكم في
.2014/2/27
الرئيس هنري الخوري
التكليف 680
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/3/13على المتهم هيثم مهنا
القيس/سجل  139حاصبيا جنسيته
لبناني محل إقامته دير قوبل ـ النصرانية
ـ بناية ربيع صعب .والدته انصاف عمره
 1983أوقف بتاريخ  2003/6/18حتى
.2003/7/7
بالعقوبة التالية أربع سنوات.
وفقا ً للمواد  638من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة دراجة نارية.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره هائل الحاج شحاده ونشر الحكم في
.2014/3/13
الرئيس هنري الخوري
التكليف 680
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/3/13على المتهم وليد رمزي
خير/سجل  98دير قوبل جنسيته لبناني
محل إق��ام��ت��ه دي��ر ق��وب��ل ح��ي الكنيسة.
والدته كاميليا عمره  1983أوقف بتاريخ
 2003/6/18ح��ت��ى 2003/7/8
بالعقوبة التالية أربع سنوات.
وفقا ً للمواد  638من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة دراجة نارية.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره هائل الحاج شحاده ونشر الحكم في
.2012/3/13
الرئيس هنري الخوري
التكليف 680
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/3/13على المتهم زين علي زعيتر
جنسيته لبناني محل إق��ام��ت��ه .وال��دت��ه

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
تعلن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن
إجراء مناقصة عمومية على أساس تنزيل
مئوي على أسعار اإلدارة ح��ده األقصى
( % 10عشرة بالمائة) العائد لمشروع
إدارة وتشغيل محطات ضخ وتكرير عائدة
للمؤسسة للعام  ،2015/2014وفقا ً لدفتر
الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية،
وقد تحدد موعد إجراء المناقصة الساعة
العاشرة من قبل ظهر يوم األربعاء الواقع
في /7أيار.2014/
يمكن الحصول على نسخة عن دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص بالمناقصة م��ن قلم
المؤسسة في مبنى المؤسسة الرئيسي،
ضمن ال����دوام ال��رس��م��ي وذل���ك بعد دفع
الرسوم المتوجبة.
آخ��ر م��وع��د لقبول طلبات االش��ت��راك
بالمناقصة نهاية ال��دوام الرسمي من آخر
يوم عمل يسبق موعد إجراء المناقصة.
الرئيس/المدير العام
لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي
المهندس أحمد نظام
التكليف 652
محكمة البقاع الغربي الشرعية السنية
إلى طالب سعيد ابراهيم مجهول محل
اإلقامة يجب حضورك إل��ى قلم المحكمة
الشرعية السنية في البقاع الغربي الستالم
أوراق التبليغ العائدة إليك بدعوى تفريق
للغيبة المنقطعة بسبب تعذر تحصيل
النفقة المقدمة ض��د زوج��ت��ك منى محمد
العكره والتي حدد موعد للنظر فيها يوم
السبت في  2014/5/17الساعة العاشرة
صباحا ً وإذا لم تحضر في الموعد المحدد
ولم ترسل وكيالً عنك أو حضوره أو تتخذ
مقاما ً مختارا ً ضمن نطاق المحكمة يجري
بحقك اإليجاب القانوني.
رئيس قلم محكمة البقاع الغربي
الشرعية السنية
الشيخ محمد ابراهيم صالح
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع إكساء أقنية ري في بلدة
إهدن ـ قضاء زغرتا.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم الخميس ال��واق��ع في
.2014/5/15
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشر
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في  10نيسان 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 667
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