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تتمات

هذه الرمزيات دفعت السفير
األميركي ديفيد هيل لعدم إخفاء
ف��رح��ت��ه ،ب��م��ا وص��ف��ه التمرين
الرئاسي في التصويت النيابي،
بما يؤكد إمكانية كسر الثنائية
النيابية المقفلة بين فريقين ال
يملك أي منهما تأمين النصاب
الرئاسي الالزم.
وقال هيل في مجالسه إن هذا
التمرين قد ال يكون هو نفسه
في االستحقاق الرئاسي ،لكنه
ت��أك��ي��د ع��ل��ى وج����ود الفرصة،
متمنيا ً لو ك��ان النائب جنبالط
نجح بإقناع ح��زب الله ليكون
ج��زءا ً من هذا التصويت ،الذي
يمكن أن يجعل ال��ت��ف��اه��م على
رئيس مقبل ممكناً.
مصادر التيار الوطني الحر
اس��ت��غ��رب��ت تحميل األم���ر أكثر
مما يحتمل ،معتبرة أن أرقام
ال��س��ل��س��ل��ة غ��ي��ر واض���ح���ة وأن
التأجيل ليس إلغاء وال تراجعا ً
بل تدقيق في أرقام افتراضية،
وأن ال��ت��ف��س��ي��ر ال��س��ي��اس��ي لما
ج�����رى وال���ت���ح���ل���ي���ل ال���رئ���اس���ي
ي��ت��ج��اه��ل ك����ون ك��ت��ل��ة ال���ق���وات
ال ي��م��ك��ن أن ت��ع��ط��ي أصواتها
لتسهيل وص���ول ال��ع��م��اد عون
لرئاسة الجمهورية وليس بهذه
البساطة يحسب م��وق��ف كتلة
النائب جنبالط ،فلماذا اإلصرار
على التفسيرات ال��ت��ي تتعدى
حدود المعقول؟
خ����ل����ط األوراق ال���ن���ي���اب���ي
ال���رئ���اس���ي ب���ح���د ذات������ه افتتح
مرحلة من الحذر في العالقات
بين الكتل النيابية ،كلما اقترب
االس��ت��ح��ق��اق ال���رئ���اس���ي ،وب���دا
أن الكل يتحرر م��ن ال��ك��ل ،وأن
م��ش��ه��دا ً ي��خ��ي��م ع��ل��ي��ه ال���ذه���ول
وال��ض��ب��اب��ي��ة ي��خ��ي��م ع��ل��ى شكل
التحالفات النيابية الجديدة.
ال����ذه����ول خ���ي���م ع���ل���ى لبنان
مع تشييع شهداء قناة المنار
بالتزامن م��ع التشييع النيابي
لسلسلة الرتب والرواتب.

تشييع شهداء
الكلمة الح ّرة

ف��ي ه���ذا ال���وق���ت ،وع��ل��ى رغ��م
االنشغاالت الداخلية بسلّة كبيرة
من الملفات الساخنة ،ع ّم الحزن
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الحملة الدولية ( ...تتمة �ص)1
واألس�����ى أم���س ك���ل ل��ب��ن��ان بعد
الجريمة التي ارتكبتها العصابات
المسلّحة في معلوال أول من أمس
خالل اغتيالها ثالثة زمالء في قناة
«المنار» وهم حمزة الحاج حسن
ومحمد منتش وسليم علّوه ،وذنبهم
الوحيد أنهم كانوا ينقلون حقيقة
اإلرهاب والقتل الذي مارسته هذه
العصابات.
وبينما تقبّلت ق��ن��اة «المنار»
التعازي أمس باستشهاد الزمالء
ال���ث�ل�اث���ة ،ش � ّي��ع��ت ب��ل��دة شعث
البقاعية بعد ظهر أمس وفي موكب
مهيب الزميل الشهيد حمزة الحاج
حسن ،كما شيّعت بلدة كفرصير
في النبطية الشهيد محمد منتش،
على أن تشيّع مدينة الهرمل اليوم
الشهيد سليم علوه.

أكثرية نيابية تتحالف
مع حيتان المال

أما عن سلسلة الرتب والرواتب،
ف��ال��ب��ارز ك��ان أم��س عجز مجلس
ال��ن��واب ع��ن ال��ب��تّ بها بعد تك ّتل
أكثرية نيابية ضد إقرارها ،سعيا ً
إلف��راغ��ه��ا م��ن م��ض��م��ون��ه��ا ،وك��ان
رأس الحربة إل��ى جانب حيتان
ال��م��ال وال��ش��رك��ات الكبرى رئيس
كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة
ومعه نواب «القوات» «اللبنانية»
وآخ���رون ،بينما لوحظ أن ن��واب
تك ّتل التغيير واإلص�ل�اح ص ّوتوا
لصالح تأجيل إقرار السلسلة.
�ج��ة ال��س��ن��ي��ورة
وإذا ك��ان��ت ح� ّ
وبعض كتل « 14آذار» هي إعادة
ال��ب��ح��ث ف��ي م��ل��ف السلسلة من
خالل كتلة نيابية مع االستعانة
ب��االخ��ت��ص��اص��ي��ي��ن ،ف���إن ال��ه��دف
الحقيقي من وراء هذا التأجيل ُيراد
منه أحد أمرين ،إما تطيير السلسلة
ع��ل��ى ال��م��دى ال��م��ن��ظ��ور ف��ي الحد
األدن���ى النشغال مجلس النواب
باالنتخابات الرئاسية ،أو نسف
الحقوق وم��ح��اول��ة تحميل ذوي
تيسر من
الدخل المحدود أعباء ما ّ
بعض الحقوق ،في مقابل الوقوف
إلى جانب حيتان المال وأصحاب
الشركات والرساميل الكبرى ،عبر
المس باألرباح الخيالية التي
رفض
ّ
يُجنيها هؤالء.
وفيما أكد رئيس مجلس النواب
نبيه بري أنه ضد تشكيل اللجنة
النيابية لبحث السلسلة ،أعلنت
كتلتا التحرير والتنمية ،وعلى
رأس��ه��ا ب���ري وال���وف���اء للمقاومة
رفضهما ال��م��ش��ارك��ة ف��ي اللجنة
النيابية.
لكن ما يمكن التو ّقف عنده ،ما
حصل في مجلس النواب أمس ،هو
سطوة أصحاب الثروات والمصارف
والشركات الكبرى على قرار أكثرية

واضحة في مجلس النواب ،وهو
ما يعني دفع البالد نحو أزم��ة قد
تتعدّى مداها االجتماعي إلى أزمة
سياسية ـ وطنية نتيجة إص��رار
ه���ذه األك��ث��ري��ة ع��ل��ى السياسات
االقتصادية الخاطئة التي أفقرت
اللبنانيين ،وح ّملتهم دينا ً عاما ً
يتجاوز ال��ـ  65مليار دوالر ،وكل
ذل��ك خدمة لالحتكارات والريوع
المصرفية والعقارية.
وقد ردّت هيئة التنسيق النقابية
سريعا ً على سعي األكثرية النيابية
إلى تطيير السلسلة باإلعالن عن
اإلضراب العام والشامل اليوم في
القطاع التربوي الرسمي والخاص
وفي اإلدارات العامة .مؤكدة أنها
ستذهب نحو كل أشكال التصعيد
بما ف��ي ذل��ك اإلض����راب المفتوح
ومقاطعة االمتحانات الرسمية.

تحالف عجيب غريب!

م��ن ذل��ك ك��ل��ه ،م���اذا حصل في
مجلس النواب وما هي استنتاجات
ّ
المطلعين على خفايا ما حصل؟
إذاً ،ط����ارت س��ل��س��ل��ة ال��رت��ب
وال���روات���ب م��ع ري��ح االستحقاق
الرئاسي ،بعد أن انكشف االتفاق
بين «المستقبل» وتكتل التغيير
والكتائب و«ال��ق��وات» وجنبالط
على دفنها في لجنة نيابية ـ بدعة
ومستحدثة ،أوال ً دفاعا ً عن حيتان
ال��م��ال ،وث��ان��ي �ا ً ألس��ب��اب تتعلّق
باالستحقاق ال��رئ��اس��ي ،ال ب��ل إن
هذا االستحقاق كان حاضرا ً بقوة
ف��ي بعض ال��م��داخ�لات النيابية،
بحيث ش ّكل هاجس البعض بعيدا ً
ع��ن مطالب ال��ع��م��ال والموظفين
والمعلمين والعسكريين ،هكذا
سقطت سلسلة الرتب وال��روات��ب
بتحالف غريب عجيب مستحدث،
م��ت��ج��اوزا ً االن��ق��س��ام السياسي
التقليدي ،فهل يبقى هذا التحالف
وإلى متى يدوم؟
م��ن��ذ ص��ب��اح أم����س ،انكشفت
خ��ي��وط ات���ف���اق ج����رى ف���ي وق��ت
متأخر من ليل أول من أم��س بين
الثالثي «المستقبل» ـ تكتل التغيير
واإلص�ل�اح وجنبالط ،م��ا لبث أن
انضم إليه الكتائب و«ال��ق��وات»
لالستحقاق ال أكثر.
وب��ق��ي ال��رئ��ي��س ب���ري وكتلتـه
وح���زب ال��ل��ه وكتلته والقومــي
والمردة والبعث في صف معارضـة
الصفقة التي قضت على السلسلـة،
ف��ص� ّوت��وا ض��د اللجنة ال��ت��ي كان
شكلهـا التحالف الجديد باقتراح
وترتيب م��ن الرئيس السنيورة
وتنقيح من نائب «القوات» جورج
ع��دوان مسا ًء تحت عنوان «إعادة
السلسلة خالل أسبوعين» وتضم
ال��ل��ج��ن��ة ن���واب���ا ً م��ن ه���ذه ال��ق��وى

الإرهاب ي�ستهدف ( ...تتمة �ص)1

وستضم أيضا ً خبراء على حد ما
جاء في االقتراح.
وال���ب���ارز ال��ع��ب��ارة ال��ت��ي قالها
الرئيس ب��ري خ�لال رف��ع الجلسة
«إن شاء الله ما يكون هاليوم يوم
ظالم في سجل المجلس النيابي»
بعد أن ص�� ّوت ض��د تأجيل إق��رار
السلسلة إلى جانب  26نائبا ً مقابل
 65ص ّوتوا مع التأجيل.
وقد قالها الرئيس بري بصراحة
خالل الجلسة صباحا ً ومسا ًء أنه
مع إقرار السلسلة ومناقشتها مادة
م���ادة ،وه��و الموقف ال���ذي ردّده
نواب حزب الله والقومي والبعث
والمردة.
وم��م��ا يُ��ذك��ر ،أن اللجنة تضم
النواب ياسين جابر وعلي فياض
(ل���ن ي��ش��ارك��ا) وغ����ازي يوسف
وجمال ال��ج� ّراح عن «المستقبل»
وآالن ع��ون وإبراهيم كنعان عن
تك ّتل التغيير واإلص�ل�اح وهنري
حلو عن جنبالط وسامر سعاده
عن الكتائب ،كما لوحظ أن النائب
ابراهيم كنعان بوصفه رئيس لجنة
المال والموازنة لم يحضر الجلسة
ال��م��س��ائ��ي��ة ،ك��ذل��ك خ���رج خ�لال
التصويت النائب عباس هاشم،
ولم يص ّوت النائب نبيل نقوال على
تشكيل اللجنة.

بدء العد العكسي
لجلسة االنتخاب

في إط��ار االستحقاق الرئاسي،
ومع تأجيل البتّ بسلسلة الرتب
والرواتب ،بدأ العد العكسي لمسار
الجلسة االنتخابية المتوقع أن
يدعو إليها الرئيس بري قبل نهاية
الشهر ال��ج��اري النتخاب رئيس
جديد للجمهورية.
إال أن مصادر نيابية مطلعة ترى

أن ه��ذه الجلسة ستكون مج ّرد
«بروفه» لجلسات الحقة ،ألن هناك
استحالة بحصول أي من المرشحين
على أكثرية ثلثي أص��وات مجلس
النواب قبل الوصول إلى توافق بين
الكتل النيابية على شخص الرئيس
وترجح المصادر أال ّ يدعو
العتيد.
ّ
الرئيس بري لجلسات متتالية بعد
الجلسة األول��ى ،بل قد يتر ّيث قبل
الدعوة إلى جلسة ثانية انتظارا ً
لما يمكن أن تصل إليه االتصاالت
والمشاورات بين الكتل النيابية،
وتاليا ً فرئيس المجلس ليس بوارد
ت��ك��رار م��ا حصل ف��ي االستحقاق
السابق.

هل سنصل
إلى الفراغ؟

وفي السياق ذاته ،نقلت مصادر
م��ت��اب��ع��ة ع���ن م���رج���ع س��ي��اس��ي
استبعاده انتخاب رئيس جديد في
الموعد الدستوري ـ أي قبل  25أيار
المقبل ـ ألن المعطيات الداخلية
تش بإمكان التوصل
واإلقليمية لم ِ
إلى رئيس توافقي خالل ما تب ّقى
من المهلة الدستورية ،كما أن هناك
صعوبة ـ بل استحالة بانتخاب
رئيس يحظى بدعم فريق واح��د،
م��ن فريقي  14و 8آذار والحظت
أن الحديث ع��ن إم��ك��ان دع��م تيار
«المستقبل» لرئيس تك ّتل التغيير
واإلصالح ما زال ضبابياً ،ولم يبلغ
«المستقبل» أي موقف أو تلميح
ف��ي ه��ذا االت��ج��اه ،رغ��م استمرار
الحوار بين الطرفين .أضافت أن
حسم الملف الرئاسي لن يتضح
قبل حصول تطور إيجابي جدّي
في العالقة بين إيران والسعودية،
وه��ذا األم��ر يحتاج لبعض الوقت
لكي تتبلور اتجاهاته.

وفي السياق ،واصل الجيش عملياته العسكرية في
منطقتي المليحة في الغوطة الشرقية لدمشق ،وحي جوبر
المتاخم للعاصمة وأحرزت وحداته تقدماً ،فيما استهدفت
مدفعيته تج ّمعات للمسلحين في دوما ومزارعها ومناطق
عدرا وعين ترما وداريا.
وبالتزامن مع عمليات الجيش في محيط العاصمة،
أسفر اعتداء إرهابي بقذائف الهاون استهدف مدارس في
باب توما والدويلعة إلى استشهاد الطفل سنار مطانيوس
وإصابة  60آخرين ،فيما استشهد مواطنان وجرح خمسة
آخرون نتيجة سقوط قذائف هاون قرب مدرستي الغسانية
والرابعة الشامية في حي الدخانية بريف دمشق.
وف��ي حمص ،ب��دأ الجيش ال��س��وري عملية عسكرية
واسعة في أحياء المدينة القديمة ،وتقدمت وح��دات
الجيش من المحاور كافة ،وتمكنت من السيطرة على
جامع العباس والكراج القديم ،في وقت يشهد محور باب
هود أشد المعارك ،حيث تمكن الجيش من السيطرة على
عدد من كتل األبنية ،إضافة إلى اشتباكات عنيفة على
محاور جورة الشياح ووادي السايح والخالدية وجب
الجندلي وباب السباع والوعر.

كما شهدت أحياء القرابيص و الورشة والحميدية
وس��وق الجاج اشتباكات عنيفة وس��ط قصف ج��وي و
مدفعي مر ّكز استهدف تج ّمعات المسلحين وتحصيناتهم
داخل المدينة القديمة.
يأتي ذلك في وقت نفذت وحدات من الجيش عمليات
في الرستن ،ومناطق عين حسين والعامرية وال��دار
الكبيرة في تلبيسة بريف حمص ،وبرج قاعي وتلدو في
الحولة.
وف��ي ح��ل��ب ،استهدفت وح���دات الجيش تج ّمعات
للمسلحين في أحياء الليرمون والمناطق المحيطة بها
ومحيط الكويرس والجديدة والمدينة الصناعية وغرب
السجن المركزي و قرى األت��ارب والمنصورة والراعي
والباب وبابيص وكفر داعل.
وفي ريف إدلب ،دخلت وحدات الجيش السوري بلدة
قميناس و المزارع المحيطة بها وسط اشتباكات عنيفة،
فيما استهدفت وحدات أخرى المسلحين في مناطق كفر
نجد والرامي وكفرالتا وتل اسفين وتل كريمة والنيرب
وفيلون وأرض الدوسة وسرمين وبالقرب من مسمكة
سهل الروج.

الجي�ش الجزائري ( ...تتمة �ص)1

مقتل قائد ( ...تتمة �ص)1
ولكي نهزم اإلرهاب علينا أن نكون على أهبة االستعداد وأن يكون أبناؤنا البواسل
في القوى األمنية على درجة عالية من الجهوزية».
وأشار إلى أن «علينا أن نشرك الجميع في الحرب على اإلرهاب وأن نجفف
منابعه وحواضنه ،ولنعمل سوية على قطع رأس الفتنة ،ولنجعل جيشنا سورا ً
يحمي الجميع ،فهذا عراقنا ولن نتنازل عن شبر واحد منه ،وسنعمل على محاربة
اإلرهاب التكفيري ،وأعداء أهل البيت واإلنسانية في كل زمان ومكان ،فنحن أوتاد
هذا الوطن ولن نتسامح في أي ظاهرة تخاطر به وتتالعب بمصيره ووحدته وبما
حققناه بعد إسقاط الدكتاتورية من دستور وديمقراطية وإنجازات».
على الصعيد األمني ،قتل قائد قوات البادية والجزيرة الفريق الركن حسن
ّ
تحطم مروحية كانوا على متنها أثناء هبوطها في قاعدة
البيضاني وآخرون في
عسكرية غربي محافظة األنبار مساء أمس ،بحسب وزارة الدفاع العراقية.
وأفاد بيان للوزارة بـ»مقتل قائد قوات البادية والجزيرة الفريق الركن حسن
البيضاني ومقتل وإصابة عدد من الضباط والجنود كانوا برفقته في تحطم
مروحية كانوا على متنها أثناء هبوطها في قاعدة األسد العسكرية غرب محافظة
األنبار» .وأوضح البيان أن «عطالً فنيا ً أصاب الطائرة التي كانت تقل البيضاني
وأدى إلى سقوطها».

وح��� ّق���ه ك��ذل��ك ف���ي أداء واج��ب��ه
االنتخابي بكل طمأنينة واختيار
الرئيس المناسب الذي يقدّر القيم
الوطنية بكل ح ّرية وشفافية».
وأض����اف����ت« :ق�����وة وت��م��اس��ك
وانسجام الجيش حال دون تحقيق
م��آرب أع��داء الجزائر وأغراضهم
الخبيثة ،ال سيما في هذا الظرف
المحفوف بالمخاطر والتهديدات
على مختلف الجبهات ،وال��ذي

يتطلب ال��ت��ف��اف مختلف القوى
الوطنية ح��ول المصلحة العليا
للوطن».
ون��دّد الجيش ب��األص��وات التي
تتعالى «انطالقا ً من مصالح ضيّقة
وح��س��اب��ات ش��خ��ص��ي��ة» تطالبه
«علنا ً باإلخالل بالدستور والقانون
ليتس ّنى ل��ه��ا ت��م��ري��ر ال��م��ؤام��رات
المعادية للجزائر أرضا ً وشعباً».
وش��دد الجيش على أن أف��راده

سيقومون بتأدية واجبهم وح ّقهم
االنتخابي «بقوة وفعاليّة يحدوهم
في ذلك االنضباط الذي دأبوا عليه
يطبعهم ال���والء للوطن وال��وف��اء
للشهداء».
من جهة أخ��رى ،ج��دد الجيش
الجزائري عزمه على حسم معركة
اإلرهاب ليخلّص الوطن والشعب
من «آف��ة عطلت التطور وأعاقت
مسيرة التنمية الوطنية».

ّ
يحذر ( ...تتمة �ص)1
ميدفيديف
م��ن ع��دم رغبة وعجز ال��ق��ي��ادة ف��ي كييف ع��ن األخ��ذ
ف��ي االع��ت��ب��ار مصالح ال��س��ك��ان ال���روس والناطقين
بالروسية».
في المقابل ،قال مسؤول أميركي إن «أوباما أوضح
لبوتين أن المسار الدبلوماسي في أزمة أوكرانيا هو
المسار المفضل ،لكن أفعال روسيا ال تنسجم مع ذلك»،
مطالبا ً إياه «بسحب القوات الروسية من الحدود مع
أوكرانيا ،والضغط على المجموعات المسلحة في شرق
أوكرانيا من أجل أن تسلم سالحها».
وذكر البيت األبيض في بيان أن «االتصال الهاتفي
بين أوباما وبوتين تم بمبادرة من موسكو ،وأن أوباما
اتهم روس��ي��ا بدعم «انفصاليين مسلحين يهددون
بتقويض وزعزعة الحكومة في أوكرانيا».
وبحسب البيان فإن أوباما أكد لبوتين أن «العزل
المتزايد لروسيا على الصعيد السياسي واالقتصادي هو
نتيجة ألعمالها في أوكرانيا» ،مشددا ً على أن «األثمان
التي تدفعها روسيا سترتفع حكما ً إذا ما واصلت السير
على الطريق الذي تسلكه».
وزاد من حدة التوتر بين روسيا والواليات المتحدة
حادثان في نهاية األسبوع الماضي ،األول كان مواجهة
في البحر األس��ود عندما حلقت مقاتلة روسية «على
مسافة قريبة جداً» من مدمرة أميركية ،والثاني زيارة
رئيس وكالة االستخبارات المركزية األميركية جون
برينان إلى كييف.
وفي سياق آخر ،قال رئيس الوزراء الروسي ديميتري
ميدفيديف إن أوكرانيا «أصبحت على شفير حرب
أهلية» ،وذل��ك بعد أن أرسلت كييف ق��وات إل��ى مدن
شرقي البالد للتصدي لمعارضين مطالبين بالفيديرالية
وصفتهم بـ «اإلرهاب».

وقال مدفيديف على صفحته في «فايسبوك»« :لقد
أريقت الدماء مرة أخرى في أوكرانيا ،وأصبحت البالد
على شفير حرب أهلية».
ج��اء ذل��ك بالتزامن مع تصريحات وزارة الدفاع
األوكرانية التي أكدت أن القوات المسلحة تنفذ عمليات
خاصة شرق أوكرانيا .وأشارت أنباء إلى أن مدرعات
تابعة للجيش األوكراني باتت على بعد  40كيلومترا ً
من مدينة سالفيانسك شرق أوكرانيا.
وأف��ادت وسائل إعالم محلية أن الجيش األوكراني
اقتحم مطارا ً قرب مدينة كراماتورسك شرق البالد،
وسط أنباء عن وقوع إصابات بين أنصار الفيديرالية.
في وقت حاول أنصار الفيديرالية ص ّد هجوم القوات
األوكرانية على «سالفيانس» جنوب شرقي البالد.
يذكر أن المحتجين المطالبين بالفيديرالية ،يستمرون
باحتالل مبانٍ حكومية ومراكز شرطة في نحو  10مدن
في المناطق الناطقة بالروسية شرق البالد ،للمطالبة
بتوسيع استقالل هذه المناطق وتوثيق العالقات مع
روسيا.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ح ّذر
من أن استخدام «القوة اإلجرامية» في أوكرانيا سيضر
باجتماع لتسوية األزمة من المقرر أن يعقد الخميس
المقبل في جنيف.
واعتبر الف��روف أن طلب كييف إش��راك قوات أممية
في العمليات بشرق أوكرانيا غير مقبول على اإلطالق
بحسب تعبيره.
وعلى صعيد ردود الفعل الدولية ،قال وزير الخارجية
البريطاني وليام هيغ إن موسكو «تدفع بأوكرانيا إلى
حافة الخطر» .وأضاف« :ما تقوم به روسيا في أوكرانيا
سيؤدي إلى مزيد من اإلنفاق على موازنة الدفاع في

حلف الناتو».
من ناحية ثانية ،دعا تقرير للمفوضية العليا لحقوق
اإلن��س��ان التابعة لألمم المتحدة ،وزع ف��ي جنيف،
السلطات األوكرانية الجديدة إلى منع التحريض على
الحقد واحترام األقليات.
وأعد التقرير إثر مهمتين ميدانيتين قام بهما في آذار
الماضي مساعد األمين العام لألمم المتحدة لحقوق
اإلن��س��ان إيفان سيمونوفيتش ،وعكف على دراس��ة
األحداث حتى الثاني من نيسان الجاري.

م�س ّلحون يختطفون  200تلميذة في نيجيريا

أمر ملكي يُعفي ( ...تتمة �ص)1
� ٌ

�إدراج «بوكو حرام» بالقائمة الأميركية للإرهاب
أعلنت الواليات المتحدة األميركية اليوم
أنها أدرج��ت رسميا ً مجموعتي «بوكو حرام»
و«أنصار» اإلسالميتين في نيجيريا على قائمة
«المنظمات اإلرهابية األجنبية».
وق���ال ب��ي��ان أص����دره ال��ب��ي��ت األب��ي��ض إن
المجموعتين مسؤولتان ع��ن آالف القتلى
ف��ي ش��م��ال ش��رق ووس���ط نيجيريا ،بما في
ذل��ك هجمات على كنائس ومساجد وتفجير
«انتحاري» ضد مبنى السفارة األميركية في
العاصمة النيجيرية أبوجا عام .2011
وقالت كبيرة مستشاري الرئيس األميركي
لألمن الداخلي -في بيان -إن قطع العالقات
بين هذين التنظيمين والمؤسسات األميركية
المالية وتمكين البنوك من تجميد أصولهما
الموجودة في الواليات المتحدة يؤكد الدعم
األميركي القوي للحملة التي تنفذها نيجيريا
ضد «اإلره��اب» وجهودها لمجابهة التحديات
األمنية شمال البالد.
وأضافت ليزا موناكو بأن واشنطن تشجع
نيجيريا على ات��ب��اع نهج ش��ام��ل لمكافحة
«اإلره�����اب» ب��االس��ت��خ��دام ال��ف��ع��ال ل�ل�أدوات
القانونية ،وخلق فرص اقتصادية ،وضمان
احترام حقوق اإلنسان.
وذكر مصدر أن لجنة الشؤون الخارجية في

مجلس النواب األميركي كانت قد تسلمت إخطارا ً
بالقرار قبل إعالنه ،وأنها ستنظم جلسة استماع
اليوم حول جماعة «بوكو حرام».
وقال النائب في مجلس النواب باتريك ميهان،
وهو رئيس إحدى اللجان الفرعية المسؤولة عن
األمن الداخلي في المجلس ،إن قرار الخارجية
بتصنيف «بوكو حرام» كان يجب أن يتم من قبل
ألن العالقة بين هذه الجماعة وتنظيم القاعدة
قد ثبتت منذ وقت طويل ،على حد تعبيره.
وعلى رغ��م أن وزارة الخارجية األميركية
كانت قد صنفت ثالثة من قادة «بوكو حرام»
«إرهابيين» أخ��ي��راً ،لكنها لم تكن راغبة في
إصدار قرار شامل ضد الجماعة ككل.
يُشار إلى أن هذا التصنيف يلزم أجهزة تنفيذ
القانون األميركي والمؤسسات التنظيمية بوقف
األعمال والتعامالت المالية مع «بوكو حرام»
و«أن��ص��ار» كما يجعل تقديم دعم م��ادي لهما
جريمة بموجب القانون األميركي.
على الصعيد األم��ن��ي ،أك��د مسؤول محلي
نيجيري أمس ،أن مسلحين إسالميين اختطفوا
 200تلميذة بعد هجوم على مدرسة للتعليم
الثانوي في شمال نيجيريا.
وأك��د المسؤول عن التربية والتعليم في
مدينة شيبوك ايمانويل سام أن الهجوم الذي

وجاء في التقرير أنه أمام الوضع «المتوتر» في شرق
أوكرانيا حيث تعيش أقلية من الروس «من الضروري
اتخاذ إج��راءات فورية الستعادة الثقة بين الحكومة
والشعب ومختلف المجموعات وطمأنة الجميع في
أوكرانيا بأن أكبر مخاوفهم ستعالج».
ودعا على وجه الخصوص إلى أن تح ُول الحكومة
األوكرانية الجديدة «دون التالعب بوسائل اإلعالم وأن
توفر في الوقت المناسب المعلومات الدقيقة» و«تكافح
التعصب والتطرف».
ّ

وقع مساء أول من أمس ،قاده مسلحون ملثمون
قاموا بخطف عدد كبير من التلميذات من داخل
إحدى ثانويات المدينة .وأفاد شهود عيان أن
المهاجمين نجحوا في الدخول إلى الثانوية
على رغم وجود عدد من الجنود النيجيريين في
محيط الثانوية.
وذك��ر شاهد آخ��ر ،طلب ع��دم اإلف��ص��اح عن
اس��م��ه ،أن المسلحين تغلبوا على الجنود
الذين نشروا لحفظ األمن في فترة االمتحانات
السنوية».
وأك��دت الشرطة الهجوم على المدرسة في
تشيبوك ،لكنها لم تؤكد حادث االختطاف.
وقال أولياء التلميذات إن المسلحين اختطفوا
نحو  200تلميذة ،وإنهم يعتقدون أن المسلحين
ينتمون لتنظيم بوكو حرام المتشدد.
وقالت تلميذة ،أفلتت من الحادث وفضلت عدم
ذكر اسمها ،إن التلميذات كن نائمات عندما اقتحم
المسلحون مرقدهن ،وبحثوا عن مخزن المدرسة.
ويأتي اختطاف الفتيات بالتزامن مع موعد
إج��راء االمتحانات السنوية للحصول على
ش��ه��ادة الثانوية ،وه��و م��ا يفسر مسؤولية
جماعة «بوكو حرام» المتطرفة عن الحادث إذ
أنها تعتبر التعليم غير الديني بدعة من الغرب
ويجب محاربتها.

«أمرنا بما هو آت :أوالً :يُعفى صاحب السمو الملكي األمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز
رئيس االستخبارات العامة من منصبه بنا ًء على طلبه .ثانياً :يكلف الفريق أول ركن يوسف بن
علي اإلدريسي بالقيام بعمل رئيس االستخبارات العامة .ثالثاً :يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة
العتماده وتنفيذه».
الكاتب السعودي أنور عشقي مدير مركز دراسات الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية
والقانونية قال :إن «األمير بندر طالب باإلعفاء من قبل ،واآلن صدر القرار بإعفائه بشكل رسمي».
ور ّد عشقي سبب طلب بندر إعفاءه من منصبه «ألسباب صحية كونه يعاني من أوجاع
دائمة في الظهر تسبب له إعاقة عن الحركة والعمل» .وكان بندر بن سلطان تسلم منصب رئاسة
االستخبارات العامة في تموز عام  ،2012حيث كان يشغل منصب األمين العام لمجلس األمن
الوطني ،وتنسب تقارير غربية لبندر دوره الكبير في دعم المعارضة السورية المسلحة.
وكانت تقارير تحدثت عن مغادرة بندر السعودية للعالج في واشنطن ،وعودته قبل أيام بعد
فترة نقاهة قضاها في المغرب.

محكمة م�صرية ( ...تتمة �ص)1
وأض��اف المحامي أن الخطة ال تستهدف المنافسة على االنتخابات الرئاسية بقدر ما
تستهدف إحراج النظام القائم أمام العالم الخارجي ،وإظهار أن مرسي مطلوب من شعبه الذي
يضغط للدفع به مرشحا ً رئاسيا ً على رغم حبسه ،وهي خطة مكشوفة ومستهلكة ولن تجدي
في ظل العداء الشديد الذي يكنه الشعب المصري لإلخوان وعناصرهم وتنظيمهم الدولي.
وقال إنه دفع أمام المحكمة بأن قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة بعد تصنيفها ضمن
الجماعات اإلرهابية بقرار حكومي وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على
ممتلكاتها ال يجوز ،بل إنه غير منطقي ويتعارض مع قدسية األحكام القضائية.
وأشار إلى أن ثورة  30تموز كشفت الوجه اإلرهابي القبيح لجماعة اإلخوان المحظورة
والجماعات الجهادية واإلسالمية المتطرفة ،واألحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة في
الفترة األخيرة وبعد خلع رئيسهم محمد مرسي من منصبه ،وهو ما يؤكده كم الجرائم التي
ارتكبتها تلك الجماعات في حق الشعب المصري والجيش والشرطة.

اعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد ألعمال منع النش على
سطحي  11و  66ك.ف.أ .في محطة الغربية
الرئيسية ،موضوع استدراج العروض رقم
ث  4د 244/تاريخ  ،2014/3/7قد مددت
لغاية يوم الجمعة  2014/5/9عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2014/4/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 689
اعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
الجمعة الواقع فيه  2014/4/25الخامس
والعشرون من شهر نيسان عام ،2014
يجري مجلس الجنوب مناقصة عمومية،
لتلزيم أشغال (إنشاء قصر مائي وتمديد
خطي دف��ع وج��ر) في بلدة عيتا الشعب ـ
قضاء :بنت جبيل وعلى أس��اس التنزيل
المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
الثانية ألشغال مائية والراغبين باالشتراك
في هذه المناقصة الحضور إلى اإلدارة أثناء
الدوام الرسمي للحصول على الملف الكامل
لألشغال ل��دى قلم المصلحة الفنية بعد
تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 691
اعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
الجمعة الواقع فيه  2014/4/25الخامس
والعشرون من شهر نيسان عام ،2014
يجري مجلس الجنوب مناقصة عمومية،
لتلزيم أشغال مائية (إنشاء قصر مائي
سعة 200م 3وتمديد خطي دف��ع وجر)
في بلدة جبشيت ـ قضاء :النبطية ،وعلى
أساس التنزيل المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
الثانية ألشغال مائية والراغبين باالشتراك
في هذه المناقصة الحضور إلى اإلدارة أثناء
الدوام الرسمي للحصول على الملف الكامل
لألشغال ل��دى قلم المصلحة الفنية بعد
تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم

المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 691
اعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
الجمعة الواقع فيه  2014/4/25الخامس
والعشرون من شهر نيسان عام ،2014
يجري مجلس الجنوب مناقصة عمومية،
لتلزيم أشغال كهربائية في بلدة الخيام
ـ قضاء :مرجعيون ،وعلى أس��اس تقديم
أسعار.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
الثالثة ألش��غ��ال كهربائية والراغبين
باالشتراك في هذه المناقصة الحضور إلى
اإلدارة أثناء الدوام الرسمي للحصول على
الملف الكامل لألشغال لدى قلم المصلحة
الفنية بعد تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 691
اعالن
من امانة السجل العقاري بالبقاع
طلب شحاده قاسم عرفات شهادة تأمين
بدل عن ضائع بالعقار رقم  605من منطقة
برالياس العقارية.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
امين السجل العقاري
مايكل حدشيتي
ق��� ّرر ح��ض��رة رئ��ي��س محكمة الغرفة
االب��ت��دائ��ي��ة االول����ى ف��ي ال��ب��ق��اع ـ زح��ل��ة،
ب��ت��اري��خ  2014/2/10ن��ش��ر اإلع�ل�ان
التالي :تقدم المستدعي فاضل توفيق
الضيقة بوكالة المحامي أحمد مرتضى،
المالك 1006.358/سهم /م��ن العقار
رق���م  /64م��ن منطقة رع��ي��ت العقارية
س��ن��دا ً لعقد بيع ممسوح مسجل تحت
عدد  2011/728تاريخ .2011/4/25
باستدعاء سجل برقم أساس 2014/442
تاريخ  ،2014/2/10وطلب استنادا ً إلى
أحكام الفقرة الرابعة من المادة  512أ.م.م.
شطب إشارة الدعويين المقامتين من جان
كريم صليبا ضد وديع صليبا والمسجلة
برقم يومي /576/تاريخ .1953/3/17
والدعوى المقدمة من جان كريم صليبا
ضد وديع أمين صليبا ،يطلب إبطال عقد
الفراغ محفوظ بملف  14والمسجلة برقم
يومي /1050/تاريخ .1953/5/29
وأوض��ح أن ملفي الدعويين مفقودان
وأن��ه مضى أكثر م��ن عشر س��ن��وات على
قيدهما دون تحريك.
فعلى كل من لديه اعتراض أو مالحظات
على طلب المستدعي ،أن يتقدم بها خالل
مهلة عشرين يوما ً من تاريخ النشر إلى قلم
المحكمة.
رئيس القلم
راغب شحادي

