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تطويق تقا�سم ( ...تتمة �ص)1

المجموعات الطاغية على الجسم العسكري للمعارضة
لتظهر طالقا ً مع المزاج المعتدل لإلسالم الذي يعيشه
السوريون.
ويضيف التقرير أنّ الحكومة ال��س��وري��ة تمتعت
بصبر وحنكة م ّكناها من التلقي اإليجابي لهذا التبدل
في ال��م��زاج بتقديم صيغ للتسويات الميدانية تريح
المسلحين المتعبين ،وهو نموذج قدمته تجربة حمص
على أقوى مثال.
يعرض التقرير الشعور بالخداع الذي يعيشه بعض
كوادر التنسيقيات والمقاتلين الذين تركوا أمام خيار
واحد هو االلتحاق بالجماعات المتطرفة والتح ّول إلى
مرتزقة ح��رب ،أو اإلس���راع بقبول ع��روض الجيش
النظامي عليهم بتسوية أوضاعهم والعودة عن خيار
التم ّرد.
يتوقف التقرير أم��ام المشهد السوري االنتخابي
في لبنان فيعتبره األكثر تعبيرا ً عن المزاج الحقيقي
للسوريين ،ويسجل الغياب الكامل للمعارضة كدليل
على اضمحالل كياناتها وقدرتها على التفاعل مع
ش��ارع أو كتل شعبية منظمة ،ويتوقف أم��ام ما كان
واق��ع��ي��ا ً كتلة بشرية هائلة تحركت ب��ص��ورة منظمة
تعبيرا ً ع��ن ق��وة ال��ج��ه��ات ال��ت��ي ت��ش��رف على متابعة
النازحين م��ن داخ���ل س��وري��ة ،وم��ن ت��ح��رك بصورة
عفوية يدلل على حجم االبتعاد الشعبي عن خيارات
المعارضة وارتضاء العودة إلى كنف الدولة على رغم
ك ّل ما كان عليها من مآخذ.
يحذر التقرير من العناد في التعامل مع هذا التح ّول
وإنكاره واإلصرار على وصفة النظام المعزول شعبيا ً
والفاقد للشرعية ،ويؤكد على ضرورة التوقف أمام
ج��دوى الحديث عن تسليح معارضة معتدلة لم تعد
م��وج��ودة وال بيئة شعبية حاضنة لحربها ،ويورد
مثال المقاطعة إلي���ران والعزلة التي فرضت عليها
ليخلص إلى القول إنّ العودة إلى التفاوض السياسي
مع إيران يجب أن يكون درسا ً لعدم تكرار التجربة،
كي ال نعود بعد عشرين سنة من القطيعة لنفاوض
دولة تملك برنامجا ً نووياً.
أرخت مواقف وزير الخارجية األميركي جون كيري في
بيروت لجهة دعوته روسيا وحزب الله وإيران للعمل معا ً
لوضع حد للحرب في سورية بظاللها على المشهد اللبناني.

اعتراف ضمني بدور حزب الله اإلقليمي

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ كيري بكالمه نزع صفة
المنظمة اإلرهابية عن المقاومة واعترف بدور حزب الله،
مشيرة الى أنّ هذا الخطاب هو أكبر مكسب في الديبلوماسية
من تداعيات األزمة السورية ،وبدا وكأن الواليات المتحدة
تستغيث بروسيا وحزب الله إلخراجها من المأزق.
وأشارت مصادر أخرى لـ«البناء» الى وجهتي نظر ،األولى
تعتبر أن ما صدر عن كيري هو زلة لسان غير مقصودة ال
تعكس الموقف األميركي الرسمي من حزب الله ،ف��وزارة
الخارجية األميركية ستصدر خالل الساعات القليلة المقبلة
بيانا ً توضيحيا ً لمواقفه ،والثانية تعتبر أنّ أميركا بدأت
تدرك أهمية الح ّل السياسي في سورية بالتعاون مع القوى
ّ
بغض النظر عن وجهتي النظر،
الكبرى .وأكدت المصادر أنه
فإنّ ما حصل إقرار ضمني بدور حزب الله اإلقليمي الذي ال
يمكن تجاوزه ،في ما يتعلق بالملف السوري ،باإلضافة إلى
القوى األخرى كإيران وروسيا ،واألهم أن المسؤول األميركي
تحدث عن دول كبرى ووضع حزب الله في الميزان نفسه.

التعطيل سيج ّر البلد إلى المجهول

ف��ي غضون ذل��ك ،نشطت حركة االت��ص��االت على خط
عين التينة عشية جلستي التاسع والعاشر من حزيران،
والمخصصتين النتخاب رئيس الجمهورية وإقرار سلسلة
ّ
الرتب والرواتب ،على رغم أنّ أيّ إشارات إيجابية لم تصدر
حتى الساعة واألمور ال تزال «مكانك راوح» .وواصل رئيس
المجلس النيابي نبيه بري مشاوراته ،واستقبل أمس رئيس
الحكومة تمام سالم ألكثر من ساعة ،والوزير وائل أبو فاعور
موفدا ً من النائب وليد جنبالط ،بعدما كان التقى أول من أمس
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون.
وأك��دت مصادر عين التينة لـ«البناء» أن الرئيس بري
يهدف من حركته عدم الوصول إلى طرق مسدودة والعمل
على تسيير أمور الناس في هذه المرحلة الدقيقة ،ال سيما
أن التعطيل سيج ّر البلد إلى المجهول وهذا ليس من مصلحة
أحد ،الفتة إلى أن اللقاء مع الرئيس سالم تناول التنسيق بين
مجلسي النواب والوزراء.
وأش��ارت إلى أنّ اللقاء الذي جمع بري وعون كان لقاء
ح��وار ومصارحة وتفاهم في كيفية إدارة ش��ؤون الدولة،
وحلحلة أزمة المشاركة في الجلسات التشريعية ال سيما
ذات المصلحة الوطنية .وش��ددت المصادر على أن الجهد
ينصب على جلسة الثالثاء المخصصة لمناقشة وإق��رار
ّ
سلسلة الرتب والرواتب ،وبالتالي العمل على إيجاد مخارج
للوضع القائم.
واعتبرت المصادر أنّ الحَ راك في حد ذاته جيد ،فاألساس
اليوم هو عدم ترك البلد من دون مؤسسات ،والمفروض من
باب المسؤولية الوطنية العمل على إيجاد حلول ،ألنّ ك ّل
خطوة ناقصة ستترتب عليها نتائج سلبية.
ودعت المصادر القوى السياسية إلى احترام الدستور
الذي يقول« :إن الشغور في موقع الرئاسة يعبّئه مجلس
ال��وزراء مجتمعاً ،وإذا كانت الحكومة التي تض ّم مختلف
القوى السياسية اليوم منتجة ،فلماذا العمل على تعطيلها،
هذا فضالً عن أنه ال يجوز تعطيل المجلس النيابي ،فالبلد

في الشارع اليوم ،وعلى الكتل السياسية عدم التخلي عن
مسؤوليتها.

الشغور الرئاسي ال يمكن التحكم به

ورأت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» أنّ الشغور الرئاسي
ال يمكن التحكم به ،وه��ذا ما يبدو من خالل جرعة الدعم
التي تلقاها رئيس الحكومة تمام سالم من وزير الخارجية
األميركي جون كيري.
وزار أمس وزير الصحة وائل أبو فاعور رئيس المجلس
النيابي موفدا ً من رئيس جبهة النضال الوطني النائب
وليد جنبالط الذي بحث مع السفير األميركي ديفيد هِ ْل في
االستحقاق الرئاسي ،حيث وضع السفير األميركي النائب
جنبالط ف��ي أج���واء لقاء كيري بالرئيسين ب��ري وس�لام
والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وأكد أبو فاعور أنّ اإلخفاق في انتخاب رئيس ال يجوز
أن ي��ؤدي إل��ى إخفاقات في المؤسسات األخ���رى» ،مؤكدا ً
«االستمرار بالتوافق النتخاب رئيس ،لكن بانتظار انتخابه
ال يجوز تعطيل باقي المؤسسات تحت أي ذريعة خصوصا ً
للكسب السياسي».
وفيما أكد مصدر نيابي في كتلة الوفاء للمقاومة لـ«البناء»
حضور جلسة الثالثاء المخصصة إلقرار السلسلة .لم يحدّد
تكتل التغيير واإلصالح موقفه النهائي من جلسة الثالثاء،
وأعلن مصدر في التكتل لـ«البناء» أن حضور الجلسات
يستوجب االتفاق على إقرار السلسلة بأرقام صحيحة فلن
ننزل إلى المجلس من أجل االستماع إلى خطابات ال نتيجة
منها.
وأش��ارت مصادر في  14آذار لـ«البناء» إلى أنّ مواقف
الكتل النيابية من موضوع حضور جلسة السلسلة لم
يتغير ،وقالت« :إنّ حضور الجلسة مرهون بحصول توافق
قبلها على مصادر تمويل السلسلة وتكاليفها.

مصدر وزاري :االجتهاد
السياسي ّ
يعطل الحكومة

ولفت مصدر وزاري إلى أنّ إص��رار البعض على تجاوز
نصوص الدستور ف��ي م��ا يتعلق بممارسة مهام رئيس
الجمهورية في حال شغور موقع الرئاسة ،وتحديدا ً المادة
 62قد يؤدي إلى تعطيل عمل الحكومة .وأشارت المصادر
إلى أن معظم الطروحات التي يتحدث عنها بعض الوزراء عن
توقيع كل الوزراء على كل المراسيم ،هي طروحات سياسية
وليست قانونية ،والحظت أنه خالل وجود رئيس الجمهورية
فالدستور يتحدث صراحة عن كيفية توقيع المراسيم .ولذلك
فاالحتكام للدستور يفترض اعتماد أصول محددة لكل نوع
من المراسيم وليس وضعها كلها في المنظار نفسه .واعتبرت
أن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص ستكون
حاسمة ،خصوصا ً أن رئيس الحكومة هدد بوضع النقاط
على الحروف وتسمية المعرقلين.

مسيح ّيو  14آذار مص ّرون
على توقيع كل الوزراء

في المقابل ،أكدت مصادر وزارية في  14آذار أن مواقف
مسيحيي ه��ذا ال��ف��ري��ق ال ت���زال ه��ي نفسها م��ن التمسك
بتوقيع كل الوزراء على المراسيم التي تصدر عن الحكومة
وأوضحت أن أي اتصاالت لم تحصل مع هؤالء بعد جلسة
مجلس الوزراء األخيرة ،مشيرة إلى أن األمور تنتظر دعوة
رئيس الحكومة لجلسة مجلس الوزراء الستكمال البحث في
آلية عمل الحكومة ،أو حصول توافق سياسي بين األطراف
المعنية حول هذا الموضوع.

تكرار سيناريو  2008بموافقة الراعي

في سياق آخر ،وضع وفد المؤسسات المارونية الثالث
البطريرك الراعي ،في حصيلة جولته على األقطاب الموارنة
األرب��ع��ة .وأك��د مصدر مطلع على االجتماع لـ«البناء» أن
البطريرك الراعي أبدى انزعاجه من تشبث القيادات األربعة
في مواقفهم وال��ذي أنتج عدم االتفاق على انتخاب رئيس
للجمهورية .وأشار المصدر إلى أن االتجاه لدى البطريرك هو
للبحث عن شخصية خارج القيادات األربعة باالتفاق معهم،
وإال فإن تجربة عام  2008وما سبقها ستتكرر لجهة تعيين
رئيس وفق التفاهمات اإلقليمية بالتشاور مع البطريرك الذي
عندما يوافق يعين الخارج الرئيس.

«الستين» يناسب التيار الوطني الحر

بموازاة ذلك ،رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
جعجع أن الفراغ في سدّة الرئاسة أو عملية انتخاب الرئيس
ال يجب أن تؤثر في االنتخابات النيابية المقبلة ،معتبرا ً «أن
القوات اللبنانية وقوى  14آذار تسعى جاهد ًة إلقرار قانون
جديد بأسرع وقت ممكن».
وتحدثت مصادر نيابية لـ«البناء» على أن التيار الوطني
الحر يريد إقرار قانون انتخابي ،ولكن في ظل صعوبة إقرار
هذا المشروع اإلصالحي نتيجة الوضع الراهن ،فهو لن يمانع
في إجراء االنتخابات النيابية على أساس قانون الستين
ال��ذي يناسبه لجهة تحقيق نتائج إضافية في األشرفية
وزحلة ما يزيد في حجم كتلته النيابية .فيما أكدت مصادر
التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن العماد عون بين رئاسة
الجمهورية وقانون االنتخاب مع تيار المستقبل ،باعتبار أن
من يعطل االستحقاق الرئاسي هو الذي يعطل إقرار قانون
جديد لالنتخابات النيابية.
وأكد النائب جان أوغاسبيان لـ«البناء» أن ال انتخابات
نيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية ،فاألفضلية هي
لالستحقاق الرئاسي ،داعيا ً فريق  8آذار إل��ى الكف عن
الرهانات غير الواقعية وعدم أخذ البلد إلى فراغات على كل
المستويات.
ورأت مصادر في تيار المستقبل لـ«البناء» أن قانون
الستين بات أمرا ً واقعا ً في ظل االنقسام الحاصل إذا حصلت
االنتخابات في تشرين الثاني ،ولم يمدد للمجلس.

اعتقال  31ع�ضو ًا من المافيا الإيطالية �صقلية
أف��ادت الشرطة اإليطالية بأن أكثر من  500من أفراد
الشرطة العسكرية شاركوا في عملية أمنية خاصة في
جزيرة صقلية اعتقل خاللها  31من أعضاء جماعة «كوزا
نوسترا» اإلجرامية ،وهي ما يعرف بمافيا صقلية.
وأك��دت الشرطة أن المعتقلين يتحملون مسؤولية

ارتكاب عدد من الجرائم الخطرة بينها جرائم قتل وخطف
ونهب ،بحسب ما نقلت وسائل إع�لام إيطالية أم��س ،إذ
أشارت الشرطة إلى أن العملية األمنية سمحت بـ«قطع
رأس» المافيا في موطنها التاريخي وهو مدينة باغيريا،
حيث أقام أخطر رؤوس هذه الجماعة اإلجرامية.

الرئي�س الأ�سد ( ...تتمة �ص)1
وأش��ار لوكاشيفيتش إلى أن الرئيس بشار األس��د «فاز
في هذه االنتخابات بغالبية ساحقة على رغم محاوالت
المعارضة المسلحة تخويف المواطنين» ،مشيرا ً إلى أن
«ال يمكن اعتبار هذه االنتخابات ديمقراطية مئة في المئة
في األوضاع األمنية الحالية ،إال أن موسكو ترى أنها كانت
انتخابات نزيهة تمثل خطوة مهمة لتأمين استمرار عمل
مؤسسات الدولة في سورية وفقا ً لدستور البالد».
وقال الدبلوماسي الروسي إن الرئيس األسد ،الذي أعيد
انتخابه «يملك اآلن الحق في تشكيل الحكومة الجديدة ،التي
يمكن أن تضم بعض ممثلي المعارضة» ،مؤكداً« :أن بالده
مستعدة للتعاون مع أي حكومة سورية جديدة» ،معربا ً عن
خيبة أمله بشأن ما س ّمي «رد فعل مسيس لعدد من الدول
الغربية على االنتخابات».
ورحبت الخارجية اإليرانية بنتائج االنتخابات الرئاسية
ف��ي س��وري��ة ،مشيرة إل��ى أنها «تشكل إش���ارة إل��ى عصر
أفضل من االستقرار والوحدة الوطنية ،وأش��ادت بالطابع
الديمقراطي لعملية االقتراع» .وقالت في بيان للخارجية
أمس إن «طهران أعربت عن احترامها للمبادئ الديمقراطية
في سورية ورحبت بالطابع التعددي لالنتخابات الرئاسية
فيها وتشدد على احترام تصويت الناخبين السوريين ألنهم
هم وحدهم يقررون مصيرهم السياسي».
واعتبر رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني،
أن إج��راء االنتخابات الرئاسية في سورية «يعد نصرا ً
مهما ً وعظيما ً لسورية حكومة وشعبا ً ولجميع الشعوب
اإلسالمية في المنطقة» ،مشيرا ً إلى أن «هذا النصر سيلقي
اليأس واإلحباط في قلوب الصهاينة وسيرسي دعائم األمن
واالستقرار في المنطقة» ،مؤكداً« :وقوف الشعب اإليراني إلى
جانب الشعب السوري».
جاء ذلك في وقت كشف مصدر أممي مطلع أن منسقة
البعثة المشتركة لمنظمة حظر األسلحة الكيماوية واألمم
المتحدة الخاصة بسورية سيغريد كاغ هي من بين األسماء
المرشحة للقيام بمهمة المبعوث األممي إلى سورية األخضر
اإلبراهيمي.
و ُنقل عن المصدر قوله« :إن قائمة المرشحين تضم أيضا ً
األمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى ووزير
الخارجية التونسي األسبق كمال مرجان» ،مشيرا ً إلى أن
«ع��ددا ً من البلدان األعضاء في األم��م المتحدة أعربوا عن
ترحيبهم بأن يتم تعيين سيغريد كاغ خلفا ً لإلبراهيمي»،
مضيفا ً أن كاغ «تعرف المنطقة جيدا ً وتجيد العربية بطالقة

ولديها خبرة عمل طويلة في منظمة اليونسيف والبرنامج
اإلنمائي وفي وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين» ،ولفت المصدر إلى أنه «منذ بداية األزمة
السورية فإن بعثتها هي الوحيدة التي عادت بنتائج».
من جانب آخر كشف مصدر دبلوماسي أن كاغ لم تتحمس
لهذا االقتراح مؤكداً« :أنها تريد العمل في الشرق األوسط لكن
ليس في سورية وقد أوضحت هذه النقطة» .ولم يستبعد
المصدر أن تقبل كاغ بهذه المهمة في نهاية المطاف.
وكانت كاغ أشارت في وقت سابق ،إلى أن تمديد عملية
تدمير األسلحة الكيماوية في سورية إلى ما بعد  30حزيران
لن يتطلب موافقة مجلس األمن الدولي أو المجلس التنفيذي
لمنظمة حظر األسلحة الكيماوية.
وأوضحت أن إع��ادة تشكيل البعثة الدولية لن يتطلب
أيضا ً موافقة خاصة ،مشيرة إلى أن «ال��دول األعضاء في
منظمة حظر األسلحة الكيماوية يجب أن توافق فقط على
تشكيل بعثة مشتركة جديدة للتفقد والمتابعة بعد انتهاء
عملية تدمير األسلحة ،مشيرة أن السلطات السورية تدرس
إمكانية التوصل إلى اتفاقات هدنة مع المسلحين من أجل
إخراج ما تب ّقى من المواد السامة ( 7.2في المئة من ترسانة
األسلحة الكيماوية) من ضواحي دمشق إلى ميناء الالذقية
أو إج��راء عملية أمنية خاصة إلقامة ممر آمن لعبور قافلة
تحمل هذه المواد السامة.
وأعربت كاغ عن أملها في التوصل إلى اتفاقات هدنة
في بعض المناطق من أجل إخراج المواد المتبقية وكذلك
تحسين األوض��اع األمنية في تلك المناطق .وقالت إنه
داع للشك في تقييم دمشق للوضع األمني حول
«ليس من ٍ
الموقع قرب العاصمة السورية حيث توجد المواد السامة
المتبقية» ،مشيرة إلى أن سورية «تشهد حربا ً وخريطة
المعارك هناك تتغير باستمرار» ،وأضافت« :أنه حتى في
حال فتح المنطقة حول الموقع المذكور قد يبقى الطريق
إلى الالذقية غير آمن» ،داعية إلى «تسريع عملية إخراج
المواد المتبقية».
وفي شأن تصريحات حول احتمال قيام دمشق بإخفاء
جزء من أسلحتها الكيماوية أكدت كاغ «أن هناك إجراءات
يمكن أن تتبعها دول لديها شكوك بهذا الشأن من أجل إبالغ
منظمة حظر األسلحة الكيماوية ومجلس األم��ن الدولي
بذلك وتقديم األدل��ة التي تثبت شكوكها» ،مضيفة أنه في
المرحلة الحالية ،بحسب رأيها« ،يجب التعاون مع الحكومة
السورية».

قانون ال�ستين ( ...تتمة �ص)1
إلى دير الزور وإدلب وحلب ودرعا ،لتقول إن تح ّوالً خطيرا ً في
االت��ج��اه ال��ع��ام للشعب ال��س��وري يجعل المعارضة م��و ّزع��ة بين
واجهات سياسية ال جذور شعبية لها ،وبين مجموعات مسلحة
منظمة على أساس ديني كانت تحوز تعاطفا ً في بدايات األزمة،
ولما نالت فرصتها في الحكم الواقعي على مناطق محددة من
سورية واختبرتها الناس ،نالت الحكم ال��ذي ال رجعة عنه لدى
السوريين ،وهو أن هذه الجماعات ال تشبه السوريين في شيء،
وال اإلسالم الذي يتبعونه ويريدونه جزءا ً من حياتهم ،وهذا يعني
أنّ العودة إلى فكرة الدولة في سورية تعبير أصيل عن اختمار
تجارب وتراكم معارف ،وك ّل هذا سيعني أن ليس بيد مناصري
المعارضة والمراهنين عليها في سورية شيء يفعلونه لتكون
ق��ادرة على الصمود عسكرياً ،بعدما فقدت حاضنتها الشعبية،
بينما ال ي��زال بيد روسيا الكثير لتفعله لتثبت ال شرعية النظام
الجديد في أوكرانيا ،وعجزه عن تأمين السيطرة على المناطق
األوكرانية ،وبعد أن تختبر هذه الفرص ونتائجها سيكون واضحا ً
أنّ المقايضة بين اعتراف روسي بالرئيس األوكراني واعتراف
غربي بالرئيس السوري ال مكان لها في الحسابات السياسية
الواقعية.
 المسؤوليات ال��ت��ي ألقاها اإلج��م��اع الشعبي على الرئيسالسوري تتعدّى مواجهة البعد الخارجي من الحرب والجانب
ال��ع��س��ك��ري م��ن��ه ،فعلى ال��م��س��ت��وى ال��س��ي��اس��ي ال��داخ��ل��ي ينتظر
ال��س��وري��ون م���ب���ادرات ال��م��ص��ال��ح��ة ال��ت��ي تتخطى المصالحات
الموضعية ف��ي ال��م��ن��اط��ق ،وف��ت��ح ال��ب��اب للعمل السياسي أمام
المعارضين ال��ذي��ن ق��د يشبه البعض منهم شعبهم ،ف��ي إدراك
الحقائق بعد التجربة المرة التي عاشتها سورية ،خصوصا ً من
لم يبيعوا ضميرهم الوطني للخليجي واألجنبي ،والمعلومات
المتداولة تتحدّث عن اتصاالت تجرى مع عدد من هؤالء للعودة
إلى سورية ،وبدء نشاط سياسي وتأسيس أحزاب واالستعداد
لجوالت الحوار الوطني المزمع أن تبدأ في دمشق ،وأن تكون
شاملة ك ّل من ق�� ّرر أن يكون تحت سقف الوطن مهما كان رأيه
السياسي ،وبالتالي التهيّؤ لالنتخابات النيابية التي ستشكل
م��دخ�لاً لتكريس ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ع��ددي��ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ال��ت��ي بدأت
باالنتخابات الرئاسية.

�إيران تدين ( ...تتمة �ص)1
يذكر أن مسلحين في تنظيم «داعش» اقتحموا ،صباح
أمس ،قضاء سامراء وفرضوا سيطرتهم على خمس مناطق
فيه ،واندلعت إثر ذلك اشتباكات عنيفة بين القوات األمنية
والمسلحين.
وتحدث شهود عيان عن معارك عنيفة تدور في شوارع
المدينة بعدما تمكن المسلحون من السيطرة على ستة
أحياء ،وأشاروا إلى أن أعدادا ً كبيرة من المسلحين اقتحموا
المدينة معززين باألسلحة الثقيلة والخفيفة وعشرات
السياراتِ والجرافات ،وأنهم انتشروا بكثافة في األحياء
بعد أن قاموا بتدمير عدد من نقاط التفتيش ،ورفعوا رايات
القاعدة وسيطروا على مسجد الرزاق أكبر مساجد سامراء
ومبنى مركز الشباب الذي يبعد كيلومترا ً من مرقد اإلمامين
العسكريين .وأضاف الشهود أن هؤالء المسلحين اقتحموا
منزل وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي في
منطقة حي الخضراء بالقضاء ،وقتلوا ثالثة من عناصر
حمايته.

إلى ذلك ،أوضح مصدر في شرطة محافظة صالح الدين
العراقية لـ«السومرية نيوز» إن «القوات األمنية المسؤولة
عن حماية مرقدي اإلمامين العسكريين في قضاء سامراء
أحبطت محاولة لعناصر داع���ش القتحام المرقدين
بعد اشتباكات مسلحة دارت بين الجانبين قبل أن يفر
المسلحون إلى جهة مجهولة».
وفي سياق ردود األفعال دانت المتحدثة باسم وزارة
الخارجیة اإليرانية مرضیة أفخم بشدة الهجوم الهستیري
لإلرهابيين علی مدینة سامراء المقدسة.
وأع��رب��ت أفخم عن قلقها إزاء احتمال اتساع نطاق
العملیات اإلجرامية لإلرهابيين ،محذرة من القیام بأي
اعتداء علی األماكن المقدسة في ه��ذه المدینة ال سیما
المرقدین الشریفین لإلمامين العسكریین.
وطالبت المتحدثة باسم الخارجیة اإليرانية المجتمع
ال��دول��ي بتحمل مسؤولیاته ف��ي تقدیم ال��دع��م الناجع
للحكومة والشعب العراقيين في مسار مكافحة اإلرهاب.

عريقات يندّ د ( ...تتمة �ص)1
وفي بيان أصدره باللغة اإلنكليزية اتهم عريقات حكومة بنيامين
نتنياهو بأن «نيتها تحدي القانون الدولي من خالل االستمرار في
سياسة االستيطان» ،الفتا ً إلى أنها «قامت بإعالن هذا المشروع
لالحتفال بالذكرى  47الحتالل األراضي الفلسطينية ،والحرب التي
في مثل هذا اليوم احتلت فيها الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء

وهضبة الجوالن» قاصدا ً بذلك حرب حزيران .وأضاف أن «ما تقوم
به «إسرائيل» جاء بسبب امتناع المجتمع الدولي عن التحرك
على نحو كاف يلزم «إسرائيل» وقف نشاطاتها االستيطانية غير
القانونية على األرض الفلسطينية» .وأكد عريقات «أن «إسرائيل»
تواصل ارتكاب جرائم الحرب بحق شعبنا ال��ذي يعيش تحت

االحتالل ،بما في ذلك سوء المعاملة التي يعاني منها آالف األسرى
الفلسطينيين في سجونها عبر هجمات يومية يتعرضون لها».
ونبه إلى «ما تقوم به حكومة «إسرائيل» من انتهاكات بحق المسجد
األقصى في مدينة القدس المحتلة والتحريض عليه ،إضافة إلى
مواصلتها للحصار الظالم المفروض على شعبنا في قطاع غزة».

محققون �ألمان �إلى مو�سكو للقاء �سنودن
أعلن م��س��ؤول ألماني أن أع��ض��اء اللجنة األلمانية
للتحقيق ف��ي قضية التنصت األميركي على الساسة
األلمان ،يعتزمون التوجه إلى موسكو واالجتماع بضابط
االستخبارات األميركية السابق إدوارد سنودن.
وأوضح المتحدث باسم التحالف المسيحي األلماني
(االت��ح��اد المسيحي الديمقراطي واالت��ح��اد المسيحي
االجتماعي) أن هذا القرار تم اتخاذه في برلين أمس،
وتقرر إجراء الزيارة مطلع تموز المقبل.
وأكد المسؤول األلماني أن الغرض من زيارة المقررة إلى
العاصمة الروسية «عقد حوار غير رسمي» مع سنودن،
وإطالع أعضاء اللجنة على النتائج ،ومن ثم تقدير فرصة
استجوابه كشاهد.

يذكر أن أسبوعية «دير شبيغل» ،كشفت في حزيران من
العام الماضي تقريرا ً عن أنشطة وكالة األمن القومي ،التي
وفقا ً للبيانات اعترضت أكثر من  500مليون رسالة نصية
هاتفية ورسائل إنترنت شهريا ً في ألمانيا ،باإلضافة إلى
ذلك ،تلقت الحكومة األلمانية في تشرين األول معلومات
تفيد بقيام الوكالة بالتنصت على المكالمات الهاتفية
للمستشارة األلمانية أنجيال ميركل.
وب���دأ ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام األل��م��ان��ي التحقيق ف��ي ال��راب��ع
من ح��زي��ران ال��ج��اري .ووج��ه ع��دد من الساسة األلمان
المعارضين اتهامات للحكومة األلمانية لتهاونها وعدم
رغبتها في إجراء التحقيق حول التقارير التي أشارت إلى
تنصت واشنطن على أعضائها.

عمال مترو �ساو باولو ي�ضربون مطالبين بتح�سين رواتبهم
أعلن عمال مترو ساو باولو أمس دخولهم
إضرابا ً مفتوحا ً للضغط على السلطات قبل
أسبوع واحد على مباريات كأس العالم لكرة
القدم في العاصمة االقتصادية للبرازيل،
إذ يمثل مترو مدينة س��او ب��اول��و وسيلة
المواصالت الرئيسية للوصول إلى ملعب
«كورينثيانز» ،حيث ستقام احتفاالت افتتاح
كأس العالم فضالً عن  6مباريات من أصل

 ،64من بينها مباراة االفتتاح بين البرازيل
وكرواتيا في  12حزيران الجاري.
ومن شأن ذلك أن يؤثر في  4ماليين ونصف
المليون شخص من مستخدمي خط المترو،
بعد أن لجأ الموظفون إلى هذا اإلضراب بعد
فشل مفاوضات مع اإلدارة المحلية من أجل
تحسين رواتبهم ،ورفض اتحاد عمال المترو
العرض الذي تقدمت به إدارة المدينة ،وقال

رئيس االتحاد ميلو برازيريس جونيور:
«من غير الممكن الموافقة على زيادة بأقل
من  10في المئة ،خصوصا ً مع ارتفاع معدل
التضخم بشكل عام وأسعار األغذية بشكل
خاص».
وكانت حركة العمال المشردين قد نظمت
تظاهرة شارك فيها حوالى  12ألف شخص،
ووصلت إلى ملعب كورينثيانز ،حيث انضم

إليها حوالى  400عنصر شرطة متقاعد
يطالبون بزيادة تعويض التقاعد.
ودافعت رئيسة البرازيل ديلمــا روسيف
عن إجراءات تنظيــم كأس العالم ،وأصرت
ع��ل��ى أن ال��م��ط��ارات والبنيــة التحتيـة
للمواصالت ستستفيد من األموال المنفقــة،
وبالنتيجة فإن الفائدة ستعود على البرازيل
بعد ذلك.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في القيام
بإجراء الفحص والتدقيق ووضع خطة أمن
جديدة لمعامل اإلنتاج (دير عمار ،الذوق،
الجية والزهراني).
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 النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2014/6/27عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/5/31
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مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
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