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تتمات
اتفاق م�سقط ( ...تتمة �ص)1

كما أك���د كبير ال��م��ف��اوض��ي��ن اإلي��ران��ي��ي��ن ف��ي الملف
ال��ن��ووي عباس عرقجي أن «إي���ران ستواصل عمليات
تخصيب اليورانيوم ،وبالتأكيد وفقا ً لحاجتها العملية،
ووص��ف عراقجي المفاوضات األخيرة في العاصمة
العمانية مسقط بالصعبة والمكثفة».
وي���رى كثير م��ن المتابعين ال��دب��ل��وم��اس��ي��ي��ن لملف
ال��ت��ف��اوض األم��ي��رك��ي اإلي���ران���ي ،أن م��ت��اع��ب التنفيذ
للتفاهمات التي تعقب اتفاقات معقدة بين خصمين من
هذا النوع ال تقل تعقيدا ً عن مشاكل التوصل لالتفاق
نفسه ،لكن ذلك ال يغير من حقيقة االتجاه الحاسم نحو
اتفاق كبير.
مناخات المنطقة المحيطة وخصوصا ًفي الملف األعقد
ال��ذي تمثله س��وري��ة ،يوحي ه��و اآلخ��ر بتسرب أجواء
إيجابية دفعت الرباعي ال��روس��ي المصري السوري
األممي إلط�لاق مواقف إيجابية نحو الحل السياسي،
س���واء بظهور م��ب��ادرة المبعوث األم��م��ي ستيفان دي
ميستورا ،أو اإلع�لان ال��س��وري عن التعامل اإليجابي
معها ،أو الحركة النشطة لرموز من المعارضة السورية
تحت عنوان الحل السياسي نحو موسكو ،بعدما ألمحت
مصادر روسية أن ضم كل من معاذ الخطيب وميشال
كيلو للوفود الزائرة إلى موسكو تم بالتنسيق مع مصر.
الغياب ال��س��ع��ودي ع��ن الملف ال��س��وري ،وم��ا يبدو
إصرارا ً روسيا ً ـ مصريا ً مدعوما ً من السعودية لتغييب
تركيا ،رافقته إش��ارة نحو غياب سعودي ربما يكون
تفاديا ً إلحراج الحاجة إلى التفاهم المسبق مع سورية،
وربما ي��زداد في المرحلة المقبلة عن الملف اللبناني
كما ق���رأت بعض ال��م��ص��ادر المتابعة ف��ي ك�لام رئيس
الحكومة اللبنانية عن توقع اإليجابيات الرئاسية في
ضوء التسوية اإليرانية ـ األميركية ،من دون اإلشارة
التقليدية إل��ى توقع أن تنتج تقاربا ً سعوديا ً ـ إيرانيا ً
ينعكس إيجابا ً على لبنان.
وسط هذه األج��واء ،تزاحمت الملفات اللبنانية الداخلية،
بدءا ً باالستحقاق الرئاسي والتمديد للمجلس النيابي والطعن
بقانونه الذي يزمع التيار الوطني الحر تقديمه إلى المجلس
الدستوري ،م��رورا ً بالتحدي األمني على الجبهة الجنوبية
وتحديدا ً في شبعا تحديداً ،وصوال ً إلى األمن الغذائي الذي
زعزع التضامن الحكومي بعد الرد العنيف لوزير السياحة
ميشال فرعون على وزير الصحة وائل أبو فاعور تعليقا ً على
كشف المؤسسات التي ال تراعي السالمة الصحية في بعض
منتوجاتها.
وفي خضم هذه الملفات برز كالم الفت ،لرئيس الحكومة
تمام س�لام ح��ول رئاسة الجمهورية ،وذل��ك من زاويتين:
األولى ربطه هذا االستحقاق بما ستؤول إليه المفاوضات بين
الواليات المتحدة األميركية وإيران في شأن الملف النووي

اإليراني ،والثانية استبعاده ضمنا ً التأثير السعودي في
االستحقاق المذكور.

سالم يدافع عن السعودية

وتعليقا ً على موقف سالم اعتبرت مصادر في  8آذار لـ«البناء
«أن هذا هو وجه من وجوه الدفاع عن السعودية ،خصوصا ً بعد
الموقف العنيف لرئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال
عون والذي اتهم فيه السعودية بعرقلة االنتخابات الرئاسية،
وذهاب أوساط في التيار الوطني الحر إلى أبعد من ذلك ،بأن
السعودية تتابع معركتها ضد الوجود المسيحي في السلطة
عبر منع انتخاب الرئيس المسيحي القوي ،ومنع االنتخابات
النيابية التي تأتي بالممثلين الحقيقيين إلى السلطة».
ولفتت المصادر إلى «أن الرئيس سالم أراد بإيعاز محلي
وإقليمي إبعاد السعودية عن عرقلة االستحقاق الرئاسي،
فوجد الفرصة مناسبة لجعل االنتخابات مقترنة بالتفاوض
اإليراني – األميركي».
وش��ددت المصادر على «أن الحديث عن اق��ت��راب موعد
االنتخابات الرئاسية هو من باب التكهنات التي ال تستند إلى
أرضية صلبة» ،الفتة إلى «أن الحل في الملف النووي اإليراني
هو مدخل لبدء التفاوض وفقا ً لجدول األولويات الذي تفرضه
الظروف».
في المقابل ،قالت مصادر في األمانة العامة لقوى  14آذار
لـ«البناء» «إن كالم الرئيس سالم غير دقيق» ،مشيرة إلى
«أن الملف النووي اإليراني منفصل عن الملفات األخ��رى،
فاالنتخابات الرئاسية في لبنان مرتبطة بالتفاهم األميركي
اإليراني على محاربة اإلره��اب ،كما هو حاصل في العراق
وأفغانستان».
وإذ أشارت المصادر إلى دور مصري في الملف الرئاسي،
أكدت أن الواليات المتحدة بدأت تتحرك في هذا الملف عبر
حلفائها وف��ي مقدمهم مصر ،مشيرة إل��ى أن اجتماع قادة
الجيوش في واشنطن منذ نحو شهر ،شهد حراكا ً دبلوماسيا ً
مصريا ً كثيفا ً على خط الرئاسة ،لجهة االتفاق على قائد
الجيش العماد جان قهوجي لرئاسة الجمهورية».
وألمحت المصادر إلى «أن سالم مقرب من الرئيس فؤاد
السنيورة ،وربما يكون موقفه هو لتبريد األج��واء في لبنان
تمهيدا ً للحوار».

اتصاالت رئاسية لبري

وفي السياق نفسه ،لم يكشف رئيس مجلس النواب نبيه
بري في لقاء األربعاء أية تفاصيل عن اإلشارات االيجابية التي
تحد َ
ّث عنها في شأن االنتخابات الرئاسية ،والتزم الصمت
حيال هذا الموضوع ،واكتفى بالقول« :إنه يجري اتصاالت
داخلية وخارجية عبر قنوات لن يفصح عنها ،ستبقى ملكا ً
تصب في خانة
له حتى تنضج» ،الفتا ً إلى «أن كل مساعيه
ّ
انتخاب الرئيس».
وأكد بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء»« ،أن الجهود
منصبة في الوقت الراهن على تنفيذ ما جرى التزامه خالل
جلسة التمديد ،أي السعي النتخاب رئيس للجمهورية،
والعمل إلق���رار ق��ان��ون جديد لالنتخابات .ول��ه��ذه الغاية

سيترأس اجتماع اللجنة المكلفة دراسة قانون االنتخاب في
السابع عشر من الجاري ،لدرس مشروع القانون المختلط
 64بـ 64الذي يجمع األكثرية والنسبية في محاولة للتوصل
إلى توافق ،الفتا ً إلى «أنه في حال لم يتم التوصل إلى توافق
خالل مهلة الشهر ،فإنه سيدعو إلى جلسة عامة سيضع على
جدول أعمالها كل مشاريع واقتراحات القوانين الموجودة في
المجلس منذ أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

«إسرائيل» لن تخاطر بأمنها

أمنياً ،بقي الوضع األمني في شبعا والعرقوب في دائرة
الترقب إثر معركة عرنة والحديث عن تحضير «جبهة النصرة»
وميليشيات ما يسمى «الجيش الحر» على شبعا من أجل
إنشاء منطقة عازلة تمتد من البلدة حتى الحدود السورية-
الفلسطينية بمظلة «إسرائيلية».
إال أن مصدرا ً أمنيا ً ب��ارزا ً أكد لـ«البناء» أن كل ما يشاع
حول هذا الموضوع غير صحيح ،مشيرا ً إلى أن اإلرهابيين ال
يستطيعون دخول شبعا لعدم وجود طرق آمنة تمكنهم من
الوصول إلى البلدة ،إال إذا حملتهم «إسرائيل» إليها .واستبعد
أن تقوم «إسرائيل» بذلك بسبب القرار ،1701موضحا ً أن
«خرق هذا القرار سيعرض األمن اإلسرائيلي كله لالنهيار وتل
أبيب لن تخاطر بهذا األمر».

تفاعل قضية األمن الغذائي

في هذا الوقت تفاعلت قضية األم��ن الغذائي ،بعد كشف
الوزير أبو فاعور ع��ددا ً من المؤسسات تستهتر بالسالمة
الصحية للمستهلكين ،والردود العنيفة عليه .إال أن أبو فاعور
مستمر في هذه المعركة ،وفي هذا اإلطار يعقد مؤتمرا ً صحافيا ً
اليوم للكشف عن أسماء مؤسسات جديدة تخالف معايير
السالمة الغذائية انطالقا ً من نتائج الكشوفات الجديدة التي
أجرتها فرق وزارة الصحة وأظهرت مخالفات خطرة.
وأشارت مصادر مقربة من الوزير أبو فاعور لـ«البناء» إلى
«أن الحمالت التي شنت ضده من قبل بعض الوزارات ال سيما
وزارتي االقتصاد والسياحة ،اللتين ال تقومان بواجبهما حيال
المواطن وسالمته» ،كاشفة عن «تقاعس الوزيرين االن حكيم
وميشال فرعون عن مالحقة المخالفين».
في المقابل ،أكد الوزير فرعون لـ«البناء» «أن المعلومات
التي كشفها وزي��ر الصحة في ملف سالمة الغذاء بحاجة
إلى مزيد من التدقيق والدراسة لجهة المعايير وكيفية أخذ
العينات».
وسأل فرعون هل هذه االكتشافات جديدة؟ ولماذا لم يعلن
عنها الوزير أبو فاعور سابقاً؟ وشدد على «أن أكثر من تسعين
في المئة من المطاعم في لبنان سليمة ومطابقة للمعايير
الصحية» ،داعيا ً إلى اعتماد الشفافية والخروج من الجو
اإلعالمي ،واعتبر»أن ما قام به وزير الصحة يضرب الموسم
السياحي في لبنان».
وإذ أشار إلى «أنه ال يريد الدخول في جدال مع أحد» ،أكد أن
«لبنان يسجل أقل نسبة من حاالت التسمم في المنطقة».
ويتوقع أن يكون هذا الموضوع ومضاعفاته على طاولة
مجلس الوزراء اليوم.

اليمن :مقتل ع�شرات في مواجهات بين الحوثيين و�أن�صار ال�شريعة
ت��ج��ددت االشتباكات والقصف ف��ي قرية
«خ��ب��زة» بمحافظة البيضاء (وس��ط اليمن)
بين المسلحين الحوثيين وقبليين مدعومين
من قبل «ال��ق��اع��دة» إث��ر فشل وساطة لوقف
المواجهات ،في حين ُقتل عشرات الحوثيين
في تفجير سيارة مفخخة ب��ردّاع بالمحافظة
ذاتها ،كما قتل ستة آخرون يشتبه في انتمائهم
لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بغارة على
شبوة (جنوباً).
وق���ال م��ص��در أن «خ���ب���زة» ش��ه��دت قصفا ً
مدفعيا ً عنيفا ً ص��ب��اح أم��س ف��ي م��ا ب��دا أنه

تمهيد م��ن الحوثيين القتحامها ،بعد ن��زوح
السكان منها .وأضاف أن تجدد المواجهات في
«خبزة» يأتي إثر فشل وساطة لوقف المعارك،
موضحا ً أن قبائل المنطقة تتهم الحوثيين بعدم
االلتزام بتفاهمات سابقة.
من جهته ،ق��ال تنظيم «أنصار الشريعة»
التابع لتنظيم «القاعدة» إنه قتل العشرات من
الحوثيين بتفجير سيارة مفخخة في مدينة
رداع ،موضحا ً في بيان له بموقعه على تويتر
 نقلته وكالة األناضول -أن التفجير وقع فيمقر لجماعة الحوثي بجوار منزل القيادي في

الجماعة محمد العيوي.
ووص��ف سكانٌ االنفجار بأنه األعنف منذ
دخول الحوثيين المدينة ضمن توسعهم في
وسط وغرب البالد بعد سيطرتهم على صنعاء
في  21أيلول الماضي.
وكانت رداع شهدت األسبوعين الماضيين
قتاال ً ضاريا ً بين الحوثيين من جهة ،ومسلحي
القبائل ومسلحي تنظيم «القاعدة» من جهة
أخرى.
وقتل العشرات في اشتباكات رداع وفي
تفجيرات منفصلة بواسطة عبوات ناسفة ،كما

قتل مسلحون قبليون وقياديون في القاعدة
بغارات نفذتها طائرات بال طيار  -يعتقد أنها
أميركية  -خالل المعارك.
وفي ضوء هذه التطورات الميدانية ،طالب
وزي��ر ال��دف��اع اليمني الجديد ال��ل��واء محمود
الصبيحي ق��وات الجيش باستعادة هيبة
ال��دول��ة ومواجهة ما وصفها بـ»الجماعات
اإلرهابية والتخريبية» ،وأكد الصبيحي أثناء
اجتماعه بقادة من القوات المسلحة أمس أن
الجيش سيستعيد دوره في حماية البالد
وحفظ األمن.

�شمخاني :الحل ( ...تتمة �ص)1
باتخاذ سياسة ازدواجية المعايير في مقابل اإلرهاب
وبخاصة دعم ما يسمى «المعارضة المسلحة» للتدخل
في الشؤون السورية أدى إلى تعميق األزمة وعدم الفائدة
من عقد المؤتمرات وتشكيل االئتالفات.
وأكد المسؤول اإليراني أن ظهور اإلره��اب ناجم عن
محاوالت الغرب وبخاصة ال��والي��ات المتحدة تنظيم
الهندسة السياسية الجديدة في منطقة الشرق األوسط،
لكن النتيجة الوحيدة الحاصلة من سياسات الغرب
الخاطئة لشعوب المنطقة هي عدم األم��ن واالستقرار
والقضاء على المصادر االقتصادية واإلنسانية فيها.
إلى ذلك ،تواصلت االشتباكات العنيفة في عين العرب
بين وح��دات حماية الشعب والبيشمركة العراقية من
جهة و إرهابيي «داعش» ،حيث تمكنت وحدات الحماية
من قطع الطريق الرئيسي ال��ذي يستخدمه التنظيم

الستقدام التعزيزات واإلمدادات بهجوم شنوه على مواقع
له جنوب شرقي المدينة.
وقال نشطاء« :نفذت وح��دات حماية الشعب عملية
نوعية اليوم على طريق حلنج-عين العرب جنوب
شرقي المدينة استهدفت خاللها مواقع لتنظيم «الدولة
اإلسالمية» خلف تلة مشتى النور» االستراتيجية.
وأضافوا أن «العملية التي وقعت الساعة الثالثة فجرا ً
وجرى خاللها تدمير ثالث آليات ودراجة نارية ،أدت إلى
قطع طريق رئيسي يستخدمه التنظيم الستقدام تعزيزات
وإمدادات من محافظة الرقة».
في غضون ذلك ،أسفر اعتداء إرهابي بقذائف الهاون
استهدف مدرسة كرناز االبتدائية في ريف محردة في
حماة إلى استشهاد  7أطفال وإصابة أربعة آخرين مع
وقوع أضرار مادية كبيرة في المدرسة.

قراءة نووية ( ...تتمة �ص)1
للملف ال��ن��ووي ،مليئا ً باإلنجازات والمكتسبات
التي تحققها إيران ،والسبب لم يكن غباء الغرب،
بل البعد السياسي اإلستراتيجي للتفاوض.
كان الرهان األميركي على أحد ثالثة ،تحجيم
إي�����ران ،أو إض��ع��اف��ه��ا ،أو ع��زل��ه��ا ع��ن المتوسط
والخليج .التحجيم كانت أداته حروب «إسرائيل»
على ق��وى المقاومة ف��ي لبنان وفلسطين ،وقد
وصلت إلى طريق مسدود ،واإلضعاف كان طريقه
العقوبات حتى تقبل إي��ران ما كانت ترفضه من
قبل طلبا ً للتنفس االقتصادي وهربا ً من الضائقة،
أو ت��ن��ج��ح ال��ع��ق��وب��ات بتغيير ال��ب��ن��ي��ة السياسية
للحكم في إي��ران فتأتي بمن تسميهم واشنطن
بالمعتدلين والقصد الذين يقبلون فك الصلة مع
قوى المقاومة ،وقد فشل الرهان المزدوج ،وبقيت
إي���ران ال��ص��ام��دة اق��ت��ص��ادي��ا ً وس��ي��اس��ي��اً ،يقودها
المرشد الذي اضطر الرئيس األميركي لمراسلته
أرب���ع م���رات ،بينما اإلع�ل�ام الغربي يتحدث عن
ضعف المرشد المتشدّد أمام الرئيس اإلصالحي
المعتدل ،أما العزل عن المتوسط فتتواله الحرب

على سورية التي تصل إلى نهاياتها ،بتثبيت درع
األسد لألسد ،منذ رحلت األساطيل األميركية التي
جاءت للحرب وانسحبت بحل تفاوضي للسالح
ال��ك��ي��م��اوي ،فيتقدم ال��ت��ف��اوض ال��ن��ووي بسرعة
صاروخية وبطاقة نووية تستخدم البلوتونيوم
المخصب ما فوق العشرين في المئة ،خصوصا ً
عندما صارت إيران رمزا ً لمجموعة حلفاء تضم
ح��زب ال��ل��ه وس��وري��ة وال��ع��راق والحوثيين ،هي
القوة التي تقاتل ضد «داعش» ،التي تعلن الحرب
عليها أميركا وتنده في وادي الحلفاء تصرخ ،هل
من ناصر ينصرني فال تجد تركيا وال السعودية
وال «إسرائيل».
التقدم في التفاوض النووي اإليراني األميركي
يتم واقعيا ً ولو تأخر اإلنجاز القانوني ،ألننا عند
التأخير يجب أن ننتبه أن األمر صار متصالً بقدرة
أميركا على الوفاء بموجبات االتفاق ،وما يطاول
وق��ف العقوبات ،التي يبدو أنها تنتظر الضوء
األخضر من كونغرس لم يعد الديمقراطيون فيه
أصحاب الغالبية المق ّررة.

دي م�ستورا ( ...تتمة �ص)1
وألن المصطلح جديد ،وألن سورية اليوم في وضع
مريح في الميدان بعد سلسلة اإلنجازات الميدانية التي
حصدتها خالل األشهر األخيرة ،وألن سورية حريصة
على أمن مواطنيها وسالمتهم وسالمة ممتلكاتهم ،فإن
من الطبيعي أن تتلقف أي��ة مبادرة قد يكون فيها أمل
بحقن الدماء واستعادة األمن واالستقرار إلى ربوع البالد،
ولذلك أوحت القيادة السورية باستعدادها المبدئي لدرس
المبادرة وتحديد آلية تطبيقية مناسبة لها تحفظ الحقوق
السورية الوطنية ،وتسرع في إنهاء األزمة التي صنعها
الخارج لها ونفذها ب��أدوات محلية وإقليمية وبمشاركة
دولية واضحة.
ويبدو مما تسرب حتى اآلن أن هناك اتجاهين يحكمان
مسيرة تحديد دالالت المصطلح الجديد ،االتجاه األول وهو
ما يمكن أن يكون مضمرا ً حتى اآلن ويرى أن هذا المصطلح
هو «وقف إطالق نار» باسم جديد ،ما يعني التزام األطراف
وقف األعمال العسكرية في المنطقة واالحتفاظ بالقوى
ثابتة في مواقعها يفصل بينها خط وقف إطالق نار يعترف
به الجميع الدولة من جهة والتنظيمات اإلرهابية المسلحة
من جهة ،مع حق هذه التنظيمات باإلمداد والتعزيز في
تلك المراكز طيلة فترة وقف النار من دون أن يكون للدولة
السورية الحق بالتدخل بالعمليات اللوجستية تلك.
أما االتجاه الثاني وهو ما عبرت عنه القيادة السورية
لدى استقبالها دي مستورا ،فينطلق من القرارين الدوليين
 2170و 2178الصادرين عن مجلس األمن تحت الفصل
السابع بهدف محاربة اإلرهاب بدءا ً بتجفيف مصادره،
وهذا يعني وجوب تالزم وقف الدولة السورية عملياتها
القتالية في المنطقة المتفق عليها للتجميد ،مع وقف
التحرك العسكري وأي نوع من أنواع اإلمداد للجماعات
اإلرهابية ،ما يستوجب إغالق الحدود بوجهها .وإذا ُطبّق
األم��ر في حلب فإنه يعني وج��وب ال��ت��زام تركيا إغالق
المعابر التي يستعملها اإلرهابيون لإلمداد ألن األسرة
الدولية كما يحلو ألميركا تسميتها ،تكون مسؤولة عن
تطبيق قرار تحت الفصل السابع وبالتالي تكون ملزمة
وفي طليعتها أميركا أن تلزم تركيا إغالق الحدود وقطع
طرق اإلمداد لإلرهابيين ،وإال تكون المبادرة خدعة جديدة،
ُتعتمد لمصلحة اإلرهابيين.
وإض��اف��ة إل��ى ذل���ك ،ف��إن التجميد بنظر س��وري��ة ال
يقتصر على المواجهات بين القوات العسكرية الشرعية
واإلرهابيين فحسب ،بل يعني تجميد األعمال اإلرهابية

التي يقوم بها اإلرهابيون بحق المواطنين في األماكن
التي يوجدون فيها .ما يعني أن التجميد في الفهم السوري
يجب أن يكون وقفا ً لألعمال اإلرهابية في المنطقة وفي أيّ
اتجاه ،وتجفيفا ً لمصادر اإلرهاب معاً.
ونعتقد أن هناك فرقا ً شاسعا ً بين المفهومين في
المضمون ،كما أن هناك تباينا ً واس��ع �ا ً ف��ي النتائج
المترتبة على هذا األم��ر ،ففي حين يخفي المفهوم األول
نية بقطع الطريق على الجيش العربي ال��س��وري في
سعيه إلى استعادة ما تبقى من أجزاء حلب الواقعة في
يد المسلحين ،ويعطي اإلرهابيين فرصة إع��ادة تنظيم
أنفسهم وتدعيم المراكز وتموينها بالسالح والذخيرة
استعدادا ً للمعركة المقبلة ،فإننا نستنتج من االتجاه
الثاني ،سعيا ً سوريا ً يم ّكن الدولة من العودة إلى األجزاء
التي دخلها اإلرهابيون ،ع��ودة تكون عبر مراحل أ ّولها
وقف القتل والتدمير ،يليها تجفيف مصادر اإلرهابيين
بمنع أي نوع من أنواع اإلمداد إليهم عددا ً أو عدة وسالحاً،
وصوال ً إلى إخراجهم من المنطقة خروجا ً يترافق مع الحل
السياسي الشامل.
ومع هذا التباين ،قد نرى أن دي مستورا فتح بمبادرته
األخيرة مجاال ً للمناقشة بحثا ً عن حل سلمي كما يقول يبدأ
بـ«تحديد معنى المصطلح الدولي الجديد» وعلى ضوء ما
يتم التوصل إليه في عمليه البحث عن دالالت المصطلح
يمكن القول بإمكان نجاح المبادرة أو فشلها ،بخاصة أن
المناورات الدولية التي عرفها المسرح السوري كثيرة
وبعضها ك��ان أكثر تعقيدا ً من المبادرة الحالية ،ولكن
سورية استطاعت عبر احترافها الدبلوماسي والسياسي
المدعوم بقوة عسكرية ميدانية كفوءة استطاعت أن تفشل
كل المناورات السابقة ،وبالتالي لن تكون عاجزة اليوم
عن تعطيل أي لغم أو فخ ينصب لها خصوصا ً أنها اليوم
في اإلط��ار السياسي واإلط��ار العسكري الميداني هي في
الوضع األفضل منذ ب��دء ال��ع��دوان عليها ،وأن المبادرة
الدولية لم تطرح أصالً بهذا اآلن بهذا الشكل ،لو لم تكن الكفة
السورية راجحة وبشكل كبير على مختلف صعد المواجهة.
فاإلنجازات السورية في الميدان والسياسة هي التي أعادت
اآلخرين للتفكير بالعودة إلى الحل السلمي ممهدا ً له بوقف
نار أو «تجميد نزاع» محليا ً كان أو أبعد ،وبالتالي ال يظننّ
أحد أن سورية ستهدر في التفاوض واألط��ر السلمية ما
حصدته في الميدان وبالوسائل العسكرية.

رو�سيا تعلن ( ...تتمة �ص)1
وأكد شويغو انه وافق على خطة عاجلة إلعادة
تأهيل ال��ط��ائ��رات الروسية بعيدة ال��م��دى لتبدأ
رحالتها في أقرب وقت.
وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق من
الشهر الجاري أنها تخطط إلنشاء قواعد عسكرية
في الخارج في عدد من الدول منها كوبا وفنزويال
نيكاراغوا.
من جهته ،أعلن الناتو األسبوع الماضي زيادة

«غير عادية» في الطلعات الجوية الروسية فوق
بحر الشمال والمحيط األطلسي .وذك��ر بيان
للناتو انه اعترض ثماني مقاتالت روسية تحلق
فوق بحر الشمال والمحيط األطلسي باإلضافة
إلى أربع طائرات حربية روسية كانت تحلق في
أجواء منطقة البحر األسود وعشر مقاتالت أخرى
في منطقة البلطيق.
وفي جميع الطلعات ،كانت المقاتالت الروسية

�إعالنات ر�سمية
تحلق في المجال الجوي الدولي وفقا ً للحلف الذي
قال إنه رصدها من أجل «التعرف إلى الطائرات
وحماية المجال الجوي للدول األعضاء».
ولكن في حاالت كثيرة ،لم تكن تلك المقاتالت
تسجل خطط الطلعات ،كما لم تستخدم الترددات
أو تحافظ على االت��ص��ال الالسلكي م��ع أب��راج
مراقبة الطيران المدنية وفقا ً لبيان حلف شمال
األطلسي.

عزل  26قائداً ( ...تتمة �ص)1
وأض��اف العبادي أن «ما تع ّرض له الجيش كان
نتيجة تعقيدات كثيرة داخلية وخارجية وسياسية
ويجب علينا إعادة الثقة بقواتنا المسلحة عبر اتخاذ
إجراءات حقيقية ومحاربة الفساد على صعيد الفرد
والمؤسسة» ،مشددا ً بالقول« :سنكون داعمين بكل
قوة لهذا التوجه الذي يجب العمل به في أقرب وقت
ممكن ،خصوصا ً أن المؤسسة العسكرية تحظى بدعم
سياسي وشعبي واسعين ،إضافة إلى دعم المرجعية
الدينية العليا».
وأوض��ح رئيس ال��وزراء العراقي أن «الجيش هو
المدافع عن الوطن ،وطموحنا على المدى المنظور أن
ينحصر عمله بمهمة الدفاع عن الحدود ،وترك المهمة
األمنية لوزارة الداخلية وبقية األجهزة األمنية» ،مشيرا ً
إل��ى أن «االنتصارات الكبيرة التي حققتها القوات

المسلحة في مختلف الجبهات وتوجهها لتحرير كل
شبر من أرض العراق بالتعاون مع أبناء المناطق
والمحافظات».
وفي هذا السياق ،قال رئيس مجلس محافظة األنبار
غرب العراق ،إن «رئيس الوزراء والقائد العام للقوات
المسلحة حيدر العبادي ،عين اللواء قاسم المحمدي،
قائد الفرقة السابعة بالمحافظة ،قائدا لعمليات
األنبار ،خلفا ً للفريق الركن رشيد فليح».
وأض����اف ص��ب��اح ك��رح��وت ف��ي ح��دي��ث ل��وك��ال��ة
«األناضول» إن «قرار االستبدال جاء في إطار خطط
القيادة العليا للقوات المسلحة ،لتغير الضباط
والقادة من أجل وضع استراتيجية جديدة تهدف
لتحرير مناطق األنبار من سيطرة عناصر تنظيم
داعش».

البحرين :ق�ضية ال�سجين ح�سن ال�شيخ تتفاعل
ال تزال قضية السجين البحريني حسن مجيد
الشيخ الذي قضى تحت التعذيب داخل زنزانته
تتفاعل ،وفي هذا السياق أوضحت جمعية العمل
الوطني الديمقراطي «وعد» أن آثار الضرب كانت
واضحة على السجين الذي أخفيت مالمح وجهه،
عندما ت ّم التعرف إليه في مشرحة السلمانية.
ودانت «وعد» بشدة استمرار استخدام منتسبي
األجهزة األمنية التعذيب تجاه النزالء وتوظيف
ممارسات إجرامية مدانة عالمياً ،تسلب حق الحياة،
وس��ط عجز ت��ام للضحية وشيوع ثقافة اإلف�لات
من العقاب والحصانة للمنتهكين ومسؤوليهم
في الرتب العالية ،في تجاهل واض��ح لمضامين
توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق،
بحسب ما جاء في البيان.
وقالت «وعد» إن مقتل حسن الشيخ بهذه الطريقة
المجرمة ،يؤكد أن التعذيب النتزاع االعترافات أو

االنتقام هو ممارسة راسخة وممنهجة في التعامل
مع الموقوفين والمحتجزين ،وأن التدريب الذي
تتحدث عنه التقارير في مجال التحقيقات الفعالة
في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية في ضوء
ب��روت��وك��ول إسطنبول ،وضمانات المتهم وفقا ً
للمعايير الدولية ،مسألة نظرية ال جدية لها على
أرض الواقع.
وأض��اف البيان أن القول إن ممارسات رجال
األم��ن تصرفات ف��ردي��ة ،يتناقض م��ع شهادات
األهالي والمعتقلين أنفسهم وتقارير المنظمات
الحقوقية المحلية والدولية وم��ن بينها منظمة
ريدريس وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية
ولجنة متابعة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب
التي وقعت عليها البحرين في  ،1998بل وحتى
التصريحات الرسمية م��ن ال��دول��ة وم��ن وح��دة
التحقيقات الخاصة.

العميد د .أمين محمد حطيط

بالموازاة ،نشرت شبكات الكترونية وناشطون
على مواقع التواصل االجتماعي صور جثة السجين
حسن الشيخ.
وأظهرت الصور التي التقطت لجثمان القتيل من
داخل مغسل الموتى عالمات على تعرضه للتعذيب
الشديد في أنحاء متفرقة من جسده ،ما أدى إلى
تشوه الجثة.
وكانت وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة
ق��د وجهت تهمة التعذيب الثنين م��ن الضباط
المسؤولين عن مقتل السجين حسن الشيخ ،وذلك
بعد أن كانت قد اتهمتهما بالضرب المفضي إلى
الموت.
ب���دوره���ا ،وص��ف��ت دائ����رة ال��ح��ري��ات وح��ق��وق
اإلنسان في جمعية «الوفاق» القتيل حسن الشيخ
بـ«الضحية المظلومة ال��ذي قضى ف��ي جريمة
ارتكبها أفراد من األجهزة األمنية».

إعالن
عن مناقصة لشراء
معدات رياضية وتركيبها
مع جميع االكسسورات الالزمة
ت��ج��ري ب��ل��دي��ة زوق م��ك��اي��ل مناقصة
عمومية بواسطة ع��رض األس��ع��ار لشراء
معدات رياضية مع األرضية وتركيبها ومد
جميع االكسسورات الالزمة لتشغيلها وذلك
في مجمع نهاد نوفل للرياضة والمسرح.
تفض العروض الساعة الثانية عشرة
ظهر نهار الثالثاء الواقع في 2014/12/2
في مركز بلدية زوق مكايل ـ القصر البلدي
على أن تصل العروض إل��ى البلدية قبل
الساعة الثانية عشرة م��ن ي��وم االثنين
الواقع في .2014/12/1
يمكن االطالع على دفتر الشروط والئحة
المواصفات الفنية المرفقة بدفتر والمعتبرة
جزءا ً ال يتجزأ منه لدى أمانة السر وضمن
الدوام الرسمي.
زوق مكايل في 2014/10/31
رئيس بلدية زوق مكايل
المحامي نهاد نوفل
التكليف 1961
إعالن تلزيم
تأمين عناصر الدفاع المدني المأجورين
وغير المأجورين واإلداريين
والمتدربين والمتطوعين ضد طوارئ العمل
الساعة التاسعة من يوم االثنين الواقع
فيه الخامس عشر من شهر كانون األول
 ،2014تجري إدارة المناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ شارع ب��وردو ـ
الصنايع ـ بيروت ،لحساب وزارة الداخلية
والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني
مناقصة تلزيم تأمين عناصر الدفاع المدني
المأجورين وغير المأجورين واإلداريين
والمتدربين والمتطوعين ض��د ط��وارئ
العمل.
ـ التأمين المؤقت :عشرة ماليين ليرة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من المديرية العامة للدفاع
المدني.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1973

مفقود
ف��ق��دت محفظة شخصية بداخلها
إقامة سنوية ومبلغ مالي للسيد مرتضى
الساعدي ،من يجدها الرجاء االتصال على
الرقم 71142843

