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بدء تطبيق مفاعيل ( ...تتمة �ص)1

في مسقط ورش عمل ال تهدأ الستضافة جوالت الحوار المنتظر
بين إيران والسعودية ،التي صرح وزير خارجية عمان يوسف بن
علوي أنها ستكون أولوية عمان للمرحلة المقبلة بمباركة من قادة
البلدين ،ومحورها األول التعاون في ملف الحرب على اإلرهاب
الذي تشكل الفتنة المذهبية فرصته الذهبية.
م��ن��اخ ال��ح��رب على اإلره����اب ،ه��و ال��ج��ام��ع بين ال��ق��وى الدولية
واإلقليمية ،التي تتخذ ه��ذه ال��ح��رب مناسبة لتذليل م��ا بينها من
خ�لاف��ات ،فالتسويات التي تنتجها ع��ادة الطرق المسدودة أمام
ف��رص النصر الحاسم ،تبحث ع��ن مسوغ كبير يعطي التسوية
عنوانا ً قابالً للتسويق ،وهذه هي مهمة الحرب على اإلرهاب ،على
رغم جدية التحدي ،إال أن مهمتها تتعدى الحاجة الموضوعية إليها
لتصير حاجة ذاتية لتبرير التسويات.
ل��ب��ن��ان ال��واق��ف ع��ل��ى ت��ق��اط��ع��ات االن��ت��ظ��ارات ،ب��ص��دد م��ا يتصل
باستحقاقاته التي يعلم أنها تحتاج مناخا ً إقليميا ً إيجابياً ،خصوصا ً
بين السعودية وإي��ران ،ينتظر ما لدى الرئيس نبيه بري على هذا
الصعيد ،خصوصا ً أنه سيكون عراب الحوار بين تيار المستقبل
وحزب الله ،وجدول األعمال حافل وفي رأس الجدول االستحقاق
الرئاسي ،وبري لن يكون مستمعا ً بل شريكا ً كامالً في هذا الحوار
ال���ذي سيستضيفه وينظم م��ح��اوره وي��ب��رم��ج خ�لاص��ات��ه وسبل
تطبيقها.
ً
حزب الله المعني بالحوار ،معني أيضا مباشرة بالحرب على
اإلره��اب التي تهدد لبنان والتي يشترك ح��زب الله في صفوفها
األم��ام��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان وس���وري���ة ،وق����دم ف��ي��ه��ا م��ث��االً ع��ل��ى صناعة
االنتصارات على رغم االنتقادات والسجال المفتوح حول دوره،
ومثلما ينزف لبنان في قضية العسكريين المخطوفين ،كان حزب
الله يتكتم على المفاوضات إلطالق أسيره عماد عياد ليقدم نموذجا ً
حول مفاوضات يمكن أن تصل لبر األمان بالتعاون والكتمان بين
أهالي المخطوف من جهة والمفاوض من جهة أخ��رى ،واعتماد
أسلوب جمع نقاط القوة والصبر والحرب النفسية ،بينما ينتقل
لبنان م��ن م��أزق إل��ى م��أزق ف��ي قضية العسكريين المخطوفين،
ألن العكس يحصل فيقع لبنان تحت االبتزاز ،وينجح الخاطفون
بتحويل أهالي العسكريين المخطوفين إلى ورقة ضغط بيدهم ،كما
تتحول عمليات الضغط والقتل والتلويح بالقتل إلى حرب نفسية
معاكسة يخوضها الخاطفون.
على الصعيد الداخلي ،وفيما يتأرجح ملف العسكريين المخطوفين
بين تعنت الخاطفين وابتزازهم وتباطؤ الوسيط القطري ،نجح حزب
الله في استعادة أسيره لدى ميليشيا «الجيش السوري الحر»عماد عياد
بأقل ثمن ،بعد مفاوضات لم تستغرق سوى أسابيع قليلة أبرزت دروسا ً
في فن التفاوض يمكن للحكومة اللبنانية االستفادة منها لحل قضية
العسكريين.
فقد أعلنت العالقات اإلعالمية في «حزب الله» ،انه وبعد مفاوضات

استمرت ألسابيع مع الجهات الخاطفة ،تم تحرير عياد أمس مقابل إطالق
سراح أسيرين كانا لدى الحزب من المسلحين.
وعلمت «البناء» من مصادر واسعة اإلطالع أن أهمية عملية تحرير عياد،
هي في التكتم الشديد الذي اعتمده حزب الله في المفاوضات الجارية
وحصرها في شخص واحد من داخل الحزب.
واعتبرت المصادر «أن حزب الله نجح في حصر التفاوض في الميدان
من دون أن يتعداه إلى أي مكسب آخر ،بمعنى أسر مقابل أسر ،مشيرة
إلى «أن الجيش السوري الحر» كان قد طلب عبر وسيط سوري مقيم في
لبنان ،المقايضة وأرفقها بشروط تشبه شروط خاطفي العسكريين ،إال أن
الحزب رفض ذلك ،وبقيت األمور تراوح مكانها ثالثة أسابيع ،ليوافق بعد
ذلك مسلحو «الجيش الحر» على عملية التبادل ،ال سيما أن األسيرين هما
ضابطان ومن المسؤولين الرئيسيين في عمليات القلمون.
وسألت المصادر« :هل ستبادر جهات أخرى مسؤولة عن ملف العسكريين
المختطفين لدى جبهة النصرة وتنظيم داعش اإلرهابيين ،للعمل كما عمل
حزب الله المتالك ورقة القوة ثم المقايضة؟».
وخالل استقباله في منزل ذويه في الضاحية نقل نائب رئيس المجلس
التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إلى عياد التهنئة من األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله.
وأشار إلى انه «انجاز لكل الوطن لكل اللبنانيين نتيجة للجهود الهادئة
والمتواصلة ،والفرحة ال تكتمل طالما بقي العسكريون في األسر وكل الحرية
ال تكتمل إال بتحرير جميع العسكريين من أسر التكفيريين وبعودة األسرى
والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية».
وفي الموازاة ،أعلن أهالي العسكريين الموقوفين بعد لقائهم األمين العام
لمجلس الدفاع األعلى اللواء محمد خير ،أن تنظيم «داعش» يسهل األمور
بينما جبهة «النصرة» تماطل في تقديم أسماء الذين تريد إطالق سراحهم
من سجن رومية مقابل تحريرها العسكريين المحتجزين لديها ،داعين إلى
تجزئة هذا الملف.
ومساء أمس أفيد عن خطف مسلحين المعاون أول المتقاعد في الجيش
اللبناني محمد أحمد الحجيري ،من دكانه ،في حي رأس السرج ،غرب
عرسال ،ونقلوه إلى مناطق تمركزهم في الجرد  -شرق البلدة.

السعودية تعتمد على بري

سياسياً ،استقطبت االهتمام تصريحات السفير السعودي في لبنان علي
عواض عسيري حول الحوار بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» ،مظهرا ً
اعتماد بالده على رئيس المجلس النيابي نبيه بري «الذي أبدى التزامه
ببذل كل جهد على إيجاد المخارج» ،على ما قال عسيري ،مقلالً من تأثير
موقف المندوب السعودي في مجلس األمن حول اتهام حزب الله باإلرهاب
على موضوع الحوار.
ورأى السفير السعودي بعد زيارته بري «أن الحوار الوطني هو مسؤولية
األشقاء اللبنانيين دون سواهم ،وهو السبيل األفضل الذي يؤدي إلى تحقيق
المصلحة الوطنية العليا».
وفي حديث تلفزيوني ،أكد عسيري «الفصل بين مواقف السعودية
في نيويورك وما يجري في لبنان» ،الفتا ً إلى أن «بالده تتمنى أن يتحاور
جميع األفرقاء وإيجاد حل لألزمة التي يواجهها لبنان وبخاصة أزمة رئاسة
الجمهورية».
وأشار إلى أن «الحوار الذي من الممكن أن يبدأ بين تيار «المستقبل»
و«حزب الله» يخص التيار والحزب وإن كان هذا األمر فيه مصلحة لبنان

فإننا نشجعه» .وقال« :أي حوار ب ّناء بين حزب الله و«المستقبل» أو بين
التيار الوطني الحر و«المستقبل» أو بين القوى المسيحية ويصب في
مصلحة لبنان نحن معه» .وكشف عسيري أن تسليح الجيش اللبناني بات
واقعا ً ولم تبق سوى «الدليفري».
وأكدت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» «أن زيارة السفير السعودي
إلى عين التينة هي لترطيب األجواء بعد الموقف السعودي من إدراج حزب
الله على الئحة المنظمات اإلرهابية» ،مشيرة إلى «أن السعودية ترى في
الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله مصلحة لها ،لجهة التفاهم على
انتخاب رئيس توافقي».
ب��دوره ،رأى السفير المصري محمد بدر الدين زاي��د بعد لقائه مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أن «األوضاع في لبنان
ستتجه إلى االستقرار ،وإلى ما يجب أن تكون عليه ،ألن المهم بالنسبة إلينا
هو أن يدخل لبنان في مرحلة جديدة يعود إلى االستقرار وإلى التوازن
المطلوب».
في غضون ذلك ،أكدت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة
النائب فؤاد السنيورة أن «المسعى اإلنقاذي» لالستحقاق الرئاسي «يوجب
المبادرة إلى القيام بعمل وطني يسهم به كل األطراف للتوصل إلى تسوية
وطنية يتحقق بموجبها التوافق على رئيس الجمهورية المقبل».

ال بوادر اتفاق
حول قانون االنتخاب

نيابياً ،ال تزال الهوة بعيدة بين طروحات الكتل النيابية في ما يتعلق
بقانون االنتخاب ،حيث أن كل فريق يتمسك بمشروعه ،فالمداوالت في
االجتماع الثالث للجنة المكلفة دراسة قانون االنتخاب أمس أكدت الذهاب
بعد انتهاء مهلة الشهر إلى الهيئة العامة من دون أي اتفاق».
وكان الالفت في الجلسة الهجوم الذي شنه النائب سامي الجميل على
مشروع المستقبل -االشتراكي -القوات ،مؤكدا ً «أنه أكثر مشروع استنسابي
ومنحاز ،وأن ذلك يظهر جليا ً في تقسيمات جبل لبنان ،إذ إن االقتراح يعمد
إلى تقسيم محافظة جبل لبنان إلى دائرتين ،لكن بطريقة غير متساوية
أي ثلث بثلثين :الشوف وعاليه دائرة واحدة ،وبعبدا والمتن وكسروان
وجبيل دائرة واحدة ،حفاظا ً على التمثيل الجنبالطي األمر الذي يضرب كل
المعايير».
ودعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض الجميع إلى تقديم
مشاريع قابلة للتوافق ،قائالً« :نرفض االن��زالق إلى المماحكة ،اطرحوا
أفكارا ً توافقية ،وواهم من يعتقد منا أن بإمكانه أن يفرض نظاما ً انتخابيا ً
على اآلخرين».

وفي جانب آخر من تصريحاته ،أش��ار إلى
األوض���اع الجارية في ال��ع��راق ،وأض��اف أنها
بدأت بالتحسن ،مؤكدا ً عزم ايران على مساعدة
العراق والتعاون معه فى مكافحة االرهاب».
وشدد المسؤول االيراني على ضرورة الحل
السياسى لالزمة السورية وتجنب الحلول
العسكرية ،مؤكدا ً ان طهران تدعو الى اعتماد
ال��ح��وار ال��ش��ام��ل ف��ي س��وري��ة وت��رف��ض قيام
اطراف اجنبية بتسليح ما يسمى بالمعارضة
المعتدلة.
ميدانياً ،حققت وح��دات الجيش السوري
تقدما ً في جنوب البالد ،بعد اطالقها عملية
عسكرية واسعة في المنطقة ،حيث سيطرت
على عدد من كتل األبنية داخل مدينة بصرى

طرابل�س :الأمم المتحدة ( ...تتمة �ص)1

على خط آخر ،أطلق رئيس الحكومة تمام سالم حملة «دعم صندوق
النهوض اللبناني لمساعدة البيئة الحاضنة للنازحين السوريين» .واعتبر
خالل حفل نظمته وزارة االقتصاد والتجارة في السراي الحكومي برعايته،
وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة
روث ماونتن وحشد من السفراء والديبلوماسيين ان هذه الحملة «هي جزء
مما نتصدى له في محاولة منا لتخفيف أعباء هذا الملف سواء كان على
إخواننا النازحين السوريين أو على لبنان».

قتل  45شخصا ً أمس ،في هجومين نفذتهما امرأتان في
إحدى األس��واق المكتظة شمال شرقي نيجيريا ،حسبما
أفاد به مسؤولون نيجيريون.
ونقل عن مصادر طبية قولها إن أكثر من  45شخصا ً
قتلوا في التفجيرين اللذين وقعا في إحدى األسواق بمدينة
مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا.
وذك��ر مسؤول أمني أن «قنبلة قوية انفجرت وسط
السوق كانت مخبأة في عربة للركاب» .فيما أكد شهود
عيان أن االنفجار الثاني نفذته انتحارية خالل دقائق بعد
االنفجار األول.
وأف��ادت تقارير نقالً عن مصادر طبية بأن مستشفى
المدينة «استقبل إلى اآلن أكثر من  45جثمانا ً معظمها
مقطوعة الرأس».
وقال شاهد عيان إن «االنفجار الثاني وقع بعد األول

بفترة قصيرة بعد أن تجمع الناس إلسعاف من سقطوا
جراء االنفجار األول» .وهرعت سيارات االسعاف وقوات
األمن إلى موقع الحادث.
وشهدت السوق نفسها انفجارا ً في تموز الماضي تبنته
جماعة «بوكو حرام» وأسفر عن مقتل  15شخصاً.
وخلفت الحرب الدائرة بين «بوكو ح��رام» والجيش
النيجيري أكثر من  13ألف قتيل معظمهم في شمال البالد،
منذ بدء النزاع عام .2009
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث بعد.
ومدينة مايدوغوري هي عاصمة والية بورونو التي
تسيطر جماعة «بوكو حرام» على أجزاء كبيرة منها .كما
تسيطر جماعة «بوكو ح��رام» على بلدات وقرى عديدة
في الشمال الشرقي من نيجيريا ،حيث تطبق بصرامة
تفسيرها للشريعة اإلسالمية.

وأف��ادت ال��وزارة في بيان على موقع «فايسبوك» أنها اعتقلت خمسة من
«عناصر إحدى البؤر اإلرهابية تضم قيادات تنظيمية» في حي مدينة نصر،
شرق القاهرة .وأضافت إن المعتقلين من ضمن بؤرة «تخطط للتحركات التي
دعت إليها يوم  28الجاري إلشاعة الفتنة والفوضى والعنف المسلح والتعدي
على المنشآت العامة بالبالد» .وأشارت إلى ضبط أوراق «تتضمن مخططات
تسعى إلشاعة الفوضى والعنف المسلح».
من جانبها ،أكدت «الجبهة السلفية» في بيان على «فايسبوك» توقيف
الخمسة الذين وصفتهم «بالقادة» .وقالت الجبهة» «نؤكد أن هؤالء القادة قد
اعتقلوا في مقدمة صفوف الشباب المسلم الذي دعوه إلى االنتفاض ضد الظلم
والظالمين» .كما شددت على استمرار دعوتها للتظاهر.
وقد أعلنت الشرطة أنها مستعدة من دون تهاون لمواجهة دعوة «الجبهة
السلفية» للتظاهر.
كما أف��ردت صحف مصرية صفحاتها لتأكيد استعداد الجيش والشرطة
لمواجهة تظاهرات السلفيين المرتقبة.

لم تتجاوب الحكومة كثيرا ً مع هذا الطلب ،فأخطار التقسيم ماثلة للعيان
أكثر من أي وقت مضى ،لكن اإلدارة األميركية ال تأبه كثيرا ً على ما يبدو بهذا
السيناريو ،حيث تفيد تسريبات عن وثيقة من وزارة الدفاع إلى الكونغرس،
تشير إلى نية الواليات المتحدة تقديم أسلحة لرجال العشائر في العراق بقيمة
تتخطى المليار دوالر.
وبهذه الخطوة ال يبدو أن مواجهــة التنظيم هي أول��وي��ة ل�لإدارة
األميركيــة بقدر ما تبحث عن إثارة الفوضى ،تمهيدا ً لتقسيــم العراق إلى
دويالت طائفية وعرقية ،كما يشير إلى ذلك بوضوح أحد شيــوخ عشائر
األنبار ،الذي يطالب بضبط السالح ضمن إطار الدولة وفق استراتيجيــة
محددة.
تحت عنوان مواجهة تنظيم «داعش» أيضا ً تعزز تركيا الغارقة إلى أنفها
في دعم التنظيم في سورية ضد الكرد تحديداً ،من قدرات «إقليم كردستان»
القتالية ،والمفارقة ترمي إلى هدف واحد كما يرى مراقبون« ،تقطيع أوصال
العراق».

تجريم «التطبيع» ( ...تتمة �ص)1
إحراج وإجماع

نيجيريا :مقتل الع�شرات بهجومين انتحاريين

خلفيات المحاولة ( ...تتمة �ص)1

م�صر :اعتقاالت ( ...تتمة �ص)1

الحصول على فدية مستمر باالرتفاع ،عدا عن
تزايد عمليات الخطف من قبل منظمات إرهابية
أخرى مثل القاعدة والمنظمات المتفرعة عنها.
وأعلنت خبيرة العقوبات ضد اإلرهابيين
يوتسنا الدج��ي خ�لال اجتماع لجنة مكافحة
اإلرهاب في مجلس األمن أن «القاعدة في شبه
الجزيرة العربية» حصلت في المرحلة الواقعة
بين عامي  2011و 2013على  20مليون دوالر
كفدى ،بينما حصلت «القاعدة في بالد المغرب
االس�لام��ي» على  75مليون خ�لال السنوات
األربع األخيرة.
وحصل اإلره��اب��ي��ون ،حسب ال��خ��ب��راء ،في
المرحلة الواقعة بين عامي  2004و 2012على
 120مليون دوالر كفدى.

ثالثا ً  -القبول بمبدأ محاربة
اإلرهاب وتقديم كل من ارتكب أعماال ً
إجرامية للعدالة.
راب��ع�ا ً  -سحب كل المجموعات
المسلحة م��ن العاصمة طرابلس
الغرب.
خ��ام��س�ا ً  -تمكين أج��ه��زة األم��ن
الرسمية م��ن بسط السيطرة على
العاصمة وعودة الحكومة الشرعية
إليها.
ه��ذا وق��د تعرض مطار معيتيقة
بالعاصمة الليبية طرابلس أمس،
لغارات جوية للطيران الحربي .وكانت
الغارات تستهدف قوات «فجر ليبيا».

وتحجيمه نيابيا ً وسياسياً ،وك��ان أول ما أراد معرفته مني،
عندما التقينا ،كيف يمكن أن يكون القانون يحظى بهذه الدرجة
من الدعم والتبني من الرئيس بشار األسد ،وأنت الذي ينظر إليه
الكثيرون كمق ّرب يحمل رأي سورية أو األقرب إلى رأيها ،تدأب
على القول إنّ هذا القانون لن يم ّر أو تبشر بمعارضته؟
 كان الحريري يعرف أنه يستحيل ولو كان لي رأي ض ّدقانون األقضية أن أجاهر بمحاربته ،وه��و مؤ َّيد من الرئيس
لحود وال��وزي��ر سليمان فرنجية .لو ك��ان الرئيس األس��د يقف
وراء هذا القانون ،فاألرجح أن أقف على الحياد ،ال أشارك في
الترويج للقانون ولكنني ال أجاهر بمناهضته ،إال إذا صار مج ّرد
شأن داخلي صرف ،يملك ك ّل فريق داخلي حرية القول والتبني
والرفض في شأنه ،وينتظر جوابي الذي لم يكن إال سببا ً للمزيد
من استغرابه ،عندما أكدت له أنني سألت العميد رستم غزالة
ع��ن م��وق��ف س��وري��ة وال��رئ��ي��س األس���د م��ن ق��ان��ون االنتخابات،
وأنني شخصيا ً ال أوافق وال أرى مصلحة بقانون يعتمد النظام
األكثري والقضاء دائ��رة انتخابية ،فقال لي إنّ حلفاء سورية
منقسمون بين من يريد قانون على أساس األكثري والقضاء
كالرئيس لحود والوزير فرنجية ،وهناك من يريد المحافظة على
أساس النسبية كالرئيس نبيه بري وحزب الله ،وسورية على
الحياد بين حلفائها في هذا ،وأنت طليق القول بما تراه قناعتك
في هذا المجال.
 -غدا ً ما حكاية الودائع السورية على لوائح الحريري؟

حملة مساعدة البيئة
الحاضنة للنازحين

عبد اللهيان ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)1
الشام بريف درعا.
كما استهدفت وحدات الجيش مسلحين في
ح��ي ال��ك��رك وج��ن��وب ف��رن العباسية ومحيط
الجمرك القديم وح��ارة البجابجة بدرعا البلد
ودم���رت لهم آل��ي��ات ع��دة بمن فيها ،ف��ي حين
استهدفت وح��دات اخرى مسلحين في الشيخ
مسكين.
الى ذلك ،قال مسؤولون عن تطبيق العقوبات
ضد المنظمات اإلرهابية إن المبلغ العام الذي
حصل عليه تنظيم «داع��ش» االرهابي مقابل
اإلفراج عن الرهائن خالل العام األخير تراوح
بين  35و 45مليون دوالر.
ول��ف��ت خ��ب��راء األم���م المتحدة إل��ى أن عدد
عمليات الخطف التي ينفذها المسلحون من أجل

في ق�ضية الحريري ( ...تتمة �ص)1

وفي جوابه عن سؤال حول ما إذا كانت لدى
المعارضة م��ؤش��رات ومعطيات ح��ول حجم
المبادالت التجارية المفترضة بين أط��راف
مغربية و«إسرائيلية» دفعتها إلى التقدّم بهذا
التعديل ،ق��ال النائب البرلماني عن الفريق
االش��ت��راك��ي ال��م��ع��ارض ف��ي مجلس ال��ن��واب
عبدالعزيز العبودي «نحن نسائل الحكومة،
وه��ي التي عليها أن ت��زودن��ا بالتوضيحات
الالزمة ألنها تتوفر على ما يكفي من المعطيات».
وأض��اف« :تقدّمنا بهذا التعديل ليكون منع
التعامل ال��ت��ج��اري م��ع «إس��رائ��ي��ل» واض��ح�ا ً
للمصدّرين والمستوردين».
من جانبه ،انتقد رئيس مجموعة الصداقة
البرلمانية المغربية الفلسطينية عبد العزيز
أفتاتي مقترح المعارضة ،وق��ال إن الهدف
هو إح��راج مكونات برلمانية سبق أن تقدمت
بشكل مشترك بمقترح قانون يج ّرم التطبيع
في مجاالت أوسع من التجارة ،وتشمل مختلف
المستويات االقتصادية والثقافية والسياسية،
لكنّ المقترح ُمج ّمد.
وح���رص أف��ت��ات��ي  -وه��و ن��ائ��ب ف��ي الكتلة
البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي يرأس
الحكومة  -على تأكيد «إجماع الشارع المغربي
والمكونات الوطنية على ك��ون التعامل مع

«إسرائيل» مسألة محظورة» ،وقال« :كما نؤمن
بزوال «إسرائيل» ،بال ّ
لف وال دوران».
وك��ان المكتب ال��م��رك��زي لإلحصاء التابع
لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو نشر
معطيات ح��ول حجم واردات «إسرائيل» من
المغرب ،وقال إنها بلغت عام  2012ما قيمته
س ّتة ماليين دوالر ،وبلغت عام  2013حوالى
ستة ماليين ومئتي أل��ف دوالر ،ف��ي مقابل
صادراتها إلى المغرب التي بلغت  -بحسب
المصدر نفسه  -ما قيمته  23مليون دوالر عام
 ،2012و 54.5مليون دوالر عام .2013
وتعليقا ً على هذه األرقام ،قال رئيس المرصد
المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان إنه ال
يمكن إثبات صدقية هذه المعطيات ،بل «إنها
أرق��ام مضللة» ،وأك��د أن ذلك يأتي في سياق
«مخططات تهدف إلى إدخال المغرب في أتون
محاوالت تمزيق النسيج الداخلي».
واألم��ر نفسه أ ّك��ده أفتاتي حين ق��ال« :إن
الكيان الصهيوني يحاول أن ينشط كلّما تمت
محاصرته ،وبخاصة بالمناطق التي عرفت
صعود ال��ق��وى الممانعة المعروفة بعدائها
للكيان الغاصب».
غير أن ه��ذا األم��ر ال ينفي  -من وجهة نظر
ويحمان  -وجود بعض التسلالت والمخاتالت
«فمثلما تم اغتيال الشهيد محمود المبحوح
(اغتيل في بداية ع��ام  2010في دب��ي) على

ي��د صهاينة يحملون جنسيات غربية ،فإن
الترويج لبضائع صهيونية يتم تحت مسميات
وجنسيات أخرى».
وبينما أع���اد ال��ج��دل المثار ح��ول م��ب��ادرة
المعارضة النقاش م��ن ج��دي��د ح��ول مقترح
ال��ق��ان��ون ال���ذي س��ب��ق أن ت��ق��دم��ت ب��ه الكتل
البرلمانية ألحزاب العدالة والتنمية واالستقالل
واالتحاد االشتراكي والتقدم واالشتراكية ،قال
ّ
شك في أن الذين قدموا
ويحمان «ال يساورنا
هذا التعديل (يقصد تعديالت المعارضة على
قانون الموازنة) ملتزمون بمواجهة التطبيع،
وإذا ما كانت نياتهم صادقة فإننا ندعوهم ،إلى
جانب باقي الكتل ،إلى االلتحاق بهذا المقترح
الذي ال يزال مج ّمدا ً في البرلمان».
وقال أفتاتي« :إننا نطمح إلى تحقيق أكبر
قدر من التوافق بين كل الكتل البرلمانية من
أجل إخراج هذا المقترح إلى الوجود» ،م ّتهما ً
حزب األصالة والمعاصرة المعارض للحكومة
بقيادة حملة ض ّد المقترح والضغط على بعض
الكتل لتسحب توقيعها عليه.
وف��ي السياق ذات��ه ،ق��ال النائب البرلماني
عن االتحاد االشتراكي المعارض عبد العزيز
العبودي إن حزبه يؤيّد القانون المقترح الذي
يُج ّرم التطبيع مع الكيان الصهيوني «على
اعتبار أن القضية الفلسطينية بالنسبة إلينا
هي قضية وطنية».

�إعالنات ر�سمية
اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء  1200شريط ع��ازل لقاطع مجرى
 24ك.ف .وذل��ك وفق المواصفات الفنية
وال��ش��روط اإلداري����ة ال��م��ح��ددة ف��ي دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه ل��ق��اء مبلغ مئة أل��ف ل��ي��رة لبنانية
(تضاف )TVAم��ن ق��س��م ال���ش���راء في
المصلحة اإلداري���ة في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنين
الواقع فيه  22كانون األول  2014الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2035
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
أوالً :تعلن المديرية العامة لألمن العام
عن حاجتها لتطويع ضباط اختصاصيين
في اإلدارة المالية (العلم اإلداري «اإلدارة»،
ع��ل��وم اق��ت��ص��ادي��ة ،م��ح��اس��ب��ة وت��م��وي��ل
ومعلوماتية إدارة أعمال) ـ الهندسة المدنية
ـ هندسة االتصاالت ـ هندسة المعلوماتية
وتالمذة ضباط من مرحلة اإلجازة اللبنانية
ف��ي ال��ح��ق��وق .بطريقة ال��م��ب��اراة م��ن بين
المدنيين والعسكريين ،من الذكور واإلناث،
وفقا ً للشروط والمستندات المحددة على
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت.
ث���ان���ي���اً :ت���ق���دم ال��ط��ل��ب��ات م���ن قبل
أص��ح��اب العالقة شخصيا ً اع��ت��ب��ارا ً من
ت��اري��خ  2014/11/27ولغاية تاريخ
 2014/12/12ضمنا ً من الساعة 8.00
وحتى الساعة  16.00في المقر المركزي
للمديرية العامة لألمن العام المبنى رقم
 /5/دائ��رة أمن عام بيروت ـ السوديكو،
وفقا ً لألحرف التي تبدأ بها أسماء عائالت
المرشحين.
ثالثاً :يمكن االط�لاع على م��واد إج��راء
ال��م��ب��اراة ف��ي دوائ���ر وم��راك��ز األم��ن العام
اإلقليمية ودائرة الحماية والتدخل في المقر
المركزي ،المبنى رقم /1/أو على عنوان
األمن العام على شبكة اإلنترنت اعتبارا ً من
تاريخ .2014/12/01
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
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