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الحكومة ترتبك ( ...تتمة �ص)1

عن عملية ال��ردم التي تسبّبت بالتحركات النقابية ،وبين
متسائل يطلب اإليضاحات ويخشى التصريح بطلب بحث
األمر في مجلس الوزراء.

تلتئم الجلسة الخامسة للحوار بين حزب الله وتيار المستقبل
اليوم في عين التينة ،الستكمال البحث في الوضع األمني وتخفيف
االحتقان المذهبي ،وإزالة الشعارات الحزبية من بيروت ،والتي
من المرجح أن يبدأ العمل على إزالتها يوم الخميس المقبل.

عين التينة :أجواء الحوار إيجابية

وأك��دت مصادر عين التينة لـ«البناء» أن «األج��واء ستكون
إيجابية وأن الحوار سيستمر ،ال سيما أن الفريقين اتفقا على
استبعاد الملفات المتعلقة بسالح حزب الله ،والمحكمة الدولية،
وتدخله في األزمة السورية» ،مشيرة إلى «أن اعتداء القنيطرة
وعملية شبعا التي نفذها حزب الله ضد العدو اإلسرائيلي،
وخطاب األمين العام للحزب عن قواعد االشتباك تدخل في هذه
الملفات» .وقالت المصادر إن األجواء التي ترافقت مع التطورات
األمنية األخيرة ال تستدعي حضور رئيس المجلس النيابي نبيه
بري الجلسة بل سيحضرها وزير المال علي حسن خليل.
إال أن التطورات المذكورة ستخيم على جلسة مجلس الوزراء
غ��دا ً األربعاء مع حرص كل المكونات الحكومية على عدم هز
الحكومة.
وفي السياق ،أكد وزير العدل أشرف ريفي لـ«البناء» «أنه
بالخط العريض ال أحد يريد من األفرقاء السياسيين أن يفجر
الحكومة» ،رافضا ً التعليق على جلسة الحوار بين حزب الله
و«المستقبل» .
في األثناء استمرت الحماوة على محاور البقاع الشمالي حيث
واصل الجيش اللبناني قصف مواقع المسلحين في جرود رأس
بعلبك.

مخطط فتنوي لـ«النصرة» في شبعا

وبالتوازي أكدت مصادر أمنية لـ«البناء» ،أن «جبهة النصرة
تحضر لعمل أمني كبير وأشبه بهجوم واسع من شبعا وصوال ً
ّ
إلى قرى عدة في قضاء راشيا مرورا ً بمنطقة العرقوب (عين عطا،
راشيا ،عيحا ،كفرقوق وينطا)» إلحداث فتنة مذهبية ،وتوقعت
المصادر حصول «معارك عنيفة» ،في تلك المنطقة حيث الطبيعة
الجغرافية تساعد على ذلك من حيث المواجهة والصمود .إال أن
تخطي «النصرة» لتلك القرى سيجعلها على تماس مباشر مع
قرى أخرى تتوزع فيها مخيمات النازحين السوريين في شكل
كبير والفت ،خصوصا ً في كل من كفردنيس والرفيد وخربة روحا
ومذوخا في قضاء راشيا ،فضالً عن االنتشار الكثيف للشقق
المستأجرة في راشيا وضهر األحمر ،إضافة إلى القرعون وبعلول
والال وجب جنين وكامد اللوز وغزة وحوش الحريمة والروضة
والصويرة والمرج في البقاع الغربي ،وص��وال ً إل��ى برالياس
ومجدل عنجر وديرزنون وكفر زبد ،األمر الذي وجدت فيه «جهات
استخبارية مكانا ً آمناً» يوفر للمجموعات التكفيرية المهاجمة
«بيئة حاضنة» كبيرة تمكنها من التحصن في ه��ذه القرى،

والضغط عسكريا ً على مدينة زحلة وسهل البقاع».
في المقابل لفتت أوساط مقربة من القوى السياسية الفاعلة
في منطقة البقاع لـ«البناء» ،أن «اجتماعا ً عقد بين ممثلين عن هذه
القوى مع ممثلين عن حزب الله ،قبل أشهر ،طرحت خالله هذه
«الفرضية» باعتبار أنَّ المنطقة الممتدة من بلدة شبعا وصوال ً
إلى البقاع الغربي هي نقطة ضعف عسكرية ،إال أن الحزب طمأن
المجتمعين إلى وجود تغطية عسكرية لكل تلك المناطق».
وأشار رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في
البرلمان اإليراني عالء الدين بروجردي إلى «أن اإلسرائيلي قام
بعمل أحمق في القنيطرة وكان من حق محور المقاومة أن يرد
عليه ،وهذا ما عبر عنه األمين العام لـحزب الله السيد حسن
نصر الله بكل شفافية ،بأن أي شخص يصاب بأي مكروه من
حزب الله أو من اللبنانيين ،سوف يكون الرد قاسيا ً على إسرائيل
في أي مكان وليس بالضرورة في المكان نفسه الذي تم فيه
االعتداء».
وأكد بروجودي في حديث تلفزيوني« ،أن المقاومة هي محور
موحد والجبهة موحدة ولهذا السبب سنكون أيضا ً نحن على
جاهزية للرد على أي اعتداء إسرائيلي على هذا المحور» .وقال:
«نثق بـ»حزب الله» ومنذ عام 1948  لم نجد مقاومة أقوى منه
في ردع إسرائيل» ،الفتا ً إلى «أن حزب الله تلقى الدعم من إيران
وهو يستحق كل هذه االنتصارات ،ألنه مع حركة حماس جعل من
إسرائيل الجبهة المهزومة ،بعدد صغير من المقاتلين».
وس��أل« :كيف نضغط على حزب الله الصديق وال��ذي لدينا
عالقة كبيرة معه للرد أو التخاذ أي قرار»؟ ،مؤكدا ً «أن حزب الله
مستقل بأخذ القرارات في السلم والحرب ،وهو ال ينتظر إذنا ً من
أحد ،وهو يملك ما يكفيه من الخبرات واألسلحة لخوض حرب
يكون فيها النصر حليفا ً له».
ومساء أمس ،أفادت الوكالة الوطنية لإلعالم أن قوات االحتالل
«اإلسرائيلي» أطلقت قنبلتين مضيئتين ف��وق موقع ال��رادار
المشرف على بلدة شبعا.

ردم المرفأ يتفاعل

في الشؤون الداخلية ،استمرت قضية ردم الحوض الرابع في
مرفأ بيروت تتفاعل ،في ظل اإلضراب المفتوح الذي بدأته نقابة
مالكي الشاحنات العمومية في المرفأ ،فيما ترددت معلومات عن
إمكان الوصول إلى حل لهذه القضية خالل اليومين المقبلين.
وفيما رجح وزير االقتصاد آالن حكيم أن يطرح هذا الموضوع
من خارج جدول األعمال ،أكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد
درب��اس «أن الملف لن يطرح في الجلسة ،وهو لم يطرح في
جلسة مجلس الوزراء األسبوع الماضي على النقاش ،وكل ما
حصل هو أن وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب
طرح سؤاال ً حول الملف ،وأنا طرحت سؤاالً ،ولم يتعد األمر أكثر
من ذلك».
وكان رئيس الحكومة تمام سالم عقد اجتماعا ً أمس حضره
النائب البطريركي العام المطران بولس صياح في حضور
الوزير بو صعب ،وتناول البحث موضوع الردم .وأكد بوصعب
لـ «البناء» أنّ أجواء االجتماع كانت إيجابية ،معربا ً عن ثقته

هل تريد اال�ستخبارات ( ...تتمة �ص)1
«ب��أنّ رئيس الحكومة سيتخذ اإلج��راء المناسب للوصول إلى
ح ّل لهذه القضية» .وعما إذا كانت األمور ذاهبة باتجاه استكمال
أعمال الردم أم وقفه ،أجاب« :نحن نعمل في الوقت الحالي على
تجميد التصعيد لمتابعة الحوار مع المعنيين بالقضية ونأمل في
الوصول إلى ح ّل في وقت قريب» .كما أعلن أنّ اجتماعا ً سيعقد في
بكركي اليوم إلطالع المشاركين على أجواء االجتماع مع الرئيس
سالم.
وك��ان حضر إل��ى المرفأ صباح أم��س رئيس نقابة مالكي
الشاحنات العمومية نعيم صوايا وأعضاء مجلس النقابة وحشد
من مخلصي البضائع والوكالء وأصحاب المصالح بحيث عملوا
على تنظيم اإلضراب الذي تميّز باالنضباط ولم يسجل أيّ خلل
وتوقفت أعمال إخراج البضائع والمستوعبات من حرم المرفأ
وإدخالها إليه ،ما أدّى إلى ش ّل الحركة في هذا المرفق .وشارك
في اإلضراب ممثلون عن األحزاب والتيارات السياسية أبرزها
الحزب السوري القومي االجتماعي وحزب الله والتيار الوطني
الحر والمرده والطاشناق والكتائب.
وك ّرر صوايا المطالبة بـ»وقف العمل في ردم الحوض الرابع
وتشريد آالف العائالت اللبنانية من ك ّل الطوائف والفئات من دون
تمييز» ،مشدّدا ً على «أنّ اإلضراب مستم ّر حتى إدراج هذا الملف
على جدول أعمال مجلس الوزراء».
وأك��د عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي
االجتماعي نجيب خنيصر «أنّ هدف مشاركته هو تأكيد موقف
الحزب ورئيسه النائب أسعد حردان الداعم للحالة النقابية في
وجه اإلجحاف الحاصل في ّ
حق النقابات» .واعتبر أن «إصرار
إدارة المرفأ على مخالفة القوانين والتلزيم بالتراضي يطرح
تساؤالت عدة حول أهداف الردم».

مشروع حل للمصروفين

وعلى صعيد معيشي آخر ،أفضى االجتماع الذي عقده مجلس
إدارة شركة كازينو لبنان في مبنى «شركة انترا» في بيروت ،إلى
إعادة النظر بملفات المصروفين من الكازينو كل على حدة ،اعتبارا ً
من اليوم مع حوافز مالية سخية لمن يصرف تتعلق بعامل السن
والخبرة.
أما بالنسبة للمرضى فقد تتم إحالتهم إلى لجنة طبية تحدد
وض��ع المريض ،وف��ي ح��ال المرض الدائم يستمر بالعمل في
الكازينو مع جميع حقوقه.
وعلمت «البناء» أنه «تم االتفاق نتيجة الجهود التي قام بها
وزي��ر العمل سجعان قزي مع المعنيين وفي طليعتهم حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة ،على مسودة اتفاق قابل أن يرى
النور وهو قائم على ثالث نقاط :األولى ،تتعلق بفتح الكازينو.
الثانية ،تتعلق بإعادة درس ملفات المصروفين الـ  191لمعرفة
ما إذا كانت هناك مظلومية وقعت على البعض وإع��ادة النظر
في العدد .والنقطة الثالثة تتعلق بمضاعفة التعويضات للذين
سيصرفون».
ويعقد اجتماع اليوم في مكتب وزير العمل يضم إدارة الكازينو،
والنقابات إلبرام التفاهم وإال ستواصل أجهزة وزارة العمل مهمتها
الطبيعية خارج إطار الوساطة.

مقتل  8م�سلحين ( ...تتمة �ص)1

وا�شنطن :ال ن�ستبعد ( ...تتمة �ص)1
ونقل عن مصدر في اإلدارة األميركية ،أن أوباما
ي��درك التبعات السلبية المترتبة على دعم كييف
بالسالح ،ومن بينها ان��دالع حرب غير مباشرة مع
روسيا ،إلى جانب عدم خبرة العسكريين األوكرانيين
الذين من غير الممكن أن يتعلموا استخدام األسلحة
األميركية في وقت سريع.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» كشفت أول من
أمس أن اإلدارة األميركية بدأت مجددا ً في بحث تزويد
أوكرانيا باألسلحة عقب سلسلة اإلخفاقات التي
لحقت بالجيش األوكراني مؤخرا ً في شرق البالد.

وكانت سيناء شهدت في  29كانون الثاني الماضي هجمات إرهابية تبناها تنظيم
«أنصار بيت المقدس» ،خلفت قتلى في صفوف قوات الجيش والشرطة ،عقب التفجير
االنتحاري الذي استهدف مقر الكتيبة  101بالعريش ،ومديرية أمن شمال سيناء.
على صعيد آخر ،قضت محكمة الجنايات بالجيزة بإعدام  183شخصاً ،من بينهم الحكم
غيابيا ً على  34متهما ً هارباً ،وحضوريا ً للباقين ،بتهم قتل ضباط شرطة والتمثيل بجثثهم،
عقب الهجوم على قسم شرطة كرداسة ،غرب محافظة الجيزة بمصر ،في آب .2013
وقضت كذلك بسجن صبي من دون الثامنة عشرة ،وهو أحد المتهمين في القضية،
بالسجن عشر سنوات.
وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد متهمين لوفاتهما ،وبرأت متهمين آخرين أحدهما
حضوريا ً واآلخر غيابياً.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم
إن وزير الخارجية جون كيري ورئيس هيئة األركان
األميركية المشتركة م��ارت��ن ديمبسي مستعدان
لمناقشة هذه الفكرة كما أن الجنرال فيليب بريدالف
القائد العسكري لحلف شمال األطلسي يدعم اآلن
تقديم مثل ه��ذه المساعدات الفتاكة ،إضافة إلى
سوزان رايس مستشارة األمن القومي األميركي التي
أشارت نيويورك تايمز إلى أنها مستعدة هي األخرى
إلعادة النظر في اعتراضها السابق على تقديم مثل
هذه المساعدات العسكرية الفتاكة.

هي جزء من تو�صيات تقرير ب�سيوني

«الوفاق» البحرينية :الإفراج عن المعتقلين �ضرورة
رأت جمعية «الوفاق الوطني» اإلسالمية أن
التقصير المتعمد واإلهمال المقصود للسجون
وال��م��ع��ت��ق�لات ال��ت��ي يقضي فيها المعتقلون
السياسيون ،هو أمر يعكس الخصومة السياسية
واالنتقام ويبعث على األسى ويؤكد أن النظام
يتعامل مع المعارضين على نحو غير قانوني.
وقالت «ال��وف��اق» إن «العقوبات االنتقامية
التي يقضي المعتقلون السياسيون سنوات من
عمرهم في سجون النظام ،وباألخص سجن جو
المركزي ومركز التوقيف في الحوض الجاف ،أمر
منفصل تماما ً عما يواجهونه من أوضاع صحية
مزرية وسجون غير نظيفة ،وتكدس المعتقلين

في مساحات ضيقة ،وزن��ازي��ن وعنابر تحمل
أضعاف طاقتها اإلستيعابية».
وشددت «الوفاق» على أن «شكاوى المعتقلين
من أوضاع النظافة وتردي أوضاع دورات المياه،
وانعدام الوضع المعيشي المالئم لمثل أعداد
المعتقلين في مساحات ضيقة ،ونوم المعتقلين
في الممرات بسبب تكدسهم داخل الزنازين ،تؤكد
بأن القائمين على االعتقال يتعمدون مضاعفة
العقوبة واالنتقام عبر الدفع لهذه األوض��اع
وتعمد تجاهل متطلبات المعيشة الطبيعية،
وإخضاع المعتقلين ألوضاع إنسانية صعبة».
وأب��دت «ال��وف��اق» قلقها من «ت��ك��رار األنباء

حول اقتحام عنابر السجن من قبل قوات النظام
وتعريض المعتقلين للضرب واإلهانات وغيرها
من صنوف المعاملة الحاطة بالكرامة ،بسبب
مطالبتهم بتحسين أوضاعهم المعيشية داخل
السجن وهو من أبسط حقوقهم اإلنسانية».
وش���ددت «ال���وف���اق» على أن «المعتقلين
السياسيين مكانهم الطبيعي ليس السجون
وإنما المجتمع الذين يشكلون ج��زءا ً حيويا ً
وأساسيا ً فيه ،ولهم إسهاماتهم في بنائه ،مؤكدة
أن اإلفراج عن كل المعتقلين ضرورة مهمة وهو
جزء من توصيات تقرير السيد بسيوني التي لم
تنفذ».

نيجيريا :مقتل  500عن�صر من بوكو حرام
تمكنت قوات األمن في شمال نيجيريا أمس من
تصفية  500على األقل من مسلحي بوكو حرام خالل
صدها لهجوم األح��د على مدينة مايدوجوري في
شمال شرقي البالد.
وقالت وزارة الدفاع النيجيرية في بيان لها إن
الهجوم الذي وقع خالل الساعات األولى من صباح
األحد قد تم تطويقه والسيطرة عليه بسرعة ،مضيفة
أن المسلحين قد تكبدوا خسائر بشرية ومادية
ضخمة.
وتابع البيان أن األوضاع عادت إلى طبيعتها مع
استمرار عملية التمشيط في المنطقة التي تعرضت
للهجوم .كما أكد مسؤول أن العديد من النقاط األمنية
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أقيمت لضمان السالم واألمن في مدينة مايدوجوري.
وكان قتل  10أشخاص على األقل ،أول من أمس،
بهجوم انتحاري استهدف اجتماعا ً سياسيا ً في
بوتيسكوم شمال شرقي نيجيريا ،قبل أسبوعين من
االنتخابات الرئاسية.
وتوجه االنتحاري إلى منزل العضو في مجلس
ال��ن��واب ،سابو غ��ارب��و ،ثم فجر العبوة الناسفة.
وق��ال ضابط شرطة في الموقع ،طلب عدم كشف
هويته« :أخلينا  8جثث بينها جثة االنتحاري إلى
المستشفى».
إلى ذل��ك ،قتل  8أشخاص ،عندما هاجم مقاتلو
جماعة «بوكو حرام» النيجيرية المتطرفة ،مشارف

مايدوغوري ،عاصمة والية بورنو ،المدينة الرئيسة
في شمال نيجيريا.
وأكد  4من سكان المدينة أن «معارك عنيفة جرت
في جنوب المدينة بين مقاتلين إسالميين والقوات
النيجيرية المدعومة بميليشيات خاصة».
من جانبه ،أعلن الجيش النيجيري ،أنه صد هجوم
الجماعة بعد نحو  12ساعة من بدء القتال.
وقال الناطق باسم الجيش ،كريس اولوكوليد،
انه «تم صد هجوم اإلرهابيين على مايدوغوري في
ساعات الصباح الباكر بسرعة .وتكبد اإلرهابيون
خسائر جسيمة ...والوضع هادئ فيما تستمر عملية
تمشيط المنطقة».

وال نعتقد أنّ هذا من ضمن حسابات «كتائب القسام» ،لهذا
نحن بحاجة ماسة إلى معرفة دقيقة حول ما يحصل ،ولربط
المعلومات حول صراعات داخلية تعيشها «حماس» ،هذه
الصراعات التي لم يت ّم تظهيرها أو استغاللها عالنية!
نعتقد أنّ هناك صراعا ً على «حماس» أدّى إلى صعود
«ص��راع��ات» كبيرة في «ح��م��اس» ،ولصالح مشغلي هذه
الصراعات اإلبقاء عليها غير معلنة ،ونعتقد أيضا ً أنّ هناك
أكثر من «حماس» اآلن ،وأكثر من قيادة في «حماس» ،وهي
البيئة التي تش ّكلت نتيجة دخول جهات استخباراتية عليها
في مطارح مفصلية وقاتلة فيها ،وهو مشروع أمني صرف
للتخلص منها ،نعني «حماس» ومشروعها الذي أعدّت من
يفسر التناقضات الواسعة والكبيرة
أجله ،وهو ذاته الذي ّ
التي تبدو م��ن حين إل��ى آخ��ر ف��ي سياق بعض المواقف
«الحمساوية» المعلنة أو غير المعلنة التي تطلق من هذه
العاصمة أو تلك العاصمة!
المال القطري أفسد «حماس» تماما ً على مستوى قيادات
الخارج ،وهو يتسلّل إلى قيادات الداخل ،ونعتقد أنّ مواجهات
كبيرة تحصل بهذا المستوى بين استخبارات تريد أن تأخذ
«حماس» إلى غير مكانها وبين استخبارات أخرى تريد أن
تبقي على «حماس» في موقعها الذي يجب أن تكون فيه ،وهنا
بالتحديد يتداخل المصري مع الفلسطيني لجهة دور تمارسه
«حماس» في مشروع العدوان على الجيش المصري.

لدينا بعض المعطيات في هذا السياق ،تقول بأنّ هناك
«استخبارات قطرية وإسرائيلية» تحاول سحب «حماس»
باتجاه عناوين تساهم في تفكيكها وشرذمتها ،لهذا كان ال ب ّد
من استعمال أطراف أو تشكيالت منها في التركيبة الحاصلة
على أط��راف سيناء ،وال ب ّد من زجّ «بنى» محمولة عليها
تساعد في تلويث الموقف «الحمساوي» ،تماما ً مثلما حصل
في سورية ،حيث أنّ «كتائب القسام» لم تنخرط في القتال
إلى جانب المجموعات المسلحة في سورية ،غير أنّ هناك
«بنى» محمولة عليها في الجغرافيا السورية هي التي كانت
جزءا ً هاما ً من هذه المجموعات.
سؤالنا الكبير في ظ ّل هذا المشهد الصاعد ،هل نجحت
«االستخبارات القطرية واإلسرائيلية» في تفكيك «حماس»
وتلويثها ،حين حاولت «حماس» أن تقوم بفعل استدارة
باتجاه أن تكون إلى جانب الحلف الذي غادرته منذ أربع
من السنوات ،وه��ل ك��ان ثقيالً وم��ؤث��را ً المنجز العسكري
«الحمساوي» األخير على قيادات «حماس ال��خ��ارج» كي
تعمل مع مشغالت استخباراتية على اإلساءة له ،وهل تص ّر
«االستخبارات القطرية» كما «المال القطري» على استعمال
«حماس» في وجه الدولة المصرية ،إنها أسئلة ال نحتاج
كثيرا ً لإلجابة عليها!

خالد الع ّبود

وحدات الحماية ( ...تتمة �ص)1
على كل المواضيع الخاصة بحياة ومصير بلدهم .
وأش��ار الف��روف إلى أن بالده ستتابع المشاورات مع
شركائها الدوليين وال���دول المجاورة لسورية ومصر
التي تتخذ خطوات للمساعدة على تشكيل موقف موحد
للمعارضة وال سيما أن لقاء موسكو يجري بنفس االتجاه.
وفي سياق متصل ،أكد غينادي غاتيلوف نائب وزير
الخارجية الروسي استعداد الوزير الفروف لعقد لقاء مع
المبعوث األممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا
في إطار مؤتمر ميونيخ لألمن.
وقال غاتيلوف ردا ً على سؤال حول إمكانية عقد لقاء
بين الفروف ودي ميستورا في مؤتمر ميونيخ لألمن الذي
سيعقد بين  6و 8شباط« ،ال نستبعد ذل��ك ،إذا سمحت
الظروف .في أي حال نحن مستعدون لذلك».
وأش��ار الدبلوماسي الروسي إلى أن ب�لاده مستعدة
لمواصلة االتصاالت مع دي ميستورا حول إقامة حوار
سوري سوري ،مشيرا ً إلى أن آفاق عقد مؤتمر «جنيف»-3
تتوقف على اإلرادة السياسية لجميع الالعبين ،وأضاف
أن جميع المشاركين في لقاء موسكو التشاوري مستعدون
للعمل على أساس بيان جنيف.
من جهة أخرى قال غاتيلوف إن موسكو تأمل في أن
يصوت مجلس األم��ن الدولي في القريب العاجل على
مشروع قرار روسي يقضي بحظر شراء النفط من المناطق
التابعة لسيطرة تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وأشار إلى أن شركاء روسيا في مجلس األمن الدولي
يؤيدون عموما ً هذا المشروع ،مشيرا ً إلى وجود معطيات
أن «داعش» يحصل على ما يتراوح نحو  5ماليين دوالر
يوميا ً مقابل النفط الذي يبيعه من خالل وسطاء في شكل
غير شرعي ،ولذلك تقترح روسيا حظر كافة التعامالت مع
النفط المهرب من المناطق التابعة لسيطرته.
وأش��ار الدبلوماسي الروسي إل��ى أن ال��ق��رارات التي
اتخذها مجلس األمن الدولي خالل العام الماضي لم تتمكن
من الحد من أنشطة الجماعات اإلرهابية في شكل فعال،
معربا ً عن استياء موسكو من رف��ض التحالف الدولي
التعاون مع دمشق في مكافحة التنظيم اإلرهابي.
وقال غاتيلوف أنه كان يمكن رفع فعالية الجهود الرامية

إلى مكافحة «داعش» في حال موافقة األميركيين على ذلك،
مشيرا ً إلى أن واشنطن ال توافق على ذلك ألنها تعتبر نظام
الرئيس األسد غير شرعي.
إلى ذلك ،قال المسؤول الروسي إن الواليات المتحدة
تحاول استخدام «قضية الكلور» لمواصلة الضغط على
دمشق ،مشيرا ً في الوقت ذاته إلى أن هذه القضية ال تمت
بصلة مباشرة إلى موضوع نزع األسلحة الكيماوية في
سورية.
ميدانياً ،قالت وحدات حماية الشعب في كوباني أن
تنظيم «داع��ش» اإلرهابي قد يفتح جبهات جديدة في
شمال شرقي سورية.
وقال ري��دور خليل المتحدث باسم الوحدات أمس إن
قوات «داعش» تنهار حول كوباني الواقعة على الحدود
مع تركيا ،وأضاف« :نحن نعتقد بأن داعش في كوباني
تلقى ضربة قاسية وكبيرة جدا ً ولكن من عادات المنظمات
اإلرهابية كداعش أن تقوم بفتح جبهة أخرى في منطقة
أخرى إلعادة ما تبقى من هيبتها أو ما تبقى من قواتها».
وتابع أن اشتباكات تقع بصورة يومية وستزيد وتيرتها
خصوصا ً في منطقة الجزيرة ألن التنظيم سيتحول إلى
مناطق أخرى الستعادة ما تبقى من هيبته.
وفي السياق ،واصلت وحدات الجيش السوري تقدمها
في محيط مدينة الزبداني وسيطرة على مرتفع تلة النمرود
المطل على حاجز الهوة بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر
«جبهة النصرة» و«أحرار الشام».
كما استهدفت مدفعية الجيش تجمعات وتحصينات
المسلحين داخل الزبداني ،في حين شن الطيران السوري
عدد من الغارات على نقاط المسلحين في الجرود المحيطة
بالمدينة.
وفي ريف ادلب ،كثفت وحدات الجيش السوري ضرباتها
النارية والمدفعية على معاقل المسلحين وفرضت طوقها
الناري على تحركاتها في سهول إدلب وأريحا موقعة في
صفوفها عددا ً كبيرا ً من القتلى والمصابين.
وأكد مصدر العسكري سوري مقتل العديد من المسلحين
في قريتي البارة وسرجة بجبل الزاوية ،وتدمير عربتين
و 5آليات مزودة برشاشات ثقيلة في قرية البارة.

باك�ستان تختبر �صاروخ «كروز» قادر ًا على حمل ر�ؤو�س نووية
أعلن الجيش الباكستاني أن��ه اختبر
أمس صاروخا ً قصير المدى قادرا ً على حمل
رؤوس نووية أو تقليدية.
وأوضح الجيش أن الصاروخ كروز محلي
الصنع «رع��د» يبلغ م��داه  350كيلومترا ً
وقادر على المناورة في الجو.
وأض��اف البيان أن ال��ص��اروخ «يجعل
ب��اك��س��ت��ان ق�����ادرة ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق ق���درة
استراتيجية على المواجهة في البر والبحر»،
موضحا ً أن عددا ً قليالً من الدول هي التي
نجحت في تطوير هذه التكنولوجيا.
وتأتي التجربة بعد تقدم مفاجئ في
اتفاق نووي مدني بين الواليات المتحدة
والهند خالل زيارة الرئيس األميركي باراك
أوباما لنيودلهي أواخر الشهر الماضي في
خطوة وصفت بأنها صفعة استراتيجية
للمنافس القوي باكستان.
وقبل أيام ،اختبرت الهند بنجاح صاروخا ً
باليستيا ً طويل المدى من منصة متحركة.
وك��ان��ت باكستان وال��ه��ن��د ق��د أجريتا
اخ��ت��ب��اري��ن ن��ووي��ي��ن تفصلهما أي���ام عام
 ،1998وذلك بعد عقود من تطويرهما هذه
القدرات سراً.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لنقل المحروقات إلى معمل الحريشة ،وذلك
وفق المواصفات الفنية والشروط اإلدارية
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء ثالثماية
أل��ف ليرة لبنانية (ت��ض��اف  )TVAمن
قسم الشراء في المصلحة اإلدارية في مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً 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  23شباط  2015الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 161
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستئجار مركز لدائرة
رياق ،موضوع استدراج العروض رقم ث
 4د 8447/تاريخ  ،2014/8/6قد مددت
لغاية ي��وم الجمعة  2015/2/27عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر

وذلك لقاء مبلغ قدره/20000 /ل.ل.
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 2015 /1 /31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 208
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستقصاء األسعار لتأهيل
قواطع خاليا  66ك.ف .في محطة الجديدة
الرئيسية ،موضوع استقصاء األسعار رقم
ث  4د 8092/تاريخ  ،2014/7/25قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/2/27
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
أسعار المذكور أعاله الحصول على نسخة
مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة الديوان
ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة ،)1223
مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر.
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 2015 /1 /31
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 208
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/1/14على المتهم علي زيد
اس��م��اع��ي��ل س��ج��ل��ه  185/75ب��ري��ت��ال
جنسيته لبناني محل إقامته بريتال والدته
زينب عمره  1987أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2012/8/14ف��ار بالعقوبة التالية
األشغال الشاقة المؤبدة ومئة مليون ليرة
لبنانية غرامة وفقا ً للمواد / 126/125
م��خ��درات من قانون العقوبات الرتكابه
جناية مخدرات وقررت اسقاطه من الحقوق
المدنية وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة
مدة فراره.
في 2015/1/14
الرئيس المنتدب مظلوم
التكليف 195
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2015/1/15على المتهم خضر منير الحاج

حسن سجل  49/180يونين جنسيته
لبناني محل إقامته يونين الشمالي والدته
ه��دى عمره  1981أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2013/4/23بالعقوبة التالية األشغال
الشاقة المؤبدة وخمسين مليون ليرة غرامة
وف��ق��ا ً للمواد 125و / 129م��خ��درات من
قانون العقوبات  93صيدلة الرتكابه جناية
مخدرات ومخالفة قانون الصيدلة وقررت
اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً
إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2015/1/15
الرئيس المنتدب مظلوم
التكليف 195
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/1/14على المتهم محمد زيد
اس��م��اع��ي��ل س��ج��ل��ه  185/75ب��ري��ت��ال
جنسيته لبناني محل إقامته بريتال والدته
زينب عمره  1988أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2012/8/14ف��ار بالعقوبة التالية
األشغال الشاقة المؤبدة ومئة مليون ليرة
لبنانية غرامة وفقا ً للمواد / 126/125
م��خ��درات من قانون العقوبات الرتكابه
جناية مخدرات وقررت اسقاطه من الحقوق
المدنية وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة
مدة فراره.
في 2015/1/14
الرئيس المنتدب مظلوم
التكليف 195

