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اليمن في �ساعات حا�سمة ( ...تتمة �ص)1

م��ن ال�ت�ش��اور ح��ول ال�ش��أن ال �س��وري ،حيث تتطلع موسكو إلى
مشاركة مصرية حثيثة في عملية تكوين مركز للمعارضة قادر
يتأسس على شرعية الرئيس بشار
على الشراكة في ح ّل سياسي
ّ
األسد ويهدف للفوز بالحرب على اإلرهاب ،وكانت موسكو تأمل
بقبول سعودي بالدور المصري يفك إحراجها الناجم عن الفشل
في الحرب على سورية وعجزها عن التفاوض ،وتخشى أن يكون
الكالم المنشور في «نيويورك تايمز» موقفا ً سعوديا ً لمنع مصر
من لعب دور مستق ّل في الح ّل السياسي لسورية ،خصوصا ً أنّ
السعودية هي المسؤول الرئيسي عن ح��رب أسعار النفط التي
تستهدف موسكو ،وما نشر يبدو أقرب إلى عرض أميركي ،تؤكد
روسيا انه غير قابل للبحث ،وال ترغب أن تكون السعودية شريكا ً
فيه.
ستت ّم زي��ارة الرئيس بوتين إلى القاهرة في موعدها األسبوع
المقبل ،كما أكد المصدر لـ«البناء» ،وعلى جدول األعمال بنود ربما
ال ترضي واشنطن ،منها التعاون العسكري الواسع النطاق الذي
بدأته موسكو بتجهيز الجيش المصري بأحدث ما في ترسانتها،
خصوصا ً شبكات الدفاع الجوي لصواريخ «أس أس  »300من
الجيل المحدّث ،وتعاون اقتصادي وسياسي ،وخصوصا ً تعاون
أمني في الحرب على اإلرهاب ،حيث ال تتطابق الرؤى المصرية
واألم�ي��رك�ي��ة ،ب�ص��ورة خ��اص��ة ت�ج��اه النظر إل��ى تنظيم «اإلخ ��وان
المسلمين».
يبقى المشهد اليمني يتصدّر األح��داث خ�لال الفترة الفاصلة
ع��ن زي ��ارة ال��رئ�ي��س بوتين إل��ى ال �ق��اه��رة ،حيث ك��ان ُي�ف�ت��رض أن
تنتهي المهلة التي حدّدها المؤتمر الوطني اليمني ال��ذي يقوده
الحراك الثوري ،والتيار الحوثي ،للوصول إلى ح ّل سياسي يمأل
فراغا ً دستوريا ً مع استقالة رئيس الجمهورية والحكومة ،وحالة
الفوضى التي تهدّد اليمن ،والمهلة معطاة للقوى السياسية ،التي
تمثل أغلب مك ّونات المجتمع اليمني ،ومع قرب انتهاء المهلة كان
اللقاء يعقد جلسة مط ّولة انتهت باإلرجاء حتى جلسة ثانية صباح
اليوم ،مدّد معها التيار الحوثي مهلته ،على أمل التوصل إلى ح ّل
سياسي جامع يشترك فيه الجميع او أغلبهم الضروري لضمان
العبور السلمي باليمن نحو البديل ال��دس�ت��وري ال�م��وق��ت ،الذي
يفترض أن يضع مسودّة دستور جديد ،ويحدّد مواعيد وأصول
إلجراء االنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفقا ً لمصدر يمني مشارك في المحادثات ،علمت «البناء» أنّ
مجموعة خيارات جرت مناقشتها ،من بينها قبول استقالة الرئيس
م�ن�ص��ور ه ��ادي م��ن ق�ب��ل ال�ب��رل�م��ان اليمني وت��ول��ي رئ�ي�س��ه يحي
الراعي مهام الرئاسة ،وهو ما جرى استبعاده ،ومن بين الخيارات
المستبعدة تكليف الهيئة الوطنية لالنتخابات بمهام الرئاسة
الموقتة ،حيث يتقدم بقوة خيار تشكيل مجلس رئاسي أو حكومة
موقتة لم تتبلور معالم ك ّل منهما بعد ،ويفترض لليوم أن يحدّدها،
وفي حال الفشل ،تقول مصادر قريبة من قيادة التيار الحوثي ،إنّ
تشكيلة المجلس الثوري الذي ستكلفه اللجان الثورية والمؤتمر
الوطني باإلدارة الموقتة للبالد ،قيد البحث ،من دون إقفال الباب
أمام ح ّل يتشارك فيه الجميع واحتمال تمديد المهلة وارد إذا تبيّنت

النوايا الصادقة والجدية الالزمة في البحث عن الح ّل التشاركي،
الذي تبقى له األولوية ،شرط عدم تح ّول البحث عنه إلى مماطلة
وإضاعة للوقت تدفع اليمن إلى المزيد من الفوضى.
لبنان الذي يتلقى ك ّل اإلش��ارات ال��واردة من الخارج ،يستشعر
طول المدة الالزمة لدخوله بوابات الحلول واالنفراجات ،ليتقدم
ف��ي الملفين األم�ن��ي وال�س�ي��اس��ي ،ه � ّم تأمين شبكة أم��ان للوقت
الضائع ما قبل أوان الحلول.
عن هذا اله ّم تحدث مدير عام األمن العام اللواء عباس إبراهيم
لـ«البناء» فقال« :في ملف العسكريين المخطوفين وكذلك خصوصا ً
في ملف مواجهة خطر اإلرهاب ،األجهزة األمنية تقوم بما يفوق
طاقتها ،وتقوم بما تمليه عليها واجباتها وتكليفها القانوني ،لكن
مهما حققت من إنجازات ،وهي تحقق الكثير فعالً ،لكن بدون مظلة
حماية سياسية تتآكل اإلنجازات وتضيع وربما ال تصل لنتائجها
النهائية».
أضاف اللواء إبراهيم لـ«البناء»« :المعالجات األمنية تحتاج إلى
المزيد من التحصين السياسي ،وال�ح��وار والتقارب بين القوى
السياسية ه��و المظلة التي ال إن �ج��ازات بدونها ،وه��ذا م��ا يجعل
الحوارات التي انطلقت ذات مكانة ال تطاول فقط تحقيق االنفراج
السياسي ،بل تشكل المظلة التي ال إنجازات أمنية بدونها».

لبنانياً ،وكما في األردن اشتعل الوسط السياسي غضبا ً إلقدام تنظيم
«داعش» على قتل الطيار األردني معاذ الكساسبة ،ليس فقط من المشاعر
القومية واإلنسانية التي تربط شعبي البلدين ،بل لتشابه معاناتهما مع
هذا التنظيم اإلرهابي ومع زميلته «جبهة النصرة» .لذا اتسعت المطالبة
لبنانيا ً بتنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة بحق الموقوفين اإلرهابيين ليكونوا
عبرة لغيرهم وليتوقف مسلسل قتل العسكريين المخطوفين من جهة
ووق��ف االع��ت��داءات على الجيش والمدنيين الع ّزل من خالل العمليات
االنتحارية التي ينفذها عناصره.

انتحاري شارد

وفي هذا اإلط��ار ،ذك��رت «الوكالة الوطنية لإلعالم» مساء أم��س ،أن
معلومات توافرت عن نية المدعو محمود عبد الكريم حميد ،اسم األم نفيسة
حميد ،مواليد عرسال  ،1994القيام بعملية انتحارية تستهدف تجمعات
مدنية أو عسكرية .وعممت صورته (راجع صفحة  .)4وبناء عليه ،على كل
من يعرفه أو يعلم مكان تواجده التبليغ فورا ً ألي مركز أمني.
في األثناء ،تواصلت محاوالت تسلل الجماعات المسلحة من جرود
السلسلة الشرقية نحو مركز الجيش ،وفي هذا اإلطار قصف الجيش مواقع
وتحركات المسلحين في المنطقة ،فيما سجل سقوط صاروخ بين بلدتي
الفاكهة واللبوة في البقاع الشمالي ،مصدره المسلحين في جرود عرسال،
ولم يسجل وقوع إصابات.
وتطرق مجلس الوزراء في جلسته أمس ،إلى موضوع اإلرهاب مدينا ً
جريمة تفجير األوتوبيس الذي كان ينقل زوارا ً لبنانيين إلى أماكن دينية
في دمشق ،وكذلك جريمة قتل الطيار األردني وعبر الوزراء «عن ذهولهم
من الحد الذي يمكن أن تصل إليه ممارسات اإلرهابيين المتطرفين».
وأكد المجلس أن لبنان يخوض معركة ضد اإلره��اب التكفيري ،وأن
الحكومة تؤمن التغطية السياسية الكاملة للجيش وسائر قوى األمن
للقيام بواجبها لمواجهة هذا اإلرهاب واالنتصار عليه.
ووسط هذه األجواء ،تحرك أهالي العسكريين المخطوفين مجددا ً في
اتجاه المسؤولين وزاروا المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
وسمعوا منه تطمينات تؤكد أن المفاوضات لتحرير العسكريين جدية ولم
تتوقف كلياً ،ما حملهم على وقف التصعيد الذي توعدوا به أول من أمس

قواعد اال�شتباك ( ...تتمة �ص)1
وأصرت على التقيد بالقرار ( ،1701يمكن العودة
إل��ى بيان تلك القوى ال��ذي ألقيته شخصيا ً في
نقابة الصحافة ككتاب موجه إلى األمين العام
لألمم المتحدة) وبنتيجة ذلك عادت اليونيفيل عن
تجاوزها والتزمت القوات الدولية بتلك القواعد،
ما أنتج بيئة من الهدوء والثقة بينها وبين أهل
الجنوب عموما ً والمقاومة خصوصاً .وفي هذا
الصدد فان قرار المقاومة بتخطي قواعد االشتباك ال
يعني ال من قريب أو بعيد هذه الفئة من القواعد ،وال
أي فقرة أخرى تتصل بها من القرار .1701
أما بالنسبة للفئة الثانية ،فنذكر أيضا ً بطبيعتها
ومفهومها .حيث أن قواعد االشتباك أو قواعد
السلوك الميداني تعتمد لتكون ناظمة لتصرف
قوى خاضت مواجهة عسكرية لم تنته إلى تدمير
أحد الطرفين أو استسالمه ،كما أنها لم تفض إلى
حل سلمي للصراع ،ما يعني اضطرار المتحاربين
للبقاء في الميدان محتفظين بسالحهم ،دونما
اللجوء إليه في عمل عدائي ضد اآلخر حتى ال تندلع
الحرب مجدداً .أما إذا غامر أحدهما بعمل عدواني
فيكون لآلخر أن يبادر إلى ممارسة حق الدفاع
المشروع عن النفس ضمن الضوابط لقانونية ،فإذا
سقطت شروط الدفاع عن النفس يكون للمعتدى
عليه فقط أن يشتكي أم��ام المرجعية المعتمدة
من قبل الطرفين .ما يعني أن قواعد االشتباك بين
األعداء في الميدان تعتمد لضبط تصرف األطراف
في المكان والزمان مع تحديد الوسائل المستعملة
على قاعدة التناسب والضرورة ،وتحديد مرجعية
لمراقبة التنفيذ واالحتكام لها لفض النزاع عند
التجاوز.
وفي الحالة اللبنانية وتطبيقا ً لما ذك��ر ،نجد
أن األم��م المتحدة وبموجب ال��ق��رار  1701هي
المرجعية التي ارتضاها الطرفان (لبنان بمقاومته،
و«إسرائيل») وأن جوهر القواعد يتمثل بقرار وقف
األعمال العدائية أو القتالية مع االحتفاظ بأمرين،
ح��ق ال��دف��اع المشروع ع��ن النفس وح��ق لبنان
بالمقاومة لتحرير ما تبقى من أرض محتلة له في
مزارع شبعا ،ألن هذا الحق لم يسقطه القرار 1701
خصوصا ً أنه من قبيل الحقوق غير القابلة للسقوط
أو التنازل.
لكن في الممارسة ظهر جليا ً أن «إسرائيل» لم
تحترم القرار  ،1701ولم تتقيد بقواعد االشتباك
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 5شباط  2015في كنيسة سيدة
المعونات ساقية المسك في بكفيا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده
وي���وم غ�� ٍد الجمعة  6ال��ج��اري في
صالون الكنيسة ابتدا ًء من الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
الساعة السادسة مساءً.

المبنية عليه ،وخالل أقل من تسع سنوات اعتدت
«إسرائيل» أو انتهكت أو خرقت الحقوق اللبنانية
في السيادة واألمن واستثمار الثروة ،ما يربو على
 3820مرة وفقا ً لما هو مسجل لدى األمم المتحدة،
ولم يكن أمام لبنان الرسمي إال أن يتقدم بالشكاوى
أو االعتراض أمام األمم المتحدة التي لم تفعل شيئا ً
مؤثرا ً لمنع «إسرائيل» من متابعة العدوان عليه.
لكن األخطر في اعتداءات «إسرائيل» وتجاوزها
لقواعد االشتباك برمتها ،هو ممارستها لعمليات
االغ��ت��ي��ال ض��د ال��م��ق��اوم��ة م��ن ك��ل مستويات
المسؤوليات واالختصاص للمستهدفين ،فضالً عن
أعمال التجسس البشري أو التقني أو المركب ،كما
واستهداف مصالح المقاومة في لبنان وخارجه.
مارست كل ذلك معتقدة بأن المقاومة لن تجرؤ
على ال��رد لسببين ،سبب ذات��ي عائد لوضعها
بعد أن دخلت في الحرب الدفاعية عن محور
المقاومة في سورية ما شغلها وأضعفها بحسب
الظن «اإلسرائيلي» ،وسبب داخلي لبناني تثق
«إسرائيل» عبره بقوة ضغط أط��راف سياسية
لبنانية لمنع المقاومة من الرد خشية «أن يتضرر
لبنان برد فعل «إسرائيلي» تدميري عنيف» ،كان
يصفها المسؤولون «اإلسرائيليون» بأنها ستعيد
لبنان إلى العصر الحجري أو مئات السنين إلى
الخلف.
حيال ه��ذا المشهد ،وم��ع تعاظم االع��ت��داءات
«اإلسرائيلية» ومخاطرها ووقاحتها في ارتكاب
الجرائم ،وج��دت المقاومة نفسها أم��ام خيارين
ال ثالث لهما ،األول تخطي قواعد االشتباك التي
تقيدها ومعاملة «إسرائيل» بالمثل ،أي حرية العمل
الميداني األمني والعسكري بغية تثبيت معادلة
توازن ال��ردع ،ووضع حد لمسلسل قتل القيادات
والكوادر واالعتداء على لبنان ،والثاني االستمرار
وحدها بالتقيد بقواعد االشتباك والبقاء مع األيدي
المكتوفة أم��ام جرائم «إسرائيل» وتقبل تساقط
المقاومين في منازلهم وعلى الطرقات وفي أي مكان
تختاره «إسرائيل» لتصفيتهم ،ثم تقبل فكرة انهيار
المكتسبات االستراتيجية التي حققتها المواجهات
السابقة مع «إسرائيل» وفي طليعتها معادلة توازن
الردع.
أم��ام هذين الخيارين ك��ان منطقيا ً أن تختار
المقاومة خيار العقالء الشجعان ،وأن تقرر اعتماد

الخيار األول ،خصوصا ً أن العالم كله يعرف ويشهد
أن «إسرائيل» ال تحترم قانونا ً أو شرعا ً أو حكما ً أو
قرارا ً دولياً ،وهي ال تصغي إال لصوت القوة التي
تنزل بكيانها القتل واإلصابة والتدمير والتعطيل.
ولهذا اتجهت المقاومة إلى اعتماد السلوك الناجع
من أجل ردع «إسرائيل» عن جرائمها ،وحماية
لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته من اعتداءاتها.
ولم يكن في هذا الخيار تجاوز للقواعد القانونية
المكرسة في القانون الدولي ،ال بل إننا نرى فيه
تطبيقا ً وممارسة لحق الدفاع المشروع عن النفس.
لقد أدى هذا القرار الجريء والذكي والعاقل وفور
اتخاذه ،إلى إحداث زلزال لدى «إسرائيل» وحماتها،
ولم تكن مسارعة أميركا إلى تبرئة «إسرائيل» من
المسؤولية المركزية أو القيادية في اغتيال الشهيد
عماد مغنية إال نتيجة مباشرة لتداعيات هذا
القرار من دون أن يكون هذا األمر نهاية المطاف،
حيث سنشهد الكثير من السلوكيات التي ستشكل
في مجموعها منظومة رادع��ة لـ«إسرائيل» عن
اإلجرام بحق لبنان ،وتكون المقاومة في قرارها قد
ضربت ضربة معلم ال بد من اإلقرار لها بفعاليتها
في اتجاهات ثالثة ،حيث أنها حمت المقاومة
وأقامت فوق قيادتها وكوادرها ومجاهديها مظلة
أمان فاعلة ،وأثرت في حرب االستنزاف الخلفية
التي تستهدفها ومحورها ،ووسعت نطاق تطبيق
معادلة الردع بعد تثبيتها.
يبقى كلمة توجه لبعض تجار السياسة في
لبنان ومرتزقتها الذين رفضوا ق��رار المقاومة
وتباكوا على القرار  ،1701فإننا نقول لهم أوال ً
افهموا القرار وراجعوا السلوك «اإلسرائيلي» قبل
أن تتخذوا موقفا ً ألنكم إن عرفتم مضمونه وكنتم
صادقين تراجعتم عن تلك المواقف الكيدية إن كنتم
موضوعين ،ثم إننا نسألكم هل تريدون اإلمعان في
االستمتاع بجرائم «إسرائيل» بحق المقاومين ثم
اإلجهاز على المقاومة وانكشاف لبنان؟ فان أبيتم
الفهم وأصررتم على تلك المتعة اإلجرامية فلن
تجدوا عاقالً يصغي إليكم وجل ما يمكنكم فعله
هو االنتحاب مع «إسرائيل» على خسائرها وليس
غريبا ً أن نرى مجددا ً دموعا ً سال مثيلها من عيونكم
في عام  2006حزنا ً على هزيمة «إسرائيل».

العميد د .أمين محمد حطيط

على ر�أ�سهم ( ...تتمة �ص)1
ونقلت على لسان عضو فريق االستجواب ،شون كارتر،
قوله« :انطباعي انه تمتع بكامل قواه العقلية ،أقواله مركزة
وأدلى بها بعد طول تفكير» .أهم ما أورده كارتر ان الموسوي
اعترف بتكليفه من قبل ق��ادة «القاعدة» في افغانستان
الستحداث قاعدة بيانات الكترونية تتضمن الممولين لهم،
وعلى رأسهم «تركي الفيصل  ...بندر بن سلطان  ...والوليد
بن طالل ،وعدد من الرموز الدينية البارزة» في السعودية.
وينوي كارتر استجواب الموسوي مرات اخرى «لقناعتنا ان
لديه المزيد ليقوله» حول مدى تورط الحكومة السعودية.
وأض��اف كارتر أن الموسوي التقى بمسؤول الشؤون
االسالمية في السفارة السعودية بواشنطن ،خالل زيارة
األخير لقندهار وان��ه ك��ان من المفترض اصطحابه الى

واشنطن «لمعاينة منطقة مناسبة الطالق صواريخ ستينغر
على الطائرة الرئاسية ومن ثم تأمين مسلك للهروب».
الجدير ذكره ان ثالثة قادة اميركيين سابقين ارسلوا
شهادات خطية للقاضي دانيالز االثنين الماضي ،يطالبونه
بضرورة تقصي دور السعودية مجددا ً في هجمات عام
 .2001األول شغل منصب وزير سالح البحرية ،جون
ليمان ،والثاني والثالث عضوان سابقان في الكونغرس،
بوب غراهام وبوب كيري اللذان كانا من اعضاء «لجنة
الكونغرس المشتركة» المشكلة للتحقيق في الهجمات.
وشدد بوب كيري في شهادته الخطية على ان اللجنة
المشتركة «لم تب ّرئ الحكومة السعودية» في تقريرها،
بخالف ما تزعمه السفارة السعودية وموكلوها أمام القضاء.

يقت�ص ( ...تتمة �ص)1
الأردن
ّ
فما هي الخيارات المطروحة أم��ام النظام األردن���ي في
المرحلة المقبلة؟
هي صورة خلطت أوراق اللعبة بالنسبة الى ألردن من
جديد .وطرحت أسئلة عدة عن خيارات المملكة في الحرب
على اإلرهاب وعن مقارباتها ألزمات المنطقة ال سيما األزمة
السورية .
وش��ه��د األردن تحركات شعبية غاضبة للمطالبة

باالنتقام للطيار الشهيد الكساسبة .عمان وغيرها من
المناطق شهدت تظاهرات احتجاج ،وسط انقسام سياسي
حول الخيارات السياسية التي تعتمدها الحكومة في
التعاطي مع االره��اب في المنطقة .الملك عبدالله الثاني
قطع زيارته لواشنطن وعاد ليبدأ سلسلة اجتماعات امنية
وعسكرية وسياسية لبحث الخيارات التي سيعتمدها ردا ً
على الجريمة (تفاصيل كاملة في الصحة .)12

آملين بأنباء سارة قريباً.
ومن المقرر أن تبدأ اليوم في بيروت وطرابلس حملة نزع الشعارات
واألعالم الحزبية الدينية والعلمانية في إطار إجراءات تخفيف االحتقان
في الشارع ،وتنفيذا ً لقرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في هذا
الشأن.

أحداث  28كانون في اجتماع الناقورة

من جهة أخرى ،عقد في موقع لألمم المتحدة على معبر رأس الناقورة
اللقاء الشهري بين ضباط من الجيش اللبناني و«اإلسرائيلي» برئاسة
القائد العام لقوة األم��م المتحدة الموقتة في لبنان «يونيفيل» اللواء
لوتشيانو بورتوالنو .وهذا االجتماع هو األول بعد العدوان «اإلسرائيلي»
على القنيطرة والذي أدى إلى استشهاد ستة من عناصر حزب الله وعميد
إيراني ،ورد المقاومة على هذا العدوان بعملية شبعا النوعية والتي ال تزال
«إسرائيل» تحت وطأة نتائجها العسكرية واالستراتيجية.
وأوضح بيان لـ «يونيفيل» ،أنه «في ضوء أحداث  28كانون الثاني،
تركزت معظم المناقشات حول ضمان عودة الهدوء واالستقرار إلى منطقة
عمليات يونيفيل .وباإلضافة إلى األح��داث األخيرة ،ناقش المشاركون
تنفيذ البنود ذات الصلة من قرار مجلس األمن الدولي  1701في ظل والية
يونيفيل ،بما في ذلك االنتهاكات الجوية والبرية ،وعملية وضع العالمات
المرئية الجارية على الخط األزرق ،إضافة إلى مسألة انسحاب القوات
اإلسرائيلية من شمال الغجر».
وبعد االجتماع ،ق��ال بورتوالنو« :نقلت رسالة األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون التي عبر فيها عن قلقه من التدهور الخطير للوضع
األمني ،ودعا إلى االمتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض استقرار المنطقة
والتصرف بمسؤولية لمنع أي تصعيد في البيئة اإلقليمية المتوترة أصالً.
كما دعا األمين العام إلى احترام السيادة والسالمة اإلقليمية لجميع الدول
في المنطقة ،وااللتزام بجميع قرارات مجلس األمن ذات الصلة».
وأض��اف« :أك��د لي كال الجانبين مجددا ً التزامهما استخدام قنوات
االرتباط والتنسيق ،بما في ذلك اآللية الثالثية للحفاظ على االستقرار
ومنع أي تصعيد للوضع في منطقة عمليات يونيفيل» .وأكد أن «الوضع
في منطقة عمليات اليونيفيل اآلن مستقر وتحت السيطرة».
وفي السياق دعا مجلس األمن الدولي إلى «اإلسراع في إكمال التحقيقات
لمعرفة مالبسات مقتل الجندي االسباني في يونيفيل الذي قضى إثر عملية
مزارع شبعا».
ودان بأشد العبارات «حادث مقتل الجندي» .وتقدم بتعازيه الحارة إلى
ذويه والحكومة االسبانية.

لقاء األربعاء ،أن جيرو يعرض نتائج زيارته إلى الفاتيكان والمملكة
العربية السعودية وإيران ،ونقل للمسؤولين أن هذه الدول أكدت أن انجاز
االستحقاق الرئاسي يوجب اتفاقا مسيحياً.

زاسبيكين :الرئيس مرتبط بأجواء المنطقة

من جهته ،أكد السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين لـ«البناء»
أن موضوع رئاسة الجمهورية اللينانية سيكون نتيجة لتطور إقليمي
معين له انعكاسات على المطبخ السياسي اللبناني.
وحدد السفير الروسي موقف موسكو الرسمي من انتخاب الرئيس وقال:
« نقبل الخيار اللبناني الذي نعتقد أنه سيأخذ في االعتبار كل المعطيات
الداخلية والخارجية المتعلقة ،والتحديات ،والمشاكل في المنطقة،
والنزاع في سورية ،ومكافحة اإلرهاب ،وكيف يمكن أن يتصرف الرئيس في
ظل هذه األجواء ،ليكون الشخص المناسب في التوقيت والمكان المناسب،
فالرئيس يجب أن يكون األقدر على معالجة هذه المواضيع سياسياً».
أما عن عملية شبعا فأشار زاسيبكين الى «أنها كانت جوابا ً وردا ً على
«إسرائيل» التي اعتدت على حزب الله في الجوالن .وقال السفير الروسي
عن خطاب األمين العام للحزب السيد حسن نصرالله عقب عملية شبعا
«أنه كان متوازناً ،وكان جوابا ً وردا ً مناسبين على ما قامت به «إسرائيل»
من هجوم ،وه��ذا ما ظهر في االت��ص��االت من قبل «االسرائيليين» عبر
الـ»يونيفيل» وتأكيدهم االلتزام بالتهدئة وتجميد الوضع ،مع تأكيده
الموقف الرسمي الروسي بعدم التصعيد الذي يتطلب إجراءات معينة من
األطراف المعنية.

بري :لن يتأثر الحوار
بالمواقف المسعورة

وعلى خط آخر ،نقل النواب عن بري تأكيده أن «الحوار مستمر ولن
يتأثر بأي تشويش أو مواقف مسعورة للعرقلة» ،مجددا ً القول إن «هناك
إجماعا ً داخليا ً وخارجيا ً على سلوك هذا النهج ودعمه».
إلى ذلك ،أكد عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر أن «الحوار بين
تيار المستقبل وحزب الله حقق الغاية األساسية منه ،وهي خلق نوع من
االسترخاء السياسي في الشارع ،والناس قابلته براحة نفسية».
وأش��ار إلى أن «الخطة األمنية التي انطلقت من طرابلس والتي من
المفترض أن تعم كل لبنان من دون استثناء أتوقع أن تكون من الثمار
القريبة واالنجاز أهم من الكالم ،وبقدر ما يشهد الناس إنجازات عملية
بقدر ما يحقق الحوار غايته».

الردم متوقف
في الحوض الرابع

جيرو يلتقي عون وحزب الله

سياسياً ،تابع مدير دائ��رة الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا في وزارة
الخارجية الفرنسية جان فرنسوا جيرو لليوم الثاني على التوالي ،جولته
على القادة والمسؤولين السياسيين للبحث في االستحقاق الرئاسي.
وشملت لقاءات جيرو أمس جهات مؤثرة في االستحقاق من قوى  8آذار،
فضالً عن لقائه رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون،
وبعده مسؤول العالقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي .وظهرا ً زار
المسؤول الفرنسي رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبالط الذي
أقام مأدبة غداء على شرفه.
ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه أنه أبلغ النواب خالل

على صعيد الحوض الرابع في مرفأ بيروت توقفت أعمال الردم فيه لليوم
الثاني على التوالي ،واعتبر عضو اللجنة المكلفة من بكركي متابعة هذا
الملف الوزير السابق فادي عبّود «أنّ توقيف الردم يفتح المجال لألخذ والر ّد
والبحث في ك ّل أمور المرفأ ،واستمرار الردم سيكون سببا ً لعودة اإلضراب
مرة جديدة».
وأشار عبّود إلى «أنّ إرجاء اإلضراب في المرفأ أتى بناء على وعد رئيس
الحكومة في شكل واض��ح ،مراجعة الموضوع بنظرة مختلفة تأخذ في
االعتبار الرأي اآلخر».

وا�شنطن ومو�سكو ( ...تتمة �ص)1
وق � ��ود م��وس �ك��و أم��ن��ي��ا ً وم ��ال� �ي� �ا ً وره� ��ان
موسكو على نفاد وقت واشنطن في رحلة
دخ ��ول ال �ح��رب ع�ل��ى اإلره� ��اب والخروج
من أفغانستان ،ليرتسم مصير المحور
الثاني األخير الواقف في آخر االنتظارات،
م��اه �ي��ة ال �ن �ظ��ام ال �ع��ال �م��ي ال �ج��دي��د ال ��ذي
تشكل الشراكة بين موسكو وواشنطن
ركيزته الرئيسية ،وهي شراكة تسلّم بها
واشنطن بعد إنكار مديد منذ سقوط جدار
برلين وانهيار االتحاد السوفياتي ،لكنها
تسعى إلى جعلها شراكة بالمف ّرق ،لملفات
دون س��واه��ا ،تحفظ لها دور المق ّرر في
السياسة واالقتصاد واألمن في مستقبل
العالم وتمنح روسيا دور الشريك الفرعي
ب �ح��دود الفاعلية وال�ح��اج��ة ف��ي الملفات،
بينما تتطلع موسكو وتص ّر على الشراكة

الكاملة والندية ،والحرب سجال.
 ال نبالغ إذا قلنا أمام هذه اللوحة ،إنّم��ا ي�ج��ري ف��ي أوك��ران �ي��ا وأس ��واق النفط،
سيق ّرر مصير العالم ،وخريطته الجديدة،
خ� �ص ��وص� �ا ً خ��ري��ط��ة ال� �ش���رق األوس � ��ط
وخريطة أوروب ��ا ،حتى يصير ال�ق��ول إذا
أردت أن تعرف ماذا يجري في السعودية
فعليك أن تعرف ماذا يجري في أوكرانيا
يحمل الكثير من الحقيقة ،وال��واض��ح أنّ
ره��ان��ات ن�ف��اد ال��وق��ود ال��روس��ي والوقت
األم��ي��رك��ي م �ح �ك��وم��ة ب �س �ق��وف سريعة
وقريبة المواعيد ،وها نحن نشهد طالئع
التبشير بالنهايات ،فما نشرته «نيويورك
تايمز» ع��ن مفاوضات سعودية روسية
حول مقايضة بين حرب األسعار النفطية
ومستقبل سورية ،ليس خبراً ،والتكذيب

ال��روس��ي ليس ش��أن�ا ً إع�لام�ي�اً ،األم��ر هنا
أنّ أميركا تقدم عرضا ً وروسيا ترفض،
أم �ي��رك��ا ت�ق�ي��س خ���زان ال ��وق ��ود ال��روس��ي
وروس �ي��ا ت��ذك��ر األم�ي��رك�ي�ي��ن ب ��أنّ الوقت
معها ،وعلى الجبهة األوكرانية ،تصعيد
ع �ن �ي��ف ي �ن�ت�ه��ي ب ��إع�ل�ان أوروب� � ��ي يدعو
ل��وق��ف ال� �ن ��ار ،وال� �ت ��زام ف��رن �س��ي بوقف
تسليح أوكرانيا ،ودعوة ألمانية إلى الح ّل
السياسي.
 موسكو تنجح في التقدم خطوة نحوخط النهاية ،ويبدو أنّ الباقي خطوة قبل
أن ت�ص��رخ ال�س�ع��ودي��ة ال�ت��ي أوك �ل��ت إليها
واشنطن حرب األسعار ،وتصرخ ألمانيا
وف��رن�س��ا ال�ل�ت��ان أوك �ل��ت واش�ن�ط��ن إليهما
حرب أوكرانيا.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
إعالن
اس��ت��دراج ع��روض لتلزيم توريد مواد
اإلعاشة والتمارين التطبيقية لزوم المعاهد
وال��م��دارس الفنية التالية :المعهد الفني
الفندقي/بئر حسن ـ المدرسة الفندقية/
بئر حسن ـ معهد ادة الفني ـ مدرسة ادة
الفنية.
في تمام الساعة التاسعة من يوم الثالثاء
ال��واق��ع فيه  2015/2/24تجري لجنة
اس��ت��دراج العروض في المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني استدراج عروض
لتلزيم ت��وري��د م��واد اإلع��اش��ة والتمارين
التطبيقية لزوم المعاهد والمدارس الفنية
التالية :المعهد الفني الفندقي/بئر حسن
ـ المدرسة الفندقية /بئر حسن ـ عهد ادة
الفني ـ مدرسة ادة الفنية.
ت��ق��دم ال��ع��روض خ�لال أوق���ات ال���دوام
الرسمي إلى قلم المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني ـ الدكوانة وفقا ً لما نص
عليه دفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه
الغاية على أن يصل العرض قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
اليوم المحدد إلجراء االستدراج ويرفض كل
عرض يقدم بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 2 :شباط 2015
المدير العام للتعليم المهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 223
إعالن
اس��ت��دراج ع��روض لتلزيم توريد مواد
اإلعاشة والتمارين التطبيقية لزوم المعاهد
وال��م��دارس الفنية التالية :معهد بعلبك
الفني ـ معهد األبرار التقني ـ معهد الشيخ
محمد يعقوب التقني ـ مدرسة قب الياس
الفنية ـ معهد الهرمل الفني ـ معهد الهرمل
الفني النموذجي ـ معهد عرسال الفني ـ
معهد رياق الفني.
في تمام الساعة العاشرة من يوم الثالثاء
ال��واق��ع فيه  2015/2/24تجري لجنة
اس��ت��دراج العروض في المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني استدراج عروض
لتلزيم ت��وري��د م��واد اإلع��اش��ة والتمارين
التطبيقية لزوم المعاهد والمدارس الفنية
التالية :معهد بعلبك الفني ـ معهد األبرار
التقني ـ معهد الشيخ محمد يعقوب التقني
ـ مدرسة قب الياس الفنية ـ معهد الهرمل
الفني ـ معهد الهرمل الفني النموذجي ـ معهد
عرسال الفني ـ معهد رياق الفني.
ت��ق��دم ال��ع��روض خ�لال أوق���ات ال���دوام
الرسمي إلى قلم المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني ـ الدكوانة وفقا ً لما نص
عليه دفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه
الغاية على أن يصل العرض قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق

اليوم المحدد إلجراء االستدراج ويرفض كل
عرض يقدم بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 2 :شباط 2015
المدير العام للتعليم المهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 223
إعالن
اس��ت��دراج ع��روض لتلزيم توريد مواد
اإلعاشة والتمارين التطبيقية لزوم المعاهد
والمدارس الفنية التالية :معهد حاصبيا
الفني ـ معهد ماريا عزيز الفني/جزين ـ
معهد الصرفند الفني ـ مدرسة عنقون الفنية
ـ معهد شهداء الخيام الفني ـ معهد النبطية
الفني ـ مدرسة كفرصير الفنية.
في تمام الساعة التاسعة من يوم السبت
ال��واق��ع فيه  2015/2/21تجري لجنة
اس��ت��دراج العروض في المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني استدراج عروض
لتلزيم ت��وري��د م��واد اإلع��اش��ة والتمارين
التطبيقية لزوم المعاهد والمدارس الفنية
التالية :معهد حاصبيا الفني ـ معهد ماريا
عزيز الفني/جزين ـ معهد الصرفند الفني
ـ م��درس��ة عنقون الفنية ـ معهد شهداء
الخيام الفني ـ معهد النبطية الفني ـ مدرسة
كفرصير الفنية.
ت��ق��دم ال��ع��روض خ�لال أوق���ات ال���دوام
الرسمي إلى قلم المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني ـ الدكوانة وفقا ً لما نص
عليه دفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه
الغاية على أن يصل العرض قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
اليوم المحدد إلجراء االستدراج ويرفض كل
عرض يقدم بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 2 :شباط 2015
المدير العام للتعليم المهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 223
إعالن
من أمانة السجل العقاري بالبقاع
طلبت المحامي ميسلون حسن نزهة
بصفتها وكيلة ع��ن محمد راش��د صبري
حماده سند تمليك بدل عن ضائع بحصة
الموكل محمد راشد صبري حماده بالعقار
رقم واحد حزين العقارية.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون في بعلبك
الهرمل
مايا شريف
خالصة حكم
صادر عن محكمة جنايات أحداث صيدا
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ

 2015/1/15على المجرم سرقة موصوفة
فراس أحمد ابراهيم جنسيته سوري محل
إقامته البرغلية والدته وليدة تولد 1989
أوقف وجاهيا ً بتاريخ  2007/5/8وأخلي
سبيله  2007/5/19بالعقوبة التالية
بإدانة المدعى عليه وبوضعه في سجن
عادي مدة سنة واحدة على أن تحتسب مدة
توقيفه االحتياطي.
وفقا ً للمواد  639معطوفة على المادة 6
من القانون .2002/422
الرتكابه جناية سرقة موصوفة.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وحجز أمواله وأمالكه وإدارت��ه��ا بمعرفة
الحكومة وفقا ً لألصول المتبعة في إدارة
أموال الغائب.
في 2015/1/22
الرئيس جورج مزهر
التكليف 225
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
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء  4قواطع تلقائية  24ك.ف ـ 800
أمبير قطع ف��ي ال��غ��از  ،SF6وذل���ك وفق
المواصفات الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مئتي ألف
ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال��ش��راء ف��ي المصلحة اإلداري���ة ف��ي 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  2آذار  2015الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 211
إعالن تلزيم
تعلن بلدية أبلح عن رغبتها بتلزيم
جمع ونقل وطمر النفايات في نطاق بلدة
أبلح للعام  2015وذلك بطريقة المناقصة
العامة بواسطة ال��ظ��رف المختوم وفقا ً
لالئحة الشروط الموضوعة لهذه الغاية.
فعلى الراغبين في االشتراك الحصول
على دفتر الشروط في المبنى البلدي أثناء
الدوام الرسمي .والتقدم بطلباتهم قبل نهاية
المهلة المحددة وه��ي خمسة عشر يوما ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن أي قبل الساعة
الثانية ع��ش��رة م��ن ي��وم 2015/2/20
ويرفض كل عرض يرد بعد هذا التاريخ.
حددت الساعة الثانية عشرة من يوم
 2015/2/21موعدا ً لفض العروض.
أبلح في 2015/1/27
رئيس بلدية أبلح
توفيق أبو زيدان

