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وا�شنطن لإغالق ( ...تتمة �ص)1

حراك سياسي في الفراغ

في هذه األثناء نقل زوار رئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع عنه قوله« :إنّ اللقاء مع رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح العماد ميشال ع��ون ب��ات قريبا ً ج��داً» ،الفتا ً
إلى «أنّ المكان والزمان لم يحدّدا بعد» .وشدّد جعجع
بحسب زواره على «وجود عقد عديدة تمنع انتخاب رئيس
الجمهورية» ،داعياً« :إلى تذليلها ،وانتخاب رئيس في
أسرع وقت».
ونقل زوار بيت الوسط عن الرئيس سعد الحريري
لـ«البناء» ،تأكيده «أنّ التعطيل في العمل الحكومي ال
يجوز» ،مشيرا ً إلى انه «يقوم بجهد واتصاالت لحلحة
األمور» ،مشيرا ً إلى «تطابق في وجهات النظر مع الرئيس
نبيه بري والعماد عون الستمرار عمل الحكومة».

لقاء الوزراء الثمانية عند الجم ّيل

إلى ذلك ،يلتقي ال��وزراء الثمانية (سمير مقبل ،أليس
شبطيني ،ميشال فرعون ،عبد المطلب حناوي ،سجعان
قزي ،بطرس حرب ،آالن حكيم ،ورمزي جريج) الرئيس
أمين الجميّل اليوم بعدما التقوا األسبوع الفائت الرئيس
ميشال سليمان ،للبحث في آلية العمل الحكومي التي
يسعى رئيس الحكومة إل��ى تعديلها بما ي��ت�لاءم مع
المصلحة العامة.
وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس الذي يلتقي
رئيس الحكومة تمام سالم اليوم ،لـ«البناء» أن «االتصاالت
ال تزال مستمرة إليجاد ح ّل آللية العمل الحكومي» ،مشيرا ً
إلى «انّ القضايا الميثاقية في حاجة إلى إجماع وزاري،
والقضايا العادية التي تذهب إلى التصويت إما بالثلثين
أو بالثلثين زائدا ً واحداً».
في غضون ذل��ك ،أعلن الرئيس س�لام أنّ هناك خلالً
جوهريا ً في المسار الديمقراطي يتمثل في الشغور في
موقع رئاسة الجمهورية ،داعيا ً الى «معالجة هذا الشغور
بشكل ال يتعارض مع تلبية حاجات اللبنانيين وتسيير
يؤسس في الوقت نفسه الى حالة جديدة
شؤونهم ،وال
ّ
خارج اطار النظام الديموقراطي» .وأشار أمام زواره ،إلى
«أن األمن متماسك في لبنان على رغم التعثر في االداء
الحكومي» ،مؤكداً« :تمسكه بمطلب تحرير العمل الحكومي
وعدم تعطيله» ،داعياً« :القوى السياسية الى الذهاب
النتخاب رئيس للتخلص من الوضع الشاذ».
وغ ّرد جعجع على حسابه على موقع «تويتر» متوجها ً
ال��ى الرئيس ب��ري ردا ً على كالمه األخير ،فكتب« :الى
صديقي الرئيس نبيه بري ،انّ تأثير العوامل الخارجية في
االنتخابات الرئاسية يصبح صفرا ً حين تستجيب الكتل
المقاطعة لدعواتك المتك ّررة النتخاب رئيس للجمهورية».

وأكد تكتل التغيير واإلص�لاح «أنّ المصلحة الوطنية
تقتضي الكثير من التر ّوي والحكمة في مقاربة األمور ،كما
أننا نحتاج إلى جهد كبير لعدم الدخول في ردود الفعل
ونحاول تكوين رؤي��ة مشركة ال تستثني أح��دا ً وليست
مقفلة ومنعزلة ،وعلينا أن نلتقي على قواسم مشتركة
مسيحية  -إسالمية وه��ذا ينسحب على كل الملفات».
وشدد التكتل على أنّ «ما يه ّمنا هو استمرار الحكومة في
عملها ألنّ شللها مض ّر ،ولكن علينا أال نعتبر أنّ وجود
رئيس الجمهورية وعدمه أمر سيّان ،ونحن ننطلق من هذه
المقاربة في البحث مع رئيس الحكومة».
وشدّدت كتلة المستقبل التي اجتمعت برئاسة الرئيس
فؤاد السنيورة وأصدرت بيانا ً تاله النائب هادي حبيش
على «ال��ع��ودة في عمل الحكومة ال��ى االل��ت��زام بقواعد
الدستور من دون ابتداع سوابق أو أعراف جديدة ،تزيد من
تعقيد آليات عمل الدولة والمؤسسات الدستورية اللبنانية
وإرباك األوضاع االقتصادية واالجتماعية».

إطالق دقماق

إل��ى ذل��ك ،أطلق أم��س س��راح الشيخ ب�لال دقماق
بعدما كان األمن العام أوقفه منذ أسبوعين في مطار
بيروت بعدما ت ّم ترحيله من تركيا ،وذلك لوجود مذكرة
توقيف في حقه صادرة عن القضاء اللبناني على خلفية
حيازته مخزنا ً لألسلحة في منزل والده في ابي سمرا ـ
طرابلس.
وفي هذا اإلط��ار ،أش��ارت المعلومات الى انّ مف ّوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أفرج
عن دقماق بعدما تبيّن أن ال تهم إرهابية في حقه وانّ األمر
فقط يقتصر على سالح ليس ملكه .وسألت مصادر مطلعة
عبر «البناء» هل اقتنع القضاء بمشروعية اقتناء أسلحة
غير مرخصة؟ ال سيما انّ اقتناء دقماق ألسلحة غير
مرخصة وتستعمل لعمليات إرهابية أمر ثابت بالدليل
القاطع ،والذي ضبطت األسلحة في حوزته اعترف بأنها
تعود لدقماق ال��ذي لم ينف ذلك على اإلط�لاق .وذكرت
المصادر بـ«وضع الوزير السابق ميشال سماحة الذي
اوق��ف بتهمة حيازته أسلحة كانت موجودة في كاراج
منزله» ،وسألت« :لماذا يطلق س��راح دقماق وال يطلق
سماحة الذي ال يزال قيد التوقيف»؟
وأشارت المصادر إلى فرضيتين تحكمان عملية إخالء
سبيل دقماق« :األولى أنّ القضاء اقتنع بأنّ حيازته السالح
لعمليات إرهابية ليست تهمة إرهابية ،والفرضية الثانية
أن يكون القاضي صقر اتخذ هذا القرار تحت ضغط ما».
ولفتت المصادر إلى «أنّ دقماق كان أج��رى سلسلة
اتصاالت مع المعنيين قبل عودته من تركيا لكي ال تتعدّى
مدة توقيفه الشهر».

يقظة �أمنية ( ...تتمة �ص)1

هل يقلب كيري ( ...تتمة �ص)1
أنها عملية موجعة ولكنها ال تستحق حرباً ،وان يقول األميركيون
بعد عملية مزارع شبعا ،لقد ت ّم تخطي خطوط حمر وال ب ّد من ان
يدفع حزب الله الثمن؟
 ال���س���ؤال ال��ث��ان��ي ،ه��و م����اذا س��ي��ت��رت��ب ع��ل��ى ك�ل�ام ك��ي��ري عنالمسؤولية اإليرانية عما يجري في اليمن ،الدعوة إلى تجريد حملة
عسكرية لتأديب إي��ران ،أو حملة عقوبات ،أو الدعوة إلى تشكيل
حلف عسكري إلعادة فرض سلطة منصور هادي بالقوة ،والك ّل
يعلم أنّ الذهاب إلى مجلس األمن عندما يتصل األمر بإيران سوف
يصطدم بفيتو روسي وصيني التصاله بالتوازانات الحاكمة في
العالم وليس في المنطقة فقط ،وهو فيتو جرى إثبات حضوره في
الملف السوري ،م��راراً ،فكيف بالحال مع إي��ران ،أما التحرك من
خارج مجلس األمن ،فالسؤال هو أنه إذا كانت هذه العزيمة وتلك
القدرة متوافرتين ،في واشنطن ،أليس األفضل واألسهل واأله ّم
واألش�� ّد حيوية ،وقدرة على الحشد وتوسيع الحلفاء ،الستخدام
هذه العزيمة وتلك القدرة في حالة سورية حيث تركيا جاهزة ،أو
في حالة حزب الله حيث «إسرائيل» تتمنى؟
 الواضح لك ّل ذي بصر وبصيرة ،أنّ كالم كيري ليس مج ّردلفت نظر ،وهذا كان ممكنا ً أن يحصل على هامش لقائه بظريف،
لكنه يبدو ثمرة لهذا اللقاء وبداية تحضير لمعادلة ،قوامها ال ب ّد من
التفاوض مع إيران لضمان استقرار اليمن ،بعدما كثرت النصائح
األميركية ،للسعودية لإلسراع في التفاوض مع إيران حول ملفات
المنطقة ،وهو اليوم يقول ضمناً ،طالما أنتم تقفلون قنوات الحوار
مع إيران فال تنتظروا الحلول من السماء ،وسنسمع كيري يقول
قريباً ،األزم��ة اليمنية خطر على األم��ن القومي األميركي بسبب
انتشار «القاعدة» وال ب ّد من مؤتمر إقليمي دولي لح ّل األزمة اليمنية،
ونرى سلطنة عمان تبدي االستعداد الستضافة هذا المؤتمر ،الذي
تقول واشنطن إن��ه يجب أن يضمن مشاركة ك�� ّل م��ن السعودية
وإيران ،واألطراف اليمنية المتنازعة.
 أغبياء أم بسطاء أم مستعجلون ...أم ه��ي رغباتهم تسبقع��ق��ول��ه��م ...ال ف���رق ،ألنّ ك��ي��ري سيكون ف��رح��ا ً أن ت��ت��وهّ��م تركيا
والسعودية وخصوصا ً «إسرائيل» أنّ األمور تسير عكس ما هي
فعليا ً بين واشنطن وطهران ،فتنقضي األيام التي يريدها كيري،
وربما ظريف أيضاً ،حتى يت ّم التالقي في منتصف طريق إقليمي
يعلن بدء مسار التفاوض ،أليست زيارة نتنياهو إلى واشنطن بعد
أيام قليلة موضوعا ً يستحق؟
ناصر قنديل

حتى اآلن تبدو األج��واء تحت السيطرة ،لكن أحداث
المنطقة المتسارعة وغيوم ربيع التكفيريين التصعيدية
التي تخيم في أجواء المناطق السورية القريبة من الحدود
مع لبنان من القاع حتى عرسال حتى شبعا ،ال تسمح
بالركون لهذا الهدوء الراهن ،وال تمكن ايضا ً من استبعاد
ان هذا الهدوء قد يكون لحظة ما قبل هبوب العاصفة.
وعلى رغم الرغبة في عدم تسخين المناخ اإلعالمي
حيال أخطار قد تكون مخبئة داخل المخيم وضده وضد
ج��واره اللبناني ،فإن مصادر فلسطينية مطلعة قالت
لـ«البناء»:
هناك ال��ي��وم حديث ع��ن ح��واري��ن مهمين ألم��ن البلد
والستقراره السياسي واالمني ،هما الحوار الجاري بين
حزب الله – تيار المستقبل ،وحوار التيار الوطني الحر
و»القوات اللبنانية» المنتظر .لكن ثمة حوارا ً ثالثا ً ضمن
نفس اه��داف الحوارين اآلنفين يجب الشروع به ،وهو
حوار الدولة اللبنانية مع الساحة الفلسطينية في لبنان.
الرئيس نبيه بري يؤيد ح��وارا ً كهذا ويعتبره اكثر من
ضروري .في
آخ��ر جلسة ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي ح��ول االستراتيجية
الدفاعية ،كان بري قاطع المتحاورين وقال لهم ،هناك
اليوم خطر اكثر الحاحا ً في حاجة الى حوار والى عمل
عاجل باتجاهه ،وهو الوضع الفلسطيني داخل مخيمات
الالجئين .يجب استدراك هذا اللغم االجتماعي واألمني
والسياسي اإلقليمي قبل انفجاره ،وذلك بتقديم عالجات
سياسية وخدماتية سريعة للمخيمات الفلسطينية .وليد
جنبالط في تلك الجلسة الحوارية وقف الى جانب موقف
بري.
قد يكون من الضروري اآلن ،من وجهة نظر المصادر
الفلسطينية عينها ان يعود بري إلى إثارة هذا الموضوع
على مستوى الحكومة وكل الدولة اللبنانية ،خصوصا ً ان
مخيم عين الحلوة وغيره من المخيمات الفلسطينية في

لبنان بدأت منذ عامين تشهد استضافة عامل جديد مقلق
اجتماعيا ً أقله ،فيها ،وهو عامل اللجوء الفلسطيني القادم
من المخيمات السورية ،اضافة الى عامل آخر أخطر أمنيا ً
وهو تحول مخيم عين الحلوة الى غرفة حماية لمطلوبين
تكفيريين هربوا من صيدا وم��ن طرابلس وم��ن خارج
الحدود اليه.
تخيم هذه المصادر بالقول إنّ االستراتيجية اللبنانية
لمكافحة اإلرهاب التي هي اآلن بين تداول تيار المستقبل
وحزب الله ،بحاجة الى تكملة عبر طرح مشروع انشاء
استراتيجية فلسطينية  -لبنانية مشتركة لمكافحة
اإلره��اب ال��ذي قد ينشئ من وج��ود خطط لدى جماعات
تكفيرية الستغالل الديموغرافيا الفلسطينية في لبنان،
وتحويلها من حالة لجوء وانتظار مقاوم لحق العودة الى
حالة ملحقة
بالديموغرافيا «السنية (إنْ جاز التعبير) التكفيرية».
وتنبّه هذه المصادر الى ان الحرص على كبح أي
مشروع لتوريط العامل الفلسطيني في خطط إللحاق
لبنان بمشروع الفتنة الدائر في المنطقة ،ال يقتصر
فقط على تواجد ش��اذ لجماعات تكفيرية في مخيم
عين الحلوة ،بل قد يبرز الخطر وعلى نحو مفاجئ من
مخيمات اخرى كمخيم برج البراجنة الذي تتحدث آخر
المعلومات عن وجود حيثيات ارهابية بداخله مستجدة
ومتعاظمة.
وبرأي هذه المصادر فإن تجربة مخيم نهر البارد خالل
حرب طرابلس األخيرة ضد التكفيريين كانت مشجعة،
إذ رفض المخيم استيجارات جماعات شادي المولوي
وأسامة منصور به ،وأقفل أبوابه بوجههما .ومع ذلك تظل
هناك احتماالت ألن تكون عناصر الفتنة أكثر ق��درة في
مخيمات أخرى ،بل باألحرى لديها فرص أكثر لج ّر هذه
المخيمات إلى انزالقات أمنية خطرة.

يوسف المصري

الم�ؤتمر الوزاري لحركة عدم االنحياز
يدين الإرهاب وال�ضغوط على الدول

جل�سة ثانية لمحاكمة ال�شيخ �سلمان اليوم وتظاهرات مطالبة بالإفراج عنه
شهدت مختلف مناطق البحرين تظاهرات شعبيــة عشية محاكمة
األمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان المقررة
اليوم.
وهي ثاني جلسات المحاكمة السياسية ،للشيخ علي سلمان األمين
العام لجمعية الوفاق المعارضة ،ال��ذي يعتقل ويحاكم على خلفية
المطالبة بحقوق شعبه في الحرية والكرامة والتحول نحو الديمقراطية
ورفض االستبداد والدكتاتورية.
وخرجت المسيرات المتواصلة لليوم الـ  59على التوالي في البالد
القديم والسنابس وسترة جد حفص والمناطق المتاخمة للعاصمة
المنامة ندد المشاركون فيها باستمرار اعتقال الشيخ سلمان على رغم
استخدام القوة المفرطة من قبل قوات النظام تجاه المتظاهرين السلميين،
وفق ما أفاد موقع «جمعية الوفاق».
وطالب المحتجون ،المجمتع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه
االنتهاكات بحق الشعب األعزل المنادي بالحرية والديمقراطية.
وعشية المحاكمة التي تعقد اليوم ،رفع المواطنون هتافات تستنكر
المحاكمة ،مؤكدين أن الشيخ علي سلمان هو رمز وقائد وطني وقف مع
شعبه ولن يتخلى عنه شعبه ،وان اعتقاله جاء بسبب مطالبته بالكرامة
والحرية لشعب البحرين.
وشدد المحتجون على االستمرار بالثورة حتى تحقيق األهداف التي
ضحى من أجلها أكثر من  170شهيداً.
وكان ائتالف شباب ثورة  14شباط دعا جماهير الشعب ألوسع مشاركة
تنديدا ً بالمحاكمة السياسيّة التي يتع ّرض لها الشيخ علي سلمان.

ينبغي �أن تكون ( ...تتمة �ص)1

وفي الملف النووي ،أشار ظريف إلی المفاوضات التي جرت بین ایران وامیركا
خالل االی��ام الماضية في جنیف ،الفتا ً إلى أنها «سجلت تقدما ً جیدا ً في بعض
القضایا» .وأضاف أن هناك «قضایا أخرى سیتم متابعتها خالل االسبوع المقبل
في جنیف» ،واضعا ً المفاوضات الجارية في إطار «استمرار المساعي إلیجاد ح ّل
منطقي للمسألة النووية علی أساس االحترام المتبادل».
وأعرب وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري من جهته ،خالل مؤتمر صحافي
مشترك مع نظيره االيراني عن ترحيبه بزيارة ظريف الرابعة إلى بغداد ،معتبرا ً أن
«العالقات العراقية  -االيرانية شهدت تقدما ً كبيرا ً على مدى هذه الزيارات».
وق��ال الجعفري« :إننا نمضي بتعزيز العالقات ب��دءا ً من دول الجوار الست
المعروفة وصوال ً إلى كافة دول العالم» ،معربا ً عن «تطلّع العراق الى تعزيز هذه
العالقات وتحقيق المصالح المشتركة مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية».
هذا وو ّقع وزیرا الخارجیة االیراني والعراقي مذكرة تفاهم تقضي بإلغاء تأشیرة
الجوازات السیاسیة والخاصة.
وتنص المذكرة الجديدة علی أن «حاملي الجوازات بإمكانهم التنقل بین البلدین
لمدة  45یوما ً كل مرة من دون الحاجة للحصول علی تأشیرة دخول».

ذكرى أربعين
«قد ت�سقط �أج�سادنا� ،أما نفو�سنا فقد فر�ضت حقيقتها على هذا الوجود»

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي

«سعاده»

آل حداد وأقرباؤهم وأنسباؤهم في الوطن والمغتربات يشكرون جميل
تعزيتكم سواء بالحضور شخصيا ً أم بإرسال البرقيات وأكاليل الورد ،أم
بالتبرع للجمعيات الخيرية .متمنين للجميع الصحة وطول العمر بالعز.
ويتشرفون بدعوتكم لحضور ذكرى مرور أربعين يوما ً على رحيل

الرفيق المحامي

حنا غفرائيل حداد
حيث تقام صالة القداس والجناز في كنيسة القديس يوحنا المعمدان في
قرية كفرون بدرة ،ويلي ذلك تأبين رسمي.
وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة الموافق
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نشكر حضوركم
تحيا سورية والبقاء لألمة

دان المشاركون ف��ي المؤتمر ال���وزاري لحركة عدم
االنحياز للعلوم والتكنولوجيا في طهران أمس الهجمات
التي تنفذها التنظيمات اإلرهابية ضد مؤسسات العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار والعاملين بها وبخاصة في بعض
الدول األعضاء في حركة عدم االنحياز.
وأك��د المشاركون في إع�لان لهم في ختام مؤتمرهم
رفضهم أي شكل من أشكال الضغوط على الدول النامية
لثنيها عن ممارسة حقوقها في االنتفاع بالمرونة التي
وفرتها لها اتفاقية حماية الملكية الفكرية لتحقيق أغراض
اجتماعية وصحية وتنموية مطالبين بوضع قواعد
وسياسات حقوق الملكية الفكرية في إط��ار من التنمية
لتصبح به الملكية الفكرية موجهة لنشر تنمية اجتماعية
واقتصادية وبيئية متوازنة.
ودعا إعالن طهران إلى حماية الدول النامية بما فيها
ال��دول االعضاء في حركة عدم االنحياز من المحاوالت
المستمرة لبعض االفراد والهيئات والمؤسسات الستصدار

«�إ�سرائيل» تقر ر�سمي ًا بف�شل التجربة
على �صاروخي «حت�س  »2و«حت�س »3
ب��ع��د ث�لاث��ة أش��ه��ر م��ن ال��غ��م��وض اع��ت��رف��ت
«إسرائيل» رسميا ً بفشل التجربة التي أجرتها على
صاروخ «حتس  »2في ايلول الماضي ،وفي موازاة
ذل��ك أيضا ً أعلنت وزارة الحرب «االسرائيلية»
أن التجربة ايضا ً على صاروخ «حتس  »3التي
أجريت في كانون االول الفائت قد فشلت هي
األخرى بسبب عطل في الصاروخ الهدف.
ويذكر أن في ايلول الماضي أطلق من قاعدة
«بلماخيم» التابعة لسالح الجو الصهيوني
ص���اروخ «حيتس» باتجاه ال��ص��اروخ الهدف
ال���ذي اط��ل��ق م��ن ع��رض ال��ب��ح��ر .وأوض��ح��وا في
وزارة الحرب «االسرائيلية» أن التجربة اختبرت
مضمون وخطورة منظومة الـ»حيتس» في ضوء
التطورات التي حصلت على الصواريخ االيرانية
مثل «شهاب».

وقال مصدر في وزارة حرب العدو حينها« :حتى
اآلن ال نعرف إذا حصل اعتراض وما زلنا نحقق في
نتائج التجربة».
ويأتي هذا االعالن بعد اعالن المتحدث الروسي
ايجور كوشنكوف أن الصاروخ الهدف الذي اطلق
في التجربة لم يعترض .وأن الصاروخ الهدف عثر
عليه في البحر المتوسط على بعد  300كلم عن
شمال «تل ابيب».
واعترفت وزارة الحرب «االسرائيلية» اليوم
وبعد خمسة أشهر ونصف على التجربة بفشل
التجربة .وقالت الوزارة ان منظومة الدفاع الجوي
نجحت في تشخيص الصاروخ الهدف وتم اطالق
الصاروخ المعترض وفق المسار المخطط له اال
انه عند انفجاره لم يصب الهدف.
وش��ددت وزارة حرب العدو على ان التجربة

براءات االختراع الخاصة بالدول النامية في مجال التنوع
الحيوي وال��م��وارد الجينية إض��اف��ة ال��ى تلك المتعلقة
بالمعارف التقليدية والمحلية من دون الحصول على
موافقة مسبقة أو إبرام عقد اتفاق مع الدول النامية أصحاب
تلك البراءات مطالبا ً األم��م المتحدة بإقامة آلية تيسير
التكنولوجيا التي من شأنها تعزيز تطوير التكنولوجيا
النظيفة والسليمة بيئيا ً والعمل على نقلها ونشرها.
وكانت أعمال المؤتمر ب��دأت في العاصمة اإليرانية
طهران أمس تحت شعار «العلم والتكنولوجيا واإلبداع
في خدمة التنمية» وذلك بمشاركة وزير التعليم العالي
الدكتور محمد عامر المارديني ووزراء وممثلين عن 88
دول��ة وحضور سفير سورية في طهران الدكتور عدنان
محمود.
وناقش المؤتمر الذي استمر يومين التعاون العلمي
والتكنولوجي وإمكانية تبادل المنح الدراسية واألساتذة
بين الدول األعضاء.

مجل�س الأمن يمدّ د ( ...تتمة �ص)1

كشفت ع��ن خطأ ل��م يكن م��ع��روف��ا ً ف��ي منظومة
«حتس  ،»2ومع ذلك تجب االش��ارة الى أن هذه
المنظومة موجودة قيد الخدمة العملياتية منذ عام
 ،2000لذلك فإن الخطأ الذي تم اكتشافه ليس
له أي انعكاسات على القدرات الموجودة لدى
«إسرائيل» في مجال الدفاع الجوي.
في المقابل ،تقر وزارة الحرب بوجود خلل
آخر وقع في التجربة على «حتس  »3في شهر
كانون االول الماضي وأوضحت ان الخلل وقع
في ص��اروخ الهدف نفسه وليس في الصاروخ
المعترض ،وبحسب التفاصيل التي أعلنت فانه
اطلق ص��اروخ الهدف من عرض البحر ولكن لم
يعمل وفق ما هو مرجو لذلك قررت الوزارة التخلي
عن التجربة من دون اطالق صاروخ االعتراض.

ودعت اللجنة الثورية العليا «كل ال��دول الشقيقة والصديقة الى احترام
خيارات الشعب اليمني وقراراته وعدم التعامل مع المدعو عبد ربه منصور
هادي ،باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي بل هو مخل بالمسؤولية
ومطلوب للعدالة».
وأش��ارت اللجنة الثورية الى انها تتابع «التحركات المشبوهة للرئيس
المستقيل هادي الفاقد الشرعية ألي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية».
وأبلغ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي البرلمان رسميا ً عودته عن
االستقالة مطالبا ً البرلمان بدعمه من أجل المضي في تنفيذ مخرجات الحوار
الوطني ،متهما ً حركة أنصار الله باقتحام صنعاء ونسف االستحقاقات
السياسية والدستورية .وقالت المصادر« :إن هادي بصدد دعوة الحكومة إلى
االنتقال إلى عدن من أجل استئناف عملها».
وذكرت مصادر محلية في مدينة عدن جنوبي اليمن أن هادي توجه بمذكرة
الى مجلس النواب يطلب فيها سحب استقالته.
وأكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله ضيف الله الشامي أن
الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي أصبح ورقة خارج المشهد
اليمني ،معتبرا ً أن كل حركاته اصبحت مشبوهة ،وال يمكن أن تؤثر عودته وال
ذهابه في الشارع اليمني.
في غضون ذلك ،ص ّوت مجلس األمن الدولي باإلجماع على تمديد العقوبات
تحت الفصل السابع على من س ّماهم «معرقلي العملية السياسية» في اليمن،
وذلك لمدة عام كامل.
وتشمل تلك العقوبات الدولية الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح
واثنين من القيادات في جماعة «أنصارالله» .وشدد القرار على ضرورة االلتزام
بما قال إنها «عملية االنتقال السلمي للسلطة» في اليمن.
وكان مجلس األمن أصدر باإلجماع ،في تشرين الثاني من العام الماضي
قرارا ً بفرض عقوبات دولية ،تشمل تجميد األموال وحظر السفر على الرئيس
صالح والقياديين في «أنصارالله» أبو علي الحاكم وعبدالخالق الحوثي ،كما
فرضت الحكومة األميركية عقوبات مماثلة عليهم.

دعوة لجمعية عمومية عادية
صندوق التعاضد الصحي اللبناني يدعو الجمعية
العمومية لعقد جلسة عادية الجمعة 2015/03/27
الساعة الثانية بعد الظهر في مركزه ـ زقاق البالط
بناية األريج ط .3
وفي حال عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة بتاريخ
 2015/03/30بنفس الوقت والمكان بمن حضر.
ج��دول األعمال :المصادقة على البيانات المالية
واإلدارية.

مجلس اإلدارة

