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تتمات
كيري وظريف ( ...تتمة �ص)1

مصادر متابعة في أوروبا وصفت اإلرباك واالرتباك،
ح��ول العالقة األميركية واألوروب��ي��ة ب��س��وري��ة ،بالعمل
لجس النبض والتمهيد ،وهذه حاالت معروفة
المدروس
ّ
ف��ي سجل الديبلوماسية ،حيث يصدر تصريح صادم
وي��ت�� ّم ال��ت��راج��ع ع��ن نصفه بالتوضيحات ،ليتضح بعد
حين ،أنّ الهدف كان إحداث الصدمة ،ومن ث ّم امتصاص
نتائجها ،وتقديم ج��رع��ات مشابهة ،حتى تحين ساعة
التغيير الشامل ،مشيرة إل��ى أنّ األق��رب إل��ى ال��واق��ع في
التعبير عن الموقف األميركي الحقيقي هو ما قاله كيري،
الذي ال يك ّن ودا ً للدولة السورية ،والذي لم يكن في سياق
حديث سجالي يخرجه من السياق بل متع ّمدا ً أن يقول ما
ق��ال ،وك�� ّل ما لحق كالمه كان مبرمجا ً للتعامل مع ردود
الفعل السلبية المتوقعة سلفاً.
لبنانيا ً يبدو ال��ح��وار بين ح��زب الله وتيار المستقبل،
قد نجح في تخطي األف��خ��اخ التي وضعها الرئيس فؤاد
السنيورة لنسفه ،فقد نجحت العناية الفائقة لرئيس مجلس
النواب نبيه بري ،بجعل النقاش حول تحصين الحوار مادة
أولى لجلسة حوار الغد ،بدالً من تبادل النصائح وتسجيل
المواقف من خارج مائدته.

على رغم استياء رئيس المجلس النيابي نبيه بري من بيان
 14آذار األخير إال أنه مص ّمم على الحفاظ على الحوار بين حزب
الله وتيار المستقبل ،وتجاوز محاوالت تفجيره من قبل بعض
قيادات «المستقبل» الذي عبّر عن توجههم هذا الرئيس فؤاد
السنيورة بوضوح.
وعشية انعقاد الجولة الثامنة من الحوار ،غدا ً في عين التينة
الستكماله بحضور وزير المال علي حسن خليل ،نقل زوار الرئيس
بري عنه لـ«البناء» انزعاجه من البيان الذي تاله السنيورة،
وأشاروا إلى «أنّ رئيس المجلس حريص على استمرار الحوار
ومستغربا ً محاوالت النيل منه».
وأكدت مصادر عين التينة لـ«البناء» «أنّ الحوار ضروري ألنّ
البديل عنه سيّئ جداً» ،مشيرة إلى «أنّ الفريقين مسؤوالن في
الرجوع إلى طاولة الحوار غدا ً وتح ّمل مسؤوليتهما في حفظ البلد
واالستمرار في المساعي لتخفيف االحتقان».
ولفتت المصادر إلى «أنّ كالم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رعد جاء ردا ً على كالم السنيورة» ،مشيرة إلى «أنّ
من ّ
يدق الباب يسمع الجواب ،إال أنّ ذلك ال يعني قطع أوصال
الحوار بين الطرفين المحكومين باالستمرار في التواصل».
من جهته ،أكد النائب عمار حوري لـ«البناء» أنّ تيار المستقبل
ثابت على مواقفه ولن يتراجع عن انتقاد حزب الله في ما يتعلق

بسالحه وتدخله في سورية ،وعدم تعاونه مع المحكمة» ،مشيرا ً
إلى «أننا ال نهاجم حزب الله بل نقوم بتوصيف ما يقوم به».
أما في ما يتعلق بالحوار فأكد حوري «أننا مستمرون في الحوار
علنا ً نحدث خرقا ً في موضوع االنتخابات الرئاسية ،وتخفيف
االحتقان المذهبي» ،نافيا ً حصول انتكاسة في الحوار .وأشار
إلى «أنّ المجلس الوطني لـ 14آذار هو عبارة عن برلمان  14آذار
وإطار سياسي لجميع اللبنانيين من مسلمين ومسيحيين».

بأي كالم نأخذ؟
حزب اللهّ :

في المقابل ،أكد رئيس المجلس السياسي في الحزب إبراهيم
أمين السيد «أن بيان  14آذار انتهى في  15آذار ،هؤالء الذين
فرحوا حينما سيطر داعش على الموصل وكركوك ،هم يكذبون
إذا قالوا إنهم ض ّد اإلرهاب ،إنهم يشعرون بالحزن واأللم والفشل
والسقوط كلما سقط داعش في أي مكان ،هؤالء أس ّميهم الداعشية
السياسية في لبنان .ه��ؤالء يجب أن يشكروا حزب الله ألنه
يبقيهم على قيد الحياة السياسية ،فليست لديهم مشكلة إال حزب
الله ،يا ليتهم قدّموا لنا برنامجا ً باألمن واالستقرار واالقتصاد
وح ّل مشاكل الوطن ،هؤالء أين هم وأين المنطقة ،وفي أي زمن
يعيشون؟ يتحدثون عن إيران ،وبعد أسبوعين أو ثالثة أسابيع
سيوقع االتفاق بين إيران ودول العالم».
وأضاف« :يتحدثون عن إيران والرئيس سعد الحريري يقول
بعد لقائه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نحن لدينا
مالحظات على إيران ولكننا لسنا ض ّد إيران ،ونأمل بأن تكون
هناك عالقات بيننا وبين إيران يؤخذ فيها في االعتبار مصالح
لبنان ومصالح إيران ،فبأيّ كالم نأخذ ببيان  14آذار أم بكالم
الرئيس الحريري»؟

« 14آذار» تط ّير
جلسة اللجان اليوم

من ناحية أخرى ،تبدأ اليوم الدورة العادية لمجلس النواب،
وفيما كان من المرجح أن يدعو الرئيس بري إلى جلسة عامة
نهاية الشهر ال��ج��اري إلق���رار ع��دد م��ن مشاريع واق��ت��راح��ات
القوانين المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب ،وقانون االنتخاب،
واإلي��ج��ارات ،لن تعقد اليوم جلسة اللجان المشتركة التي
كلف الرئيس بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم
كنعان بترؤسها لمتابعة درس السلسلة ،لعدم اكتمال النصاب
مع مقاطعة نواب  14آذار من تيار المستقبل والقوات والكتائب
الجلسة بحجة أنّ ترؤس كنعان الجلسة يع ّد مخالفة للنظام
الداخلي.
وإذ أكد النائب حوري لـ«البناء» أنّ تيار المستقبل لن يشارك
اليوم في الجلسة بسبب ترؤس كنعان لها» ،أشار إلى «أنّ أحد
نواب الكتلة سيحضر إلى ساحة النجمة ويعقد مؤتمرا ً صحافيا ً

حقارة كيري ( ...تتمة �ص)1
يفند فيه أسباب مقاطعة «المستقبل» للجلسة» .ولفت حوري
إلى أنه «ال يجوز لكنعان أن يترأس الجلسة ،فالمادة  39من
النظام الداخلي للمجلس تؤكد على ترؤس اجتماع اللجان رئيس
المجلس النيابي أو نائبه».
وإذ اعتبر «أن ال جلسة عامة إلقرار السلسلة» ،شدد على أنه «ال
يمكن المرور إلى إقرار السلسلة قبل إقرار الموازنة التي تلحظ ك ّل
اإلجراءات التي تم ّول السلسلة» ،ورأى أنه «ال يجوز للحكومة أن
تستم ّر في الصرف من دون موازنة».
في المقابل ،أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض
لـ«البناء»« :أننا سندعو إلى التعاطي بجدية مع سلسلة الرتب
والرواتب واإلسراع في إقرارها على قاعدة إعطاء الناس حقوقهم
كاملة ،خصوصا ً أنّ النقاشات السابقة حول توفير الموارد لتمويل
السلسلة قطعت شوطا ً بعيدا ً وهي تؤمن المبالغ المطلوبة».
وأشار فياض إلى «أنّ تعطيل العملية التشريعية خصوصا ً في
ظ ّل الحاجة إلى البت بقضايا ملحة تتصل بمصالح الناس ،يع ّد
عدم اكتراث لمصالحهم وتماديا ً في تعطيل مؤسسات الدولة».
إلى ذلك ،دعا حزب الكتائب مع بدء العقد العادي لمجلس
النواب ،إلى «عدم التفريط بحبة واح��دة منه ،وتحويل أيامه
إلى ورش��ة انتخابية ،ثم تشريعية ،تفضي أوال ً وأساسا ً إلى
انتخاب رئيس للجمهورية الذي ثبت بالممارسة أنه أكثر من
ملح وض��روري ،وأنه ناظم العالقات السوية بين المؤسسات
ّ
الدستورية ،بدليل االشتباك السياسي حول صالحيات مجلس
الوزراء ومجلس النواب بسبب الشغور الرئاسي».
واعتبر بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب برئاسة الرئيس
أمين الجميّل« ،أنّ إبقاء البالد من دون رئيس للجمهورية ،فمعناه
الدستوري والواقعي تفريغ النظام وتعطيله ،واستمرار مفهوم
الشراكة الجماعية في مجلس ال��وزراء ،وتشريع الضرورة في
البرلمان المتصل فقط بعملية انبثاق السلطة».

اشتباكات في الجرود

وتواكبت األجواء السياسية المحمومة ،مع استمرار التوتر بين
الجيش اللبناني والجماعات اإلرهابية ،على جبهة جرود عرسال
ورأس بعلبك .وأمس رصد الجيش مجدّدا ً تحركات ومحاوالت
تسلل للمجموعات المسلحة اإلرهابية في جرود رأس بعلبك،
فسارع إلى التعامل معها باألسلحة المدفعية المناسبة .وسمعت
بوضوح أصوات القذائف المدفعية والراجمات في المنطقة.
ومساء ،أحبط الجيش محاولة تسلل على حاجز وادي حميد
في عرسال ،وأفيد عن سقوط ع��دد من القتلى والجرحى في
صفوف المسلحين.
وأوضحت مصادر أمنية لـ«البناء» أنّ عملية التسلل في جرود
عرسال هي محاولة إلشغال الجيش في تلك المنطقة بهدف
التسلل باتجاه رأس بعلبك عبر محور تلة الحمرا وتلة حرف
الحرش.

«الأمنية العليا» ت�ؤكد التم�سك بالوحدة ومحاربة الإرهاب

بنعمر :رفع الإقامة الجبرية عن بحاح �سي�شكل مدخ ً
ال للتطبيع
أنهت اللجان الثورية ف��ي اليمن
اإلقامة الجبرية المفروضة منذ نحو
شهرين على رئيس الحكومة اليمنية
المستقيل خالد بحاح ووزراء آخرين،
في مقر إقامتهم بالعاصمة صنعاء.
وع��ق��ب ه��ذه ال��خ��ط��وة ق��ال بحاح
ف��ي ب��ي��ان إن ه���ذه ال��خ��ط��وة تشمل

«كافة ال���وزراء في حكومة الكفاءات
المستقيلة» وتتضمن «الحرية المطلقة
بالتنقل داخل وخارج» اليمن .وأشار
إلى أن القرار جاء إثر جهود قيادات
«أنصار الله» والمبعوث الدولي ،جمال
بن عمر ،و»دعوات المكونات السياسية
ومؤسسات المجتمع المدني والجهود

الدولية».
وعلق مساعد األمين العام لألمم
المتحدة ومستشاره الخاص لليمن
ج��م��ال ب��ن ع��م��ر ع��ل��ى رف���ع «اإلق��ام��ة
الجبرية» عن بحاح بالقول إنها بادرة
حسنة تعيد بعضا ً من الثقة الغائبة
عن المفاوضات السياسية الجارية

حاليا ً بين األطراف اليمنية.
وأمل بن عمر في أن «يعود رئيس
وأعضاء الحكومة للمساهمة بفعالية
في الحياة السياسية اليمنية بما يوفر
سبل النجاح للمفاوضات الرامية إلنهاء
األزمة الخطيرة التي تهدد وحدة اليمن
واستقراره وأمنه ،وبما يعيد العملية
االنتقالية إلى المسار الصحيح».
وأك��د مساعد األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة التزامه بمواصلة جهوده مع
كافة األطراف اليمنية« ،من أجل إنفاذ
كل ما تضمنه قرار مجلس األمن 2201
من مطالب ،ومن ذلك مواصلة المشاركة
بحسن نية في المفاوضات الجارية
ب��وس��اط��ة األم���م ال��م��ت��ح��دة؛ وسحب
المسلحين م��ن جميع المؤسسات
الحكومية وإع���ادة األوض���اع األمنية
إل��ى طبيعتها في العاصمة صنعاء
وبقية المحافظات ،وإنهاء السيطرة
على المؤسسات الحكومية واألمنية
وال��م��ؤس��س��ات اإلع�لام��ي��ة التابعة
للدولة ،وتجسيد احترام حق اليمنيين
في التظاهر السلمي وع��دم المساس
بالحقوق والحريات األساسية».
وغ��داة ذل��ك ،عقدت اللجنة ألمنية
العليا أمس اجتماعا ً ناقشت فيه عددا ً
من الموضوعات المدرجة في جدول
أعمالها وعلى رأسها التطورات األمنية
والعسكرية في عدد من المحافظات
ومنها محافظتي عدن وإب.

كما استمعت إل��ى تقرير مفصل
عن سير العمل داخل القوات الجوية
واإلجراءات األمنية والعسكرية الالزمة
لوقف عمليات التهريب بكافة أنواعها
التي تتم عبر السواحل.
وث��م��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة األم��ن��ي��ة العليا
ال��م��واق��ف الثابتة ل��وح��دات الجيش
واألمن ورفضها لكل أشكال الضغوط
عليها للتخلي عن مهامها ومكتسباتها
النابعة من إيمانها المطلق بضرورة
الدفاع عن الوطن ومكتسباته .وطالبت
جميع أبناء الشعب اليمني االحتشاد
وراء ق��وات��ه المسلحة واألم����ن في
التصدي لكل المؤامرات التي تحاول
تمزيق الوطن والتفريط بمكتسباته.

الحي،
هذه األنظمة موجودة ،وها هو مثال كوبا
ّ
لكنها في منطقة ال تقبل حتى األنظمة التابعة ما لم
تدفع مهر االلتزام بأمن «إسرائيل» ،وال يه ّم هنا
أكان النظام علمانيا ً أم دينياً ،ملكيا ً أم جمهورياً،
فالمكان محفوظ لـ«اإلخوان المسلمين» إنْ التزموا
بأمن «إس��رائ��ي��ل» ،س��واء ف��ي مصر أو تونس أو
سواهما ،وعلمانيو تونس تهدر دم��اؤه��م ألنهم
يلتزمون خيار المقاومة.
 عندما يصير واض��ح��ا ً أنّ إي��ران وسوريةُتستهدفان ألج��ل تبنّيهما للمقاومة ،ويصير
واض��ح��ا ً أنّ أميركا تستحق ال��ع��داء عند العرب
لدعمها األعمى لـ«إسرائيل» ،وفي لحظة تنعطف
المضي
المصالح ،فتكتشف أميركا عجزها عن
ّ
ف��ي تسديد فواتير «إس��رائ��ي��ل» ،بعدما شاخت
وعجزت ،وص��ارت كسيحة ،تريد من يطعمها
ويحميها ،وف���وق ذل��ك تتعجرف وت��ري��د إمالء
السياسات ،وف��ي ذات اللحظة تبدو المصالح
تنعطف أيضاً ،فتكتشف أميركا أن ال قدرة لها
على مواصلة العداء إلي��ران والقطيعة والحرب

بعد ت�صريحات ( ...تتمة �ص)1
ف��ي السياق ذات��ه أص���درت وزارة
الخارجية األميركية بيانا ً أوضحت
فيه ث��ب��ات سياسة واشنطن تجاه
األزمة السورية ،وأكدت أنه لم يحصل
أي تغيير ف��ي السياسة األميركية
ب��ه��ذا ال���ش���أن ،م��ش��ي��رة إل���ى أن��ه��ا ال
تؤيد التفاوض مباشرة مع الرئيس
السوري.
وأع��ل��ن ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة
الخارجية الفرنسية روم���ان ن��ادال
من جانبه ،أن باريس ال تنوي إجراء
مفاوضات مع الرئيس السوري بشار
األسد.
وقال نادال «إن موقف بالده معروف
منذ زمن طويل ويقوم على أن باريس
مستعدة من أج��ل التوصل إل��ى حل
سياسي في سورية إلجراء مفاوضات
مع بعض هيئات النظام الحالي وكذلك
مع الجهات المعتدلة الداعية إلى إقامة
حوار واسع في البالد» ،مشيرا ً أن وزير
الخارجية لوران فابيوس أشار سابقا ً
«إلى أن األسد ال يمكن أن يندرج في هذا
اإلطار من وجهة نظر فرنسا».
وأض�������اف ف���اب���ي���وس أم�����س ان
«تصريحات كيري لن تغير موقفنا من
االسد واألخير ال يمكن أن يكون جزءا ً
من الحل في سورية».
وانتقد وزير الخارجية التركي مولود
ج��اوي��ش أوغ��ل��و م��ن جهته ،الموقف
األميركي ،ونقل عنه «أن كافة قضايا
سورية الحالية هي نتيجة لسياسة
نظام األسد» .وتساءل الوزير التركي
«ماذا يمكن بحثه مع األسد؟ هل تنوون
إج���راء م��ف��اوض��ات م��ع النظام ال��ذي
قضى على أكثر من  200ألف شخص
واستخدم السالح الكيماوي؟».
وعلى حد قوله فإن إحالل السالم
ف��ي س��وري��ة يتطلب ال��ق��ض��اء على

م�صر� :إحالة ( ...تتمة �ص)1
إضافة إلى توجيه تهمة التخطيط القتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات
الخاصة والكنائس.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة ،استمعت إلى مرافعة محامي عضو هيئة
الدفاع الذي طالب ببراءة جميع المتهمين ،دافعا ً ببطالن والية المحكمة
وإج���راءات نظر القضية ،إضافة إلى بطالن التحريات لكونها تحريات
سماعية تنم عن خصومة سياسية مع جماعة «اإلخوان» وأقطابها.
كما أضاف محامي الدفاع قائالً إن عملية االستجواب غير قانونية نظرا ً
الى عدم عرض المتهمين على النيابة العامة خالل  24ساعة من تاريخ
توقيفهم ،إضافة إلى عدم حضور محا ٍم أثناء التحقيق معهم.

بروك�سيل :محادثات نووية بين
ظريف ونظرائه الأوروبيين

قائمة عربية ( ...تتمة �ص)1

التقى وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف في بروكسيل وزيرة
خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني ونظراءه األلماني والفرنسي
والبريطاني في إطار جولة جديدة من المفاوضات النووية.
وأكدت موغيريني أنّ لدى األوروبيين رغبة كبيرة في أن تثمر المساعي
للتوصل إلى اتفاق نووي مع إي��ران ،وقالت إ ّنها ستبذل قصارى جهدها
للمساعدة على تحقيق هذا الهدف.
وكان ظريف أكد بعد لقائه نظيره األميركي جون كيري في مدينة لوزان
السويسرية أ ّنه بحث معه ك ّل المواضيع ،مشيرا ً إلى إحراز تقدم بين الطرفين.
وحضر اللقاء مساعدو ظريف وكيري ورئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
ووزير الطاقة األميركي.
إلى ذلك أكد البرلمان اإليراني في بيان رفضه ألي اتفاق نووي ال يلبي
مطالب الشعب وه��دّد باستئناف تخصيب اليورانيوم وفق ما تقتضيه
تنصل الطرف المقابل من العمل بتعهداته.
احتياجات البالد في حال ّ
وش��دد النواب في بيانهم على ض��رورة إلغاء جميع إج���راءات الحظر
المفروضة على إيران بالكامل ومرة واح��دة ،إضافة إلى إغالق الموضوع
النووي في مجلس األمن الدولي وإعادته إلى مساره الطبيعي كشرط إلبرام
أي اتفاق نووي.
وأكد رئيس مجلس الشورى اإلسالمي في إيران دعم الفريق إلى المفاوضات
النووية مع مجموعة  .1+5وأض��اف إنّ المفاوضات يجب أن تتقدّم في
اإلطارات القانونية المحدّدة لها.
ونفى الريجاني أيّ أطماع إليران في أراضي الدول األخرى ،موضحا ً أنّ
نظرتها إلى الدول األخرى هي نظرة أخوية باستمرار (راجع الصفحة .)13
ويعلم نتنياهو أن حزب كحلون الجديد قد يحسم
موضوع تشكيل االئتالف الحكومي لمصلحته أو
ضده.
وتشير آخر استطالعات ال��رأي إلى تقدم تكتل
«المعسكر الصهيوني» بقيادة اسحاق هرتسوغ
وتسيبي ليفني على حزب الليكود بقيادة نتنياهو،
وتشير المعطيات إل��ى حصد التكتل المعارض
ما بين  24و  26مقعدا ً من أصل  120مقعدا ً في
الكنيست في مقابل  20إلى  22لحزب الليكود.
ويخوض الفلسطينيون في المناطق المحتلة في
الـ  48االنتخابات بقائمة مشتركة للمرة األولى بعد
رفع نسبة الحسم ونتيجة الضغط الشعبي ،وهم
يؤكدون أنهم يتطلعون بواسطتها لمواجهة مد
العنصرية في «إسرائيل» وتحسين شروط واقعهم

المعيشي الصعب.
وتتكون «القائمة المشتركة» من أربعة أحزاب
عربية طالما خاضت االنتخابات البرلمانية في
كيان العدو منفردة ،وه��ي الجبهة الديمقراطية
للسالم والمساواة برئاسة أيمن عودة ،والحركة
اإلسالمية (الجناح الجنوبي) برئاسة مسعود
غنايم ،والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة جمال
زحالقة ،والحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد
الطيبي.
وب����دأت م����داوالت ال��وح��دة ب��ي��ن التشكيالت
المذكورة العام الماضي بعد تشريع قانون جديد
يرفع النسبة التي يحتاج كل حزب لتجاوزها -
والمعروفة بنسبة الحسم  -إلى  3.25في المئة من
األصوات.

ولهذا تعرضت القائمة النتقادات من يعتقدون
أن وحدة بين جبهاتها فرضتها نسبة الحسم ،لكن
رؤس��اء األح��زاب العربية يؤكدون في المقابل أن
القائمة جاءت استجابة لمطلب الغالبية الساحقة
م��ن مجتمعهم ال���ذي أص��ر على ال��وح��دة وه��دد
بالعزوف عن المشاركة باالقتراع من دونها.
ويوضح رئيس القائمة المحامي أيمن عودة أنه
كان بمقدور األح��زاب العربية خوض االنتخابات
بقائمتين منفصلتين لو كانت نسبة الحسم هي
االعتبار الوحيد.
ونوه بأن قادة العمل السياسي أدركوا حيوية
العمل الجماعي لمواجهة عنصرية رسمية وشعبية
غير مسبوقة في «إسرائيل» تجلت بقوة في الصيف
الماضي خالل العدوان على غزة.

ع��ل��ى س��وري��ة ،وت��غ��ت��اظ «إس��رائ��ي��ل» وتغضب،
وتنعطف المصالح فتتبنى «إسرائيل» «جبهة
النصرة» ،تماما ً كما تبنّت جيش العميل أنطوان
لحد في جنوب لبنان أي��ام االحتالل ،وتنعطف
ال��م��ص��ال��ح ،فتفكر ن��خ��ب «إس���رائ���ي���ل» بإقصاء
بنيامين نتنياهو ألن��ه أف��س��د آخ��ر أس��ب��اب قوة
«إس��رائ��ي��ل» ،وه���ي ال��ع�لاق��ة ب��أم��ي��رك��ا ،ويصير
بعض اللبنانيين والعرب أش ّد تمسكا ً بنتنياهو
من «اإلسرائيليين» ،يصير ك�� ّل ش��يء واضحاً،
وي��ص��ي��ر األم�����ر ف����وق م��س��ت��وى إدراك العقل
البشري.
 يصير شعار بعض اللبنانيين وال��ع��رب ،اللحقارة جون كيري نعم لعفة بنيامين نتنياهو،
فماذا عسانا نقول؟
 نقول دعوا الموتى يدفنون موتاهم ،فاللعبةانتهت ،والنحيب والعويل لن يغيّرا شيئا ً فما كتب
قد كتب ،فليصرخ ما شاء البكاؤون ،ولسان حالهم
دجاجة حفرت على رأسها عفرت.
ناصر قنديل

تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات
اإلرهابية و«إحداث تغيير سياسي في
سورية يفترض تغيير النظام فيها».
هذه التصريحات جاءت في وقت
كشف فيه االت��ح��اد األوروب����ي أمس
عن وج��ود اتصاالت مع ممثلين عن
الرئيس األسد إليجاد تسوية ،مؤكدا ً
ان «ال��ت��س��وي��ة ف��ي س��وري��ة تشمل
الجميع بمن فيهم األس��د» .في حين
أكدت وزيرة خارجية االتحاد فيديريكا
موغيريني ،أن االتحاد األوروبي التقى
ممثلين عن الحكومة السورية في اطار
البحث عن تسوية.
وأعلن االتحاد األوروبي أمس ،عن
استعداده لفرض عقوبات جديدة ضد
الحكومة السورية ومن يدعمها.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان مجلس االت��ح��اد
األوروب����ي بشأن س��وري��ة وال��ع��راق،
أن «االت��ح��اد األوروب���ي سيستمر في
سياسة فرض عقوبات إضافية ضد
النظام السوري ومن يؤيده طالما ال
تزال عمليات القمع مستمرة» .وأعاد
االتحاد األوروبي إلى األذهان أنه أدرج
في وقت سابق من الشهر الجاري 13

شخصا ً ومؤسسة إضافية على قائمة
العقوبات.
وفي سياق متصل ،أعلن نائب وزير
الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف
أن الجولة القادمة من اللقاء التشاوري
ال��س��وري  -ال��س��وري ستجري في
موسكو مطلع شهر نيسان المقبل.
وقال غاتيلوف أمس «إن الجانب
الروسي أرس��ل بالفعل الدعوات إلى
المشاركين المحتملين في الجولة
الثانية للقاء التشاوري الذي سيعقد
في أوائل نيسان المقبل بين السوريين
في موسكو وكذلك للممثل الخاص
لألمين العام لألمم المتحدة في سورية
ستيفان دي ميستورا باإلضافة الى
دع��وات وجهت إل��ى ممثلين لفصائل
معارضة لم تحضر اللقاء األول».
وأش����ار غ��ات��ي��ل��وف إل���ى أن ع��دد
ال��دع��وات ال يقل ع��ن ال��دع��وات التي
وج��ه��ت ل�لاج��ت��م��اع ال��س��اب��ق وأن��ه��ا
وجهت حتى ألولئك الذين لم يحضروا
االج��ت��م��اع األول وه���م ع��ل��ى وج��ه
الخصوص الممثلون عن «االئتالف
المعارض».

�إعالنات ر�سمية
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين ـ
الرئيس طارق بو نصار
المن ّفذ :ول��ي��د علي عميري ـ بوكالة
المحامي يعرب حيمور
المنفذ عليه :رشيد أحمد عرابي الصفدي
ـ مجهول محل اإلقامة.
السند التنفيذي :حكم الغرفة االبتدائية
األول���ى ف��ي البقاع أس��اس 2013/282
قرار  2013/153تاريخ 2013/07/15
وال��وارد إلى هذه الدائرة من دائ��رة تنفيذ
والمسجل لدينا
زحلة برقم 2013/761
ّ
برقم  2014/11استنابات والمتضمن بيع
العقار رقم /1165/ال ال بالمزاد العلني.
موعد ال��م��زاي��دة :األرب��ع��اء ال��واق��ع فيه
 2015/04/08الساعة الحادية عشرة
والنصف ظهرا ً في قاعة المحكمة.
المطروح للبيع :العقار رقم /1165/
الال.
مساحته ومحتوياته /2727/ :متر
مربع وهو عبارة عن أرض بعل مغروسة
عشر ش��ج��رات ل��وز وش��ج��رة تين واح��دة
وأرضه مجلّلة.
ح�����دوده :ي��ح��ده م��ن ال��غ��رب ال��ع��ق��ار
 /1164/وم��ن ال��ش��رق طريق ع��ام ومن
ال��ش��م��ال ال��ع��ق��ارات  /234/و/235/
و /296/و /299/و /300/وم��ن
الجنوب العقاران /1166/و./1169/
الحقوق العينية :مرتفق عليه بحق
المرور للعقارين /1163/و /1164/ال ال.
قيمة التخمين/137184/ :دوالر
أميركي.
بدل الطرح /137184/ :دوالر أميركي.
شروط المزايدة :على الراغب بالشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ جب جنين قيمة الطرح
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو
تقديم كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة
ضمن نطاق دائرة تنفيذ جب جنين إذا لم
يكن له مقام فيه وعليه خالل ثالثة أيام من
صدور قرار اإلحالة إيداع الثمن تحت طائلة
اعتباره ناكالً فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يوما ً دفع
جميع الرسوم بما فيها رسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد اسماعيل شرانق
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء آلة فحص الغازات
ف��ي زي���وت م��ح��والت ال��ق��درة ف��ي محطات
التحويل الرئيسية ،م��وض��وع اس��ت��دراج
ال���ع���روض رق���م ث  4د 1416/ت��اري��خ
 ،2015/2/6قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/4/24عند نهاية ال��دوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى 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 2015/3/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 538
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين ـ
الرئيس طارق بو نصار
المن ّفذ :ول��ي��د علي عميري ـ بوكالة
المحامي يعرب حيمور
المنفذ عليه :علي مصطفى ح��م��دان ـ
مجهول محل اإلقامة.
السند التنفيذي :حكم الغرفة االبتدائية
األول���ى ف��ي البقاع أس��اس 2014/453
قرار  2014/124تاريخ 2014/06/12
وال��وارد إلى هذه الدائرة من دائ��رة تنفيذ
والمسجل لدينا
زحلة برقم 2014/742
ّ
برقم  2014/32استنابات والمتضمن بيع
العقار رقم /1519/ال ال بالمزاد العلني.
موعد ال��م��زاي��دة :األرب��ع��اء ال��واق��ع فيه
 2015/04/08الساعة الثانية عشرة
ظهرا ً في قاعة المحكمة.
المطروح للبيع :العقار رقم /1519/
الال.
مساحته ومحتوياته /1213/ :متر
مربع وهو عبارة عن أرض بور مغروسة
شجرتي تين يتجاوز عمرها حوالى خمسة
عشر ع��ام��ا ً وش��ج��رة ج��وز عمرها حوالى
العشر سنوات وهو منحدر باتجاه الغرب
انحدارا ً شديدا ً ومؤلف من جلّين وال يوجد
عليه أية إنشاءات.
ح���دوده :يحده من الغرب طريق عام
داخلي ومن الشرق طريق عام داخلي ومن
الشمال العقارات  /1520/و/1521/
و /1522/ومن الجنوب مجرى ماء.
الحقوق العينية :دع��وى ـ حكم ـ قرار:
استحضار دع��وى قسمة على هذا العقار
والعقار رقم/1143/ضد بقية المالكين
بملفه.
ق��ي��م��ة ال��ت��خ��م��ي��ن/81000/ :دوالر
أميركي.
بدل الطرح /81000/ :دوالر أميركي.
شروط المزايدة :على الراغب بالشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ جب جنين قيمة الطرح
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو
تقديم كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة
ضمن نطاق دائرة تنفيذ جب جنين إذا لم
يكن له مقام فيه وعليه خالل ثالثة أيام من
صدور قرار اإلحالة إيداع الثمن تحت طائلة
اعتباره ناكالً فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يوما ً دفع
جميع الرسوم بما فيها رسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد اسماعيل شرانق

