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تتمات

وا�شنطن تطمئن ( ...تتمة �ص)1

مفاو�ضات لوزان ( ...تتمة �ص)1

التي نزفت أمس دم�ا ً غزيراً ،إثر
هجوم إرهابي ،كانت نموذجا ً عن
اللعبة التي ت��دار في الكواليس،
«داع� ��ش» ض ��رب ،تركيا ترعى،
ق �ط��ر ت � �م � � ّول ،واش��ن��ط��ن تص ّر
ع�ل��ى ح�� ّل س�ي��اس��ي ي �ش��ارك فيه
«اإلخ � � ��وان» ،ال �م �ت �م��رك��زون بين
تركيا وقطر ،ويعود «اإلخ��وان»
من ليبيا والمغرب ،وربما اليمن،
ل �ي �ص �ي��ر ال� � �ت � ��وازن ف� ��ي ت��ون��س
مختلفا ً
فيتحسن حضورهم،
ّ
وص ��والً إل��ى انتخابات مصرية
ت��ر ّد لهم االع�ت�ب��ار ،وره��ان �ا ً على
مقعد يحجز لهم في التسويات
في سورية والعراق.
ف���ي ل� �ب� �ن ��ان ،ي� �ب ��دو أنّ تيار
المستقبل ق��د ق��رأ تقرير كالبر،
فتغيّر السعي إل��ى التفجير نحو
تحصين الحوار ،وعقدت جلسة

ال� �ح���وار ب �ي��ن ت� �ي ��ار المستقبل
وح � ��زب ال��ل��ه ف ��ي ع �ي��ن التينة،
لتخرج ببيان يؤكد أهمية تعزيز
االستقرار ،بينما نقل عن أجواء
االجتماع تمسك فريقيْه بالحوار
وال� �م� �ن ��اخ ��ات اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة التي
تتولد عنه ،على رغ��م الخالفات
وال �ت��وت��رات ال�ت��ي يجب أن تبقى
جانبية كما أك��د الفريقان ،وفقا ً
لمصادر المجتمعين.

وعلى وقع التصعيد «المستقبلي»
عُ قدت جلسة الحوار الثامنة بين حزب
الله وتيار المستقبل في مق ّر الرئاسة
الثانية في عين التينة مساء أمس،
بحضور المعاون السياسي لألمين
ال��ع��ام لـحزب ال��ل��ه حسين الخليل
والوزير حسين الحاج حسن ،والنائب
حسن فضل الله عن حزب الله ،ومدير
مكتب الرئيس سعد الحريري نادر
ال��ح��ري��ري وال��وزي��ر نهاد المشنوق
وال��ن��ائ��ب سمير ال��ج��س��ر ع��ن تيار

المستقبل .وأك��د المجتمعون جدية
ال��ح��وار ،باعتباره رك��ي��زة أساسية
للحفاظ على استقرار لبنان وحمايته
مما جرى في المنطقة .واتفقوا على
استمرار البحث في المواضيع المق ّررة
بالزخم واالندفاع نفسيهما ،اللذين
سادا الجلسة األولى.

العودة إلى أجواء
الجلسة األولى

وعلمت «البناء» أنّ جلسة الحوار
تابعت البحث في مكافحة اإلرهاب
وتخفيف االح��ت��ق��ان وت��ط�� ّرق��ت إلى
ملف رئ��اس��ة الجمهورية لناحية
تأكيد ض��رورة الخروج من الشغور
الرئاسي.
وعلمت «البناء» أيضا ً من مصادر
المجتمعين أنّ «الجلسة سادتها
الصراحة حيث طالب خاللها وفد
حزب الله باالبتعاد عن التصريحات
التصعيدية التي تتناقض مع مناخات
تخفيف االحتقان والتوتير ،مشيرة

من يجر�ؤ ( ...تتمة �ص)1
 ف��ي ال��ع��راق ،ع�ل��ى رغ��م ال�م�ك��ان��ة المحوريةلمحافظة صالح الدين وفي قلبها تكريت ،بالربط
والوصل بين المناطق التي سيطر عليها تنظيم
«داع ��ش» ،وعلى رغ��م التمركز السكاني ال��وازن
فيها وتركيبتها الطائفية ،ما يؤهّلها لتكون عاصمة
اإلمارة ،نزح قادة «داعش» نحو الموصل الواقعة
ع�ل��ى أط���راف اإلم� ��ارة كنقطة ح��دودي��ة مع ّرضة
ل�ل�ن�ي��ران م��ن الميليشيات ال �ك��ردي��ة ،والمتعددة
طائفياً ،والتي ال يميّزها سوى أنها المدينة األقرب
إل��ى الحدود العراقية مع تركيا ،فيتخذها األمير
عاصمة لإلمارة.
 ل �ب �ن��ان ح �ي��ث ي �ح �ت �ج��ز ع �ن��اص��ر «داع�� ��ش»و«النصرة» عسكريين لبنانيين ،بعدما ذبح عددا ً
منهم ،تشكل قطر وتركيا الوسيط المقبول من
اإلرهابيين ،وتدور معهما أو عبرهما المفاوضات،
وقطر ل��م ت�ت��ردّد ف��ي اإلع�ل�ان رسميا ً ع��ن سعيها
إلق��ن��اع «ال��ن��ص��رة» ب �ف��ك ع�لاق�ت�ه��ا ب �ـ«ال �ق��اع��دة»،
لتعويمها ت�ح��ت ع �ن��وان «ال �م �ع��ارض��ة السورية
المعتدلة» ،وتركيا أعلنت جهارا ً في وق��ت سابق
ع��ن ت��وص��ل استخباراتها لتسوية م��ع «داع��ش»
انتهت باإلفراج عن عشرات الرهائن األتراك ،ومنذ
يومها لم يفرج «داعش» عن رهينة اختطفها ،وكان
الذبح والحرق مصيرهم جميعاً.
 ف��رن�س��ا ال �ت��ي ت �ع � ّرض��ت ع��اص�م�ت�ه��ا لعمليةمنسقة أعمال
إرهابية مد ّوية ،تكتشف أنّ تهريب ّ
ال�م�ج�م��وع��ة ال �ت��ي اس�ت�ه��دف�ت�ه��ا ،وال �م �س��ؤول��ة عن
شؤون التمويل فيها حياة بومدين ،جرى تهريبها
م��ن الحكومة التركية ،م��ن ب��اري��س إل��ى اسبانيا
فتركيا فسورية.
 التقارير الغربية عن عالقة تركيا وقطر بكلّمن «داعش» و«النصرة» ،ومسؤوليتهما عنهما،

في مرحلة ما بعد إعالنهما تنظيمين إرهابيين،
ال ت �ح �ص��ى وال ت� �ع ��د ،م ��ن ت� �ق ��اري ��ر صحافية
واس��ت��خ��ب��اري��ة ،وص�� ��والً إل� ��ى ال� �ك�ل�ام المعلن
لمسؤولين غربيين.
 على رغم ك ّل ذلك باستثناء سورية ،ال يجرؤأح��د على إع�ل�ان تحميل تركيا وق�ط��ر مسؤولية
الدماء النازفة على يد اإلرهاب ،ومعلوم أنّ تحميل
تنظيم إرهابي سري ال يمسك جسمه ،وال تفيد في
إيالمه العقوبات ،يشكل لعبة مضحكة ،فيما يشكل
سؤاالً محيّرا ً الته ّرب من تحميل دولة مثل تركيا
أو قطر هذه المسؤولية ،والتهديد بقطع العالقات
معهما ،وإجبارهما بقرار من مجلس األم��ن وفقا ً
للفصل السابع ،بقطع ك ّل صلة بهذين التنظيمين،
ع�ل��ى رغ��م أن��ه ورق ��ة ق��وة يحجم أص�ح��اب�ه��ا عن
استخدامها ،بل تضع أميركا ثقلها لنقل األهداف
التركية القطرية م��ن عمليات «داع���ش» ،لتعويم
«اإلخ��وان المسلمين» ،إلى مستوى جعلها جدول
أع �م��ال للمبعوث األم �م��ي ،ل�ح� ّل األزم���ة الليبية،
وربما السورية والعراقية غ��دا ً عبر السعي إلى
مقايضة موقف تركي يغلق ال �ح��دود وشرايين
اإلم��داد على «داع��ش» و«النصرة» مقابل ،شراكة
سياسية لإلخوان في الح ّل السياسي ،كمثل أن
نرى المطالبة بعودة طارق الهاشمي نائبا ً للرئيس
إل��ى بغداد ،أو المطالبة بشراكة خالد خوجة في
حوارات موسكو.
 واشنطن ومن خاللها تركيا وقطر ،يتح ّملونمسؤولية ال��دم ال�ن��ازف من العمليات اإلرهابية،
وم��ن ته ّمه دم��اء مواطنيه يكفي أن يقولها بالفم
المآلن ،من دون تذ ّرع بمقتضيات السياسة لبيع
الدم.
ناصر قنديل

انصب على معالجة
إلى «أنّ النقاش
ّ
ه��ذه النقطة ف��ي ظ�� ّل أج���واء تعكس
تمسك الطرفين بالحوار» .وكشفت
ّ
المصادر «أنّ الجلسة وضعت قواعد
جديدة للحوار انطالقا ً من الذي أعلنه
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد لجهة وضع ضوابط على
تصريحات نواب المستقبل».
وس��أل��ت المصادر ه��ل التصعيد
المتناغم من تيار المستقبل جزء من
مناخ التصعيد اإلقليمي أم أنه رؤية
محدودة يمكن تجاوزها؟

التمديد للقادة األمنيين

من جهة أخرى ،بقيت التعيينات
األمنية محور اهتمام السياسيين ،وال
سيما رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون الذي كان بحث
في هذا الموضوع مع رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط أول
من أمس.
وفي معلومات «البناء» عن هذا
اللقاء ،أن��ه ك��ان ودي���ا ً م��ن الناحية
االجتماعية وس��اده ج ّو من المزاح.
أما سياسيا ً فبدأ بالملف الرئاسي،
وأش��ارت المصادر إلى «أنّ جنبالط
ك��ان صريحا ً بقوله« :إنّ الظروف
القائمة ال تسمح له بأن يتراجع عن
ترشيح النائب هنري حلو» .ولفتت
المصادر إلى «أنّ الجنرال عون فهم
هذه الرسالة الخاطفة ولم يك ّرر طرح
موضوع االستحقاق الرئاسي».
أما بالنسبة للقادة األمنيين ،فقد
استبق جنبالط الموضوع بتأكيده
أنه ض ّد ترشيح قائد الجيش العماد
ج��ان قهوجي لرئاسة الجمهورية،
وض ّد التمديد له ،لكنه أرفق الموضوع
بإعالنه أنه ليس الشخص الوحيد
الذي يق ّرر في هذا الشأن ،مع إشارته
إلى «أنّ الج ّو العام الذي يعرفه لن
يتقبّل فكرة الفراغ في قيادة الجيش،
ولن يتقبّل أن يصبح رئيس األركان
«الدرزي» وليد سلمان قائدا ً للجيش
بالوكالة» ،ولفت جنبالط إل��ى أنه
مع «تعيين قائد جديد للجيش إذا
توافرت شروطه».
وأك���دت ال��م��ص��ادر «أن ع��ون كان
مرتاحا ً لجهة أنّ جنبالط ض ّد وصول
قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية
وض ّد التمديد له ،لكنه في الوقت نفسه
كان منزعجا ً من عدم تأييد جنبالط
لتعيين قائد ف��وج المغاوير العميد
شامل روكز قائدا ً للجيش ،فجنبالط
لم يعده بأيّ شيء في هذا الشأن».
وفيما لم يعلن حزب الله موقفا ً
من التمديد للقادة األمنيين ،رجحت
مصادر مطلعة أن يصدر اليوم موقف
ف��ي ه��ذا ال��ش��أن بعد اجتماع كتلة
الوفاء للمقاومة .وأش��ارت مصادر
مطلعة لـ«البناء» إلى «أنّ فريق 8
آذار يدعم عون في موقفه الرافض
للتمديد ،لكن إذا تعذر تنفيذ ما يطالب
به األخيرُ ،
وخيّر بين الفراغ والتمديد
لقهوجي فإنه سيختار التمديد»،

مشيرة إلى ما أعلنه رئيس تيار المرده
النائب سليمان فرنجية في حديثه
التلفزيوني األخير في هذه النقطة».
ولفتت المصادر إلى «أنّ الجميع يعلم
أنّ أيّ قرار سيتخذ لن يحظى برضى
جميع الكتل السياسية ،والمشكلة أنّ
عون لم يأخذ كالما ً مريحا ً من جنبالط
في ما يتعلق بالعميد روكز.
وأش��ارت المصادر إلى «أنّ طرح
العماد عون هو المنطبق أكثر على
القانون ألنه سيعيد تشكيل المجلس
العسكري بكامل أعضائه ،بعكس
التمديد الذي سيبقي المجلس ناقصا ً
ثالثة من أعضائه».
ولفتت مصادر سياسية لـ«البناء»
إلى «أنّ التمديد لمدير المخابرات
إدم��ون فاضل حسم بقرار من وزير
الدفاع سمير مقبل من دون العودة
إلى أحد ،أما بالنسبة لقائد الجيش
ورئيس األرك��ان فإنّ األمر لم يحسم
وال يزال قيد التداول».

بري مستاء من ربط
السلسلة بالحسابات المالية

على الصعيد النيابي ،أكد رئيس
المجلس نبيه بري إنه سيدعو هيئة
مكتب المجلس إل��ى االجتماع يوم
الثالثاء المقبل لدرس وإقرار جدول
أعمال الجلسة التشريعية العامة
المقبلة التي سيدعو إليها بعد 15
نيسان المقبل.
ومن جهة أخ��رى ،شدّد بري على
دع��وة اللجان النيابية المشتركة
ل��م��ت��اب��ع��ة درس س��ل��س��ل��ة ال��رت��ب
والرواتب ،آمالً في «انجازها لوضعها
على ج��دول أعمال الجلسة العامة
المقبلة» ،مشيرا ً بحسب ما نقل عنه
نواب لقاء األربعاء إلى «أنه لم يكن
ب�� ّري راضيا ً عن مناقشتها ،مطالبا ً
بوجوب أن تصل إلى مستحقيها».
وأب���دى «قلقه ألنّ الفريق اآلخ��ر ال
يقتصر في موقفه على ربط السلسلة
بالموازنة إنما بالحسابات المالية».
وق�����ال« :ال ي��ج��وز ره���ن م��وض��وع
السلسلة ألمور أخرى».

دفن  6قتلى
من «داعش» في عرسال

أمنياً ،بدأت نتائج معارك الجيش
مع الجماعات اإلرهابية في جرود
ع��رس��ال ورأس بعلبك والخسائر
البشرية لتلك الجماعات بالظهور.
فقد أعلن الصليب األحمر اللبناني
أنه نقل  6جثث إلرهابيين سقطوا في
معركة رأس بعلبك ،من مستشفى
الهراوي الحكومي في زحلة إلى بلدة
عرسال لدفنهم فيها.
وأش�����ارت ال��م��ع��ل��وم��ات إل���ى أنّ
الجثامين ت��ع��ود إل��ى عناصر من
«داع��ش» وتم نقلها بناء على طلب
من الجيش اللبناني ،وبمؤازرة منه،
وسلمت إلى أحد علماء الدين داخل
عرسال.

دالالت االنتخابات ( ...تتمة �ص)1
وب��ه��ذه القناعة ت��ص��دى نتنياهو للموضوع
النووي اإليراني محاوال ً لي ذراع أوباما لمنعه من
الوصول إلى اتفاق في شأنه مع إي��ران ،وارتكب
جريمة القنيطرة متصورا ً أن��ه سيخيف محور
المقاومة ويرسم بوجهه خطوطا ً حمرا ً تمنعه عن
الدفاع الفاعل في الحرب الكونية التي تشن عليه
بعد أن يسقط معادلة توازن الردع مع المقاومة،
فضالً عما سعى إليه في العام الماضي من محاولة
خنق المقاومة الفلسطينية في غزة وتصوره بأنه
سيدخل تهديداتها لألمن «اإلسرائيلي» في عالم
النسيان.
وعلى المقلب العقائدي االستراتيجي فان
نتنياهو وم��س��ت��ف��ي��دا ً م��ن ف��ظ��ائ��ع العصابات
اإلره��اب��ي��ة التي عملت تحت تسمية «ال��دول��ة
اإلسالمية في ال��ع��راق وال��ش��ام» (داع���ش) فقد
خطط إلعالن يهودية الدولة الصهيونية ،وأمعن
في تكثيف االستيطان االستعماري اليهودي
في القدس والضفة الغربية ليستجيب للعامل
العقائدي واالستراتيجي ،ث��م ليصرخ بوجه
الجميع ال دولة فلسطينية وال حق عودة وال حق
ألي فلسطيني بشيء من فلسطين.
بهذا الوجه والمشهد خاض نتنياهو االنتخابات
وظن الكثير من المتابعين أن الشارع الصهيوني
سيخيب ظن نتنياهو وأمله ويعاقبه على إخفاقاته
وعلى ما تسبب به لـ«إسرائيل» من مآزق ومصاعب
سواء في الداخل وما يتصل بتراجع النمو وتصاعد
الهجرة المعاكسة أو في الخارج وما وصل إليه
من حال تآكل ق��درة ال��ردع في مواجهة المقاومة
أو العجز عن الذهاب إلى حرب مضمونة النتائج
أو في العالقة مع أميركا ،خصوصا ً التدهور على
الصعيد الشخصي فيها بينه وبين أوباما الذي
بات يكن ضغينة وحقدا ً ضده ال مجال لحجبها أو

تجاوزها على رغم أن العالقة االستراتيجية بين
أميركا و«إسرائيل» عالقة ال تمس بصرف النظر
عن أشخاص المسؤولين الذين يتقلبون المناصب
القيادية في كل من الدولتين.
ث��م ج���اءت ن��ت��ائ��ج اس��ت��ط�لاع��ات ال����رأي قبل
االنتخابات لتؤكد كلها احتمال خسارة نتنياهو
لالنتخابات حتى أنه شخصيا ً وضع نفسه وفي
شكل جدي أمام هذا االحتمال الذي بدا لديه كأنه
مرجح أو شبه أكيد.
لكن صناديق االقتراع كذبت التوقع واستطالعات
الرأي واالحتمال المرجح وأعطت نتنياهو نصيبا ً
من األص��وات مكنه من وصف ما ناله بأنه نصر
عظيم ،وحمل خصومه في المعسكر الصهيوني على
اإلقرار بالهزيمة أمامه وهنا يكمن جوهر البحث عما
يريده الصهاينة في «إسرائيل» ،إذ أنهم وعلى رغم
كل ما سببه لهم من ضرر وإخفاق عادوا واحتضنوا
نتنياهو وبهذه القوة وبهذا الشكل ،وجعلوه األول
على رأس القوائم االنتخابية كلها في رسالة أرادوا
توجيهها للعالم ،تقول إن أي بحث في حل سلمي
يعطي شيئا ً للفلسطينيين من قبيل الدولة أو شبه
الدولة أو حتى مجلس بلدي ذو صالحية إنما هو
وهم وخداع نفس .وإن االستيطان والقضم المتدرج
وص��وال ً إلى ابتالع الضفة الغربية كلها ب��دءا ً من
ال��ق��دس ه��ي السياسة الوحيدة التي تعمل بها
«إسرائيل» ولم يكن صدفة أن يضع المستعمرون
اليد على عقارات فلسطينية في القدس الشرقية
فور معرفة النتائج المبدئية لالنتخابات ليقدموا
هدية لنتنياهو على مواقفه العنصرية.
في ظل هذا المشهد نرى أن الصفعة التي وجهتها
االنتخابات «اإلسرائيلية» كانت لكل المراهنين على
الحل السلمي والتفاوض وما إليه ،ما يؤكد على أن
مواجهة «إسرائيل» ال تكون على طاولة المفاوضات

ق����ال م���س���ؤول ك��ب��ي��ر ب��االت��ح��اد
األوروبي في مقابلة صحافية نشرت
أمس إن االتحاد غير مستعد لإلبقاء
على اليونان في منطقة اليورو بأي
ثمن رغم أنه أضاف أن خروج أثينا من
المنطقة سيلحق ضررا ً كبيرا ً بالعملة
األوروبية المشتركة.
وأبلغ بيير موسكوفيتشي مفوض
ال���ش���ؤون االق��ت��ص��ادي��ة وال��م��ال��ي��ة
ب��االت��ح��اد األوروب����ي صحيفة «دي
فيلت» األلمانية «مجموعة اليورو
لديها رغبة ساحقة إلبقاء اليونان في
منطقة اليورو .الحوادث المالية يمكن
أن تحدث .لكن مهمتنا ليست تنظيم
هذا بل منعه».
وتتألف مجموعة اليورو من وزراء
مال منطقة اليورو.
وق��ال موسكوفيتشي «ل��ن نبقي
اليونان في منطقة اليورو بأي ثمن

والحوار وال في األروقة الدولية وال المحاكم وال أي
شيء سوى الميدان ،فمواجهة «إسرائيل» لكي تعيد
الحقوق إلى أصحابها هي فقط بالمقاومة التي
حررت األرض في عام  2000وأخرجت جيشها من
غزة في عام  2005ومنعت االحتالل من العودة إلى
الجنوب أو غزة بعد ذلك بدءا ً بعام  2006وصوال ً
إلى عام .2014
أن الصهاينة الذين صوتوا لنتنياهو صوتوا
له على رغ��م فشله في أكثر من ملف اجتماعي
واقتصادي ،وعلى رغم انه قاد «إسرائيل» إلى أكثر
من إخفاق ومع هذا عادوا وصوتوا له ليؤكدوا على
سياسته الرافضة للدولة الفلسطينية والرافضة
لحق العودة والمؤكدة على استمرار االستيطان
والمعتمدة للنهج العدواني الحربي باستراتيجيتيه
القوة لناعمة والقوة الصلبة ،وبالتالي إن منطقا ً
هذا جوهره ومضمونه ال يمكن أن يكون صاحبه
مؤهالً للمجالسة على طاولة التفاوض إن لم تكسر
شوكته وتخلع أنيابه في الميدان ،وأي حديث غير
ذلك هراء.
أما محور المقاومة فلم يفاجأ ولم يكن يتوقع
خ�ل�اف م��ا ح��ص��ل ،وال تعنيه أص ً
�ل�ا م��ا تسمى
«ديمقراطية االحتالل والمحتل» و انتخاباته ،ألنه
ينظر إلى أصل الموضوع ويرى أن الديمقراطية
الحقيقية تبدأ بإعطاء الحق ألصحابه وعودة أهل
فلسطين إلى أرضهم ،أما عن السؤال حول الحرب،
فإن األمر البديهي بحسب قناعاتنا هو أن «إسرائيل»
تذهب إلى الحرب عندما توقن باالنتصار والقدرة
على صرفه سياسيا ً األم��ر غير المتشكل اآلن وال
يبدو أن تشكله في المستقبل القريب محتمل ،أما إذا
حصل فإنها ستكون الحرب األخيرة التي تغير وجه
المنطقة كما وعد يوما ً سيد المقاومة.

أزمة ديونها.
وق��ال موسكوفيتشي أن منطقة
اليورو في موقف أفضل مما كانت قبل
عامين لكنه حذر من أن رحيل اليونان

�أوقعت ع�شرات ( ...تتمة �ص)1
وافتتح رئيس البنك المركزي األوروبي ماريو دراغي في
ظل هذه االحتجاجات المقر الجديد للبنك المركزي األوروبي
في مدينة فرانكفورت .وقال شهود عيان إن نشطاء يساريين
وآخرين ضد العولمة هم من قاموا بأعمال الشغب والعنف.
ورف��ع المشاركون في التظاهرة التي نظمتها حركة
«بلوكابي» المناهضة للرأسمالية ،حركات احتجاجية
ونقابات وأح��زاب سياسية شعارات مثل «صندوق النقد
الدولي إرحل من اليونان».

وبدأت التظاهرة بمسيرة سلمية لتتحول في ما بعد إلى
أعمال عنف بين محتجين ورجال الشرطة الذين استخدموا
القوة لفض االحتجاجات .وأدت إل��ى شل حركة بعض
المؤسسات المالية في المدينة ،وقطع الطريق إلى مبانٍ
رئيسية عدة في المدينة كالبنك المركزي األوروب��ي ومقر
اإلذاعة دويتشه فيله.
واتهمت حركة «بلوكابي» المنظمة للتظاهرة الشرطة
األلمانية بتصعيد التوتر ومنع احتجاج شرعي وقانوني.

مواد �سامة في �إحدى ر�سائل البيت الأبي�ض
أكدت وسائل إعالم أميركية أن البيت األبيض تلقى
هذا األسبوع رسالة أظهرت فحوص مخبرية أولية
احتواءها على مادة «السيانيد» السامة ،في حلقة
جديدة من مسلسل األخبار السيئة التي تتوالى على
جهاز األمن الس ّري المكلّف أمن الرئاسة.
ونقلت شبكة «سي أن أن» عن المتحدث باسم جهاز
األمن السري براين ليري قوله في بيان إنه االثنين
الماضي تل ّقت منشأة فحص بريد البيت األبيض
رسالة.
ونتيجة الفحص البيولوجي األول��ي أتت سلبية،
لكن في اليوم التالي أظهرت نتيجة الفحص الكيماوي
افتراض وجود «السيانيد» .وأضاف إن «العيّنة نقلت
إلى منشأة أخرى لتأكيد النتائج» ،مشيرا ً إلى أن جهاز
األمن السري يمتنع عن اإلدالء بأي تعليق إضافي كون
التحقيق ال يزال جارياً.

ونقلت «سي أن أن» عن مسؤول أمني لم تذكر اسمه
تأكيده إن الشخص الذي فتح الرسالة في المنشأة
المخصصة لفحص البريد ال��وارد إل��ى الرئاسة لم
يصب بأي أذى.
وي��أت��ي ه��ذا ال��ح��ادث بعيد س��اع��ات على خضوع
قاس أمام أعضاء
مدير جهاز األمن السريّ لتحقيق
ٍ
الكونغرس الغاضبين من إخفاقه في س ّد الثغرات
األمنية المحرجة في عمل الجهاز ،وإقراره بأن بعض
عناصر الجهاز يلجأون إلى الكحول لتخفيف الضغط
النفسي.
وواجه جيمس كالنسي ،الرئيس الجديد للجهاز،
تحقيقا ً قاسيا ً بسبب اقتحام اثنين من عناصر الجهاز
الحواجز األمنية للبيت األبيض في وقت سابق من هذا
الشهر بعد إفراطهما في تناول الكحول من دون أنّ يتم
اعتقالهما أو إخضاعهما الختبار الكحول.

�إعالنات ر�سمية

العميد د .أمين محمد حطيط

م�س�ؤول �أوروبي :اليونان لن تبقى �ضمن االتحاد
بل وفقا ً لشروط صارمة تكون مقبولة
للجانبين كليهما» مضيفا ً أن أي حزمة
ثالثة محتملة للمساعدات المالية
يجب أن تبدو مختلفة عن الحزمتين
السابقتين.
وت���واج���ه ال��ي��ون��ان خ��ط��ر ن��ف��اد
السيولة المالية في غضون أسابيع
لكن شركاءها باالتحاد األوروب��ي -
الذين أغضبتهم التصريحات النارية
للحكومة الجديدة المعارضة التفاق
اإلنقاذ المالي الدولي للبالد  -جمدوا
المساعدات حتى تظهر اليونان أنها
تنفذ إصالحات.
وقال مسؤول يوناني أول من أمس
أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس
تسيبراس يريد االجتماع مع كبار
الزعماء األوروبيين اثناء قمة لالتحاد
األوروبي هذا االسبوع مع إصرار اثينا
على أنها لن تخضع «لالبتزاز» بسبب

وأش��ار البيان إلى أن ألين أجرى محادثات بناءة مع
وكيل وزارة الخارجية التركية فريدون سينيرلي أوغلو
ورحب بدعم تركيا لتدريب عناصر «معتدلة من المعارضة
السورية».
وف��ي السياق ،أك��د مساعد وزي��ر الخارجية اإليراني
للشؤون العربية واألفريقية حسين أمير عبداللهيان
أن الرئيس السوري بشار األسد هو جزء مهم من الحل
السياسي لألزمة السورية ،وال يمكن تجاهل دوره في
الحفاظ على ال��وح��دة الوطنية وال��ت��ص��دي ل�لإره��اب.
وأض��اف عبد اللهيان في تصريح له أم��س أن «إي��ران
تولي اهتماما ً بالغا ً للمقاومة الشعبية والقيادة السورية
ومطالب المعارضة الوطنية والمستقلة ،وتؤكد على الحل
السياسي لالزمة» مشددا ً على أن طهران ستواصل دعمها
للشعب السوري.
وأض��اف عبد اللهيان إن «اإلره��اب في سورية مني
بالفشل واق��ت��رب من نهايته» الفتا ً ال��ى أن ب�لاده «لم
تسمح بصوملة سورية أو تحويلها إل��ى ليبيا ثانية
وأن��ه من الخطأ تصور االستقرار في المنطقة من دون
األمن في سورية الذي يعتبر عامالً مهما ً في ضمان األمن
اإلقليمي».
وأكد أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني علي
شمخاني أن ال��دور البناء والتعاون االستراتيجي بين
إيران وسورية والعراق يؤدي إلى مزيد من التقارب بين
الشعوب باعتبارها العناصر الرئيسية في إيجاد األمن
الداخلي واالقليمي.
وشدد شمخاني على أن المواجهة الحقيقية لإلرهاب
والدعم العاجل لشعوب المنطقة بوجه المخاطر الناجمة
من تواجد التنظيمات اإلرهابية هما الدليل المنطقي
على حسن نيات إيران موضحا ً أن السياسة الخارجية
اإليرانية قائمة على التعاون والتعامل مع جميع الدول
بخاصة دول الجوار.

جاء ذلك في وقت أعلن نائب المتحدث باسم األمين
العام لألمم المتحدة فرحان حق أنه لآلن لم يتم تحقيق
تقدم ملحوظ في المحادثات لعقد هدنة محلية في مدينة
حلب ،مضيفا ً أن الجهود مستمرة لمعرفة إلى أي مدى من
الممكن التقدم في مثل هذه الظروف.
وقال حق إن المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا ما
زال يبحث مع دمشق والمعارضة إضافة إلى الالعبين في
المنطقة والعالم «خيارات تحقيق خطة تجميد الصراع
التي يفترض بدؤها من حلب».
وتهرب حق من سؤال مباشر حول من يقوم بتعطيل
تحقيق خطة التجميد للعمليات القتالية في حلب وقال
«ك��أي محادثات هدفنا هو جمع األط���راف مع بعضها
البعض للوصول إل��ى اتفاق ،نحن ما زلنا نعمل حتى
نضيق إلى أكبر مدى جميع الخالفات بينهم حتى نصل في
النهاية إلى التجميد».
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري على قرية حندرات
بريف حلب الشمالي بعد اشتباكات عنيفة استمرت
 10أيام مع مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» االرهابي،
وفصائل ارهابية اخرى.
كما قطع الجيش أح��د أه��م خطوط إم��داد الجماعات
المسلحة في مدينة حلب ،من خالل هذه السيطرة ،كما أكد
مصدر عسكري سوري أمس ،مضيفا ً أن وحدات الجيش
تمكنت من قتل وجرح عدد من مسلحي تنظيم «الجبهة
الشامية» االرهابية في محيط تلة المضافة شمال شرقي
حلب.
ولفت المصدر إلى تنفيذ عمليات في محيط مزارع المالح
بالتزامن مع القضاء على ع��دد من المسلحين وتدمير
اسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم في منطقة العويجة،
وبلدة حريتان الواقعة على الطريق الدولية المؤدية إلى
األراض��ي التركية ،كما خاضت وح��دات الجيش معارك
عنيفة في مزارع العرندس.

عن العملة االوروب��ي��ة سيظل يحدث
ضررا ً سياسيا ً كبيراً .وأضاف قائالً:
«الجميع سيتسائلون :من هي الدولة
العضو التالية؟».

إعالن
من أمانة السجل العقاري
في بعلبك ـ الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بوكالته عن عقيد علي ناصر الدين الوكيل
عن علي حسن ناصر الدين سند تمليك بدل
عن ضائع بحصته بالعقار  3292الهرمل.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون في بعلبك
ـ الهرمل
مايا شريف
إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية
لعام  2015قيد التحصيل
يعلن رئيس بلدية الهرمل عن وضع
ج��داول التكليف األساسية لكافة الرسوم
البلدية عن عام  2015قيد التحصيل عمالً
بنص ال��م��ادة  104م��ن ق��ان��ون ال��رس��وم
البلدية  88/60ويلفت النظر إلى ما يلي:
أوالً :عمالً بنص المادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على المكلفين
المبادرة فورا ً إلى تسديد الرسوم البلدية
المتوجبة عليهم خ�لال مهلة شهرين من
تاريخ اإلعالن في الجريدة الرسمية.
ثانياً :عمالً بنص المادة  109من قانون
الرسوم البلدية  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( %2إثنان بالمئة) عن كل
شهر تأخير عن المبالغ التي تسدد خالل
المهلة المبينة في البند األول أعاله ،ويعتبر
كسر الشهر شهرا ً كامالً.
الهرمل في 2015/03/04
إنذار عام للمتخلفين عن الدفع المكلفين
بموجب جداول تكليف أساسية
إن رئيس بلدية الهرمل يطلب إلى جميع
المكلفين بالرسوم البلدية بموجب جداول
تكليف أساسية عن أعوام  2014وما قبل،
وعلى الذين تخلفوا عن الدفع أن يبادروا
فورا ً إلى تسديد ما يتوجب عليهم من رسوم
بلدية ،وذل��ك تحت طائلة حجز أموالهم
المنقولة وغير المنقولة وبيعها في المزاد
العلني الستيفاء الرسوم البلدية المتوجبة
عليهم.
الهرمل في 2015/03/04
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين ـ
الرئيس بو نصار
المنفذ :ن���وال محمد ص��خ��ر /بوكالة
المحامي عياض فارس
المنفذ عليه :محمود صالح حمود صخر
ـ من بلدة بعلول ومجهول محل اإلقامة
حالياً.
السند التنفيذي :حكم محكمة الدرجة
األولى في البقاع ـ الغرفة األولى رقم أساس
 2013/212وقرار رقم  2013/142تاريخ
 2013/6/27وال��وارد إلى هذه الدائرة
بتاريخ  2014/6/17من دائ��رة تنفيذ
زحلة برقم  2013/852والمسجل لدينا
برقم  2014/22استنابات والمتضمن بيع
العقار  /2569بعلول بالمزاد العلني.
موعد ال��م��زاي��دة :األرب��ع��اء ال��واق��ع في

 2015/4/22الساعة الحادية عشرة
ظهرا ً في قاعة المحكمة.
المطروح للبيع :العقار رقم /2569/
بعلول.
مساحته ومحتوياته/2400/ :م 2وهو
عبارة عن أرض بور غير مزروعة وال يوجد
عليها أي إن��ش��اءات ،ويوجد فيها ثمانية
أشجار لوز عمرها خمس عشرة سنة وهو
صالح للبناء.
ح��دوده :يحده من الغرب العقار رقم
 /2571/ومن الشرق العقار رقم /2550/
وم��ن الشمال العقار رق��م  /2551/ومن
الجنوب العقار رقم .2549
ال��ح��ق��وق ال��ع��ي��ن��ي��ة :ح��ق ان��ت��ف��اع أو
ارتفاق :لهذا العقار حق االنتفاع بالمرور
على العقارين رقم  /2571/و/2572/
وعليه حق االرتفاق بالمرور للعقار رقم
./2550/
ـ اس��ت��م�لاك على ه��ذا ال��ع��ق��ار بموجب
المرسوم رق��م  /16109/تاريخ 4/17
سنة  1964المحفوظ في محضر العقار رقم
 /12/من منطقة خربة قنفار /10/م.2
قيمة التخمين/73000 :د.أ
بدل الطرح/73000 :د.أ
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
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
أي��ام من ص��دور ق��رار اإلحالة إي��داع الثمن
تحت طائلة اعتباره ناكالً فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يوما ً دف��ع جميع ال��رس��وم بما فيها رسم
الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد شرانق
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
المنفذ :بنك ب��ي��روت وال��ب�لاد العربية
ش.م.ل بوكالة األستاذ شفيق خلف
المنفذ عليهم :ورثة حسن عبدالله أبو
عكر ،وه��م حياة عبيد وخ��ال��د وعبدالله
ومحمد ووليد وبالل وأحمد حسن أبو عكر
بالمعاملة التنفيذية رقم 2009/681
ينفذ طالب التنفيذ كشفي حساب وتأمين
ب��م��ب��ل��غ /62495330/ل.ل ومبلغ
/1021/دوالر أميركي والفائدة والرسوم.
ال��م��ط��روح للبيع :ك��ام��ل ال��ع��ق��ار 73
تعنايل.
مساحته6755 :م 2يقع هذا العقار على
يسار طريق شتوره المصنع ويبعد عنه
بطريق فرعي حوالي  600م .ويقوم على
هذا العقار بناءان من اإلسمنت المسلح:
البناء األول :مؤلف من طابقين :طابق
أرض��ي :مؤلف من خمسة محالت بأبواب
ج��رارة ويوجد ضمن المحالت مكتب من
القزاز والحديد وحمام عدد اثنين ومتخت
حديد ومطبخ عدد اثنين .من الجهة الخلفية
للبناء يوجد ساحة سماوية من الباطون
ضمنها شالل وبحيرة من الحجر المنحوت
وتصوينة من الباطون والحديد وبوابة

حديد ومواقف سيارات سطحهم من الحديد
والتوتيا ومحطة كهرباء بجانب البحرة
وأح���واض زه��ور وي��وج��د بئر م��اء عربي
ومدخل ودرج يؤدي إلى السطح.
الطابق األول :مؤلف من شقتين :الشقة
الجنوبية :مؤلفة من صالون وسفرا غرفة
جلوس وغرفتي ن��وم وحمامين وغرفة
صغيرة للخادمة ومطبخ ومدخل وممشى
وشرفتين وتدفئة مركزية.
الشقة الشمالية :مؤلفة من ثالث غرف
ومطبخ وحمام ومدخل وممشى وشرفتين
وتدفئة مركزية.
البناء الثاني :مؤلف من طابقين :طابق
أرض��ي :مؤلف من تسعة محالت مفتوحة
على بعضها من الداخل وغرفة للمولد من
الباطون وغرفة من التوتيا للمولد الكبير
وبئر ماء عربي خ��رزات وخلفه مستودع
من الباطون جدرانه وسطحه من التوتيا
وبابين جرار من الحديد ومدخل عام ودرج
يؤدي إلى الطابق األول والسطح.
الطابق األول :مؤلف من ث�لاث شقق:
كل شقة مؤلفة من صالون وغرفة جلوس
وغرفة نوم وهول ومطبخ وحمام ويوجد
ف��رن��دا كبيرة للشقق ال��ث�لاث 40م × 3م
مسقوفة أما الشقة الثالثة لجهة الشرق
يوجد فيها تدفئة مركزية .وعلى سطح
البناء يوجد غرفة من الباطون كبيرة.
خلف البناء من جهة الجنوب يوجد فسحة
سماوية من الباطون وم��ن جهة الشرق
خلف المعمل يوجد خزان مياه من الحديد
ومنشار حجر .أما ما تبقى من العقار أرض
سليخ يوجد عليها أربع غرف من الباطون
سطحها جميعها من التوتياء ويوجد هنكار
حديد.
ح��دوده :يحده غربا ً طريق عام وشرقا ً
نهر الليطاني وشماال ً العقار  71وجنوبا ً
العقارات  74و 516و 517و 518و.519
الحقوق العينية :تعهد المقترض بعدم
تنظيم أي عقد إيجارة أو استثمار مع أي
شخص ك��ان م��دة تزيد عن السنة .حجز
تنفيذي على ه��ذا العقار لمصلحة بنك
ب��ي��روت وال��ب�لاد العربية محضر وصف
العقار لمصلحة بنك بيروت والبالد العربية
تأمين لمصلحة بنك بيروت والبالد العربية
درج��ة أول��ى لقاء مبلغ خمسة عشر ألف
دوالر أميركي ،ودرج��ة ثانية لقاء مبلغ
ثمانين مليون ليرة لبنانية.
التخمين/960896/ :د.أ تسعماية
وستون ألفا ً وثمانمائة وستة وتسعون
دوالرا ً أميركياً.
ب��دل ال��ط��رح :بعد التخفض  %10ـ
/400.390.2/د.أ .أربعمائة ألف وثالثمائة
وتسعون دوالرا ً أميركيا ً وسنتين.
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع في  2015/4/30أمام رئيس دائرة
تنفيذ زحلة ف��ي قاعة المحكمة الساعة
الثانية عشرة ظهراً.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع بإسم
رئيس دائ��رة تنفيذ زحلة قيمة الطرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم
كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ زحلة إذا لم يكن له مقام
فيه وعليه خالل ثالثة أيام من صدور قرار

اإلحالة إي��داع الثمن تحت طائلة اعتباره
ناكالً وإعادة المزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة كما وعليه
دفع رسم الداللة.
رئيس الكتبة
محمد البرجي
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 الدوام 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 تلزيم
أعمال تنظيف في قصر عدل النبطية وفي
بعض المحاكم المنفردة في المحافظات
(ال���دام���ور ،شحيم ،بعقلين ،دي��ر القمر،
القبيات ،صغبين ،بنت جبيل ،حاصبيا،
تبنين ،جويا)
الساعة التاسعة م��ن ي��وم الخميس
الواقع فيه التاسع من شهر نيسان ،2015
ت��ج��ري إدارة ال��م��ن��اق��ص��ات ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ شارع ب��وردو ـ
الصنايع ـ بيروت ،لحساب وزارة العدل
مناقصة تلزيم أع��م��ال تنظيف ف��ي قصر
عدل النبطية وفي بعض المحاكم المنفردة
في المحافظات (الدامور ،شحيم ،بعقلين،
دير القمر ،القبيات ،صغبين ،بنت جبيل،
حاصبيا ،تبنين ،جويا).
التأمين المؤقت :لكل مبنى تأمين محدد
في دفتر الشروط الخاص.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل مبنى
على حدة.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من مصلحة الديوان في
وزارة العدل.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 553

