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تتمات

ال����ت����ي ل�����م ت���ن���ت���ج ش����ي����ئ����ا ً إال
التحضير للمزيد من الخطط
السوداء وكسب الوقت للعودة
للتصعيد .
خصص ح��زب الله
لبنانياً،
ّ
ً
ردا ً م��ف��ص�لا ل��ك�لام الرئيس
السابق ميشال سليمان ،متهما ً
إي����اه ب��ط��رح ال���ن���أي بالنفس،
لتغطية مشاركة مسلحين في
الحرب ض ّد الدولة السورية،
وب���ت���ن���اول س��ل�اح ال��م��ق��اوم��ة
ل���ح���م���اي���ة س���ل��اح م��ي��ل��ي��ش��ات
ال��ف��ت��ن��ة ،ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت شهادة
رئيس الحكومة السابق فؤاد
ال���س���ن���ي���ورة أم������ام المحكمة
ال��دول��ي��ة ،م��وض��وع تعليقات
ن����واب وم���ص���ادر ق��ري��ب��ة من
ح��زب الله ،أك��دت أنّ شيئا ً لن
يتأثر ف��ي ال��ت��واص��ل والحوار
مع تيار المستقبل بسبب هذه
الشهادة ،ألنّ الحزب ال يقيم
ح��س��اب��ا ً للمحكمة كلها أصالً
فلماذا يهت ّم بشهادة ال قيمة
لها أمام محكمة ال قيمة لها.

محليا ً يعود االهتمام مجددا ً إلى
الجلسة التشريعية ال ُمقرر عقدها
ال��ش��ه��ر ال��م��ق��ب��ل .وت��ح��ض��ي��را ً لها
تجتمع هيئة مكتب مجلس النواب
ال��ي��وم برئاسة رئ��ي��س المجلس
نبيه ب��ري لوضع ج��دول أعمال
الجلسة ،والذي من المفترض أن
يتألف من االقتراحات والمشاريع
التي أقرتها اللجان المشتركة ،إال
أنّ الشغور الرئاسي وإصرار فريق
 14آذار على تشريع الضرورة
سيحول دون ذلك.
وأك����د ال��ن��ائ��ب ان���ط���وان زه��را
لـ«البناء» أنّ «االجتماع اليوم هو
لإلطالع من الرئيس بري على ما
سيطرحه حول جدول األعمال».
وأشار إلى «أن حزب القوات الذي
لن يقاطع اجتماع الهيئة ،ال يزال

�أمير قطر تمو�ضع ( ...تتمة �ص)1
على موقفه م��ن الهيئة العامة
التي لن يشارك فيها إال للبحث
في قانون االنتخاب والموازنة
العامة التي تتض ّمن ملف سلسلة
الرتب والرواتب».
ل��ك��ن ال��ن��ائ��ب م��ي��ش��ال موسى
أوض��ح ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن «سلسلة
الرتب والرواتب وقانون االنتخاب
والموازنة لن تكون على جدول
أع��م��ال جلسة منتصف نيسان
ال��ت��ي سيحددها اج��ت��م��اع هيئة
مكتب المجلس اليوم ،على اعتبار
أن ال��ل��ج��ان ال��م��ش��ت��رك��ة ل��م تنه
درس السلسلة ،واللجنة الفرعية
المكلفة دراسة قانون االنتخابات
لم تنه عملها ،ومجلس الوزراء لم
يبدأ بعد بدراسة بنود الموازنة».
وفي موضوع السلسلة ،يعقد
رئ��ي��س لجنة ال��م��ال وال��م��وازن��ة
النائب إبراهيم كنعان اجتماعا ً
في العاشرة قبل ظهر اليوم مع
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع سمير مقبل ووفد من قيادة
الجيش ،لمناقشة االق��ت��راح��ات
التي تتعلق بسلسلة العسكريين
وف��ق �ا ً لما ت��م ال��ت��واف��ق عليه في
جلسة اللجان المشتركة.

السنيورة يقدّم
صورة سيئة للحريري

ووس����ط ه����ذه االن���ش���غ���االت،
مثل رئيس كتلة المستقبل فؤاد
السنيورة كشاهد أم��ام المحكمة
ال��دول��ي��ة ال��ن��اظ��رة ف��ي اغ��ت��ي��ال
الرئيس رفيق الحريري .ووصف
متابعون لهذا الموضوع حالة
السنيورة أمام المحكمة باالرتباك
وال���خ���وف وال���ذع���ر وال��ت��خ��ب��ط،
األمر الذي جعله ال يقدم إجابات
محددة لهيئة المحكمة ،ما اضطر
األخيرة إلى إعادة بعض األسئلة
من  8إلى  10مرات».
ول���ف���ت ال��م��ع��ن��ي��ون إل����ى أن��ه
على رغ��م «ت��ح��ري��ف السنيورة
في الوقائع وتلفيق الكثير مما

يعرفه اللبنانيون ،فإن السنيورة
ق���دّم ص���ورة سيئة ع��ن الرئيس
الحريري ،منها انه يستميت من
أجل السلطة وأنه مستعد لتقديم
كل شيء من أجل المحافظة عليها
ب��م��ا ف��ي ذل��ك ك��رام��ت��ه وم��ال��ه!».
ولفتـت ال��م��ص��ادر إل��ى أن��ه كان
ص��اع��ق�ا ً أن ي��ذك��ر ال��س��ن��ي��ورة أن
الحريري لجأ إليه باكياً ،بادعائه
أن الرئيس السوري بشار األسد
ه��دده وأه��ان��ه إن ل��م ي��ق��دم على
التمديد في خريف ع��ام ،2003
مع اإلشارة إلى «أنه لو كان ذلك
صحيحاً ،فمعنى ذلك أن الحريري
ابتلع اإلهانة من أجل البقاء في
الحكم وهو القادر على فعل الكثير
م��ن تقديم استقالته وم��غ��ادرة
لبنان لكنه لم يفعل».
وأش����ارت ال��م��ص��ادر إل���ى «أن
إف���ادة السنيورة ل��ن ت��ؤث��ر على
حوار حزب الله – تيار المستقبل،
ّ
وتدخل
فملفات المحكمة الدولية،
ح��زب الله في سورية والسالح
مواضيع فيها ربط نزاع».

م���ن م��ؤس��س��ة ال���رئ���اس���ة إل��ى
المجلس النيابي ومن ثم بعض
الذين يحاولون تعطيل الحكومة
ل��ن ي���ؤدي إل���ى ان��ت��خ��اب رئيس
للجمهورية».
وأك����د «أن ح���زب ال��ل��ه ي��ري��د
انتخاب رئيس للجمهورية اليوم
قبل ال��غ��د» ،معتبرا ً «أن نقطة
الخالف بينه وبين الفريق اآلخر،
ه��ي ع��دم ق��ب��ول ال��ح��زب برئيس
يكون مطية ألحد ،بل يريد رئيسا ً
ح ّرا ً شريفا ً يحمي الوطن ويحمي
بنيانه ويقضي على الفساد».
وش�����دد ال���ح���زب ع��ل��ى «أن���ه
يؤمن بالدولة اللبنانية القوية
ودع��ام��ت��ه��ا ال��م��ق��اوم��ة والجيش
والشعب» ،الفتا ً إل��ى «أن نجاح
حزب الله في سورية مع القوى
ال��ش��ري��ف��ة ال��ت��ي واج��ه��ت داع��ش
والنصرة والقاعدة ك��ان مؤشرا ً
إيجابيا ً ومهما ً لحماية لبنان».
واعتبر «أن المشروع التكفيري
ي��ص� ّر على إدخ���ال المنطقة في
أتون االضطراب المذهبي».

حزب الله :خطاب النأي
بالنفس كان إلخفاء دور
عسكري في سورية

المشنوق يح ّمل حزب
الله وعون
مسؤولية عرسال

من جهته ،رأى حزب الله أنه
«حين يكون الحوار نتيجته في
الجلسة الماضية أن المصلحة
استراتيجية في الحوار بين حزب
الله وتيار المستقبل ،فإن خالف
ه���ذا ال����رأي ه��و أص����وات خ��ارج
المصلحة االستراتيجية».
وشدد على «أن خطاب العبور
إلى الدولة كان إلخفاء ممارسة
ميليشيوية تقضي على الدولة
وتثير الفتن ،وأن خطاب النأي
بالنفس كان إلخفاء دور عسكـري
متما ٍد في سورية» ،مؤكدا ً «أننا
نملك خطابا ً واحدا ً ورؤي ًة واحــد ًة
وم��م��ارس�� ًة واض��ح��ـ�� ًة وم��ع��ل��ن� ًة
نظهرها من دون أي ازدواجية».
ولفت إل��ى «أن تسرية التعطيل

الممثل ال�شخ�صي ( ...تتمة �ص)1
ولم نجد آذانا ً صاغية على رغم أننا طرقنا كل األبواب واستخدمنا كل المفاتيح
ولم يج ِد هذا شيء».
ولفت الحمران الى أن ما أشيع أخيرا ً عن رسائل وتفاهمات مع السعودية من
تأويالت الصحافة التي أساءت فهم كالم السيد عبدالملك الحوثي .وأضاف:
«حاولنا أن تكون لنا قنوات اتصال مع اإلخوة في السعودية واإلمارات ومصر
والمحيط اإلقليمي في شكل كامل ،لكن لألسف كانت هذه األبواب توصد في
وجهنا وال صحة ألي رسائل وتفاهمات».
وأوضح الممثل الشخصي للسيد الحوثي أن اللجنة الثورية ليست تابعة
ألنصار الله وإنما أنصار الله مكون من المكونات الموجودة في اللجان
الثورية العليا ،ولفت لألخطار المحدقة على األرض على رغم اإلستنفار األمني
والعسكري وطالب أجهزة االستخبارات أن تقوم بواجباتها.
ووصف الحمران خطاب الرئيس عبد ربه منصور هادي األخير بمحاولة
«مغازلة» الجانب الخليجي ،وقال« :يريد هادي أن يستدر التمويل والتعاطف
والتوجه السياسي وربما العسكري».
وتابع الحمران «أنصار الله ال تخاف من مجلس األمن وال الدول اإلقليمية،
ونحن لدينا هدف استراتيجي بحماية بلدنا من دون أن يكون هناك سورية
أخرى أو عراق آخر ،مشددا ً على أننا لن نسمح أبدا ً بتواجد العناصر التكفيرية
أو المستحلة بالدماء أو الخارجة عن اإلسالم ومهما كانت ثقافتها ومهما كانت
النتائج ،وقال« :سنقف ضدها بكل قوة مع االستعانة بالله تعالى وهناك كثير
من الكالم اإلعالمي الذي ال يعدو كونه مبالغات ال نسيطر على تعز وال على أي
شيء مما قيل فمطار تعز مفتوح للقادم والوافد إليه ،وإذا كانت هناك طائرات
على مستوى خاص فإن المطار يقوم باستقبالها أيضاً».

ف���ي واش��ن��ط��ن اع��ت��ب��ر وزي���ر
الداخلية نهاد المشنوق ،أم��ام
الصحافيين اللبنانيين المقيمين
ف��ي العاصمة األميركية أن��ه «ال
ي��وج��د ف��ي ل��ب��ن��ان منطقة فيها
خطوط تماس سوى بلدة عرسال
ال��ح��دودي��ة» ،مح ّمالً المسؤولية
إلى «ح��زب الله والتيار العوني
ال��ل��ذي��ن رف��ض��ا ن��ق��ل المخيمات
الحدودية تحت عناوين مختلفة
م��ن��ه��ا ال��ه��وس م��ن ال��ت��وط��ي��ن».
وأعلن أنه يتم «العمل لتشجيع
السوريين على مغادرة عرسال
إلى مخيمات البقاع ،لكن هذا األمر
بحاجة إل��ى دع��م م��ادي ،وه��و ما
سنسعى إل��ى تأمينه في مؤتمر
المانحين في الكويت».

وعن الشق السياسي لزيارته
ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة ،أوض���ح
ال��م��ش��ن��وق ان���ه س��ي��ت��ط��رق إل��ى
م���وض���وع رئ���اس���ة ال��ج��م��ه��وري��ة
«وض���رورة وفاقيته» .كما أشار
إل���ى أن زي���ارت���ه ه���ي «إلع����ادة
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة إل��ى الخريطة
الدولية» ،موضحا ً «أن لقاءاته
مع المسؤولين األميركيين ستركز
على نقطتين أساسيتين :التدريب
العالي والتطوير التكنولوجي
لألجهزة األم��ن��ي��ة ،خصوصا ً أن
ال��ح��رب ال��ت��ي ي��خ��وض��ه��ا لبنان
لها طبيعة مختلفة وتحتاج إلى
أمور محددة ،منها التدريب ورفع
مستوى التقنيات».
وأك�����د «أن ت��غ��ي��ي��ر ال��س��ف��ي��ر
األميركي في لبنان لن يؤثر في
م��س��ت��وى ال��ع�لاق��ات اللبنانية
األم��ي��رك��ي��ة» .وق���ال« :وف���ي ه��ذا
اإلط���ار سأطلب م��ن المسؤولين
األميركيين اإلسراع بتسمية سفير
جديد في لبنان».
وع��ن ملف التفاوض اإليراني
األميركي ،اعتبر وزي��ر الداخلية
«أن عدم التوصل إلى اتفاق بين
البلدين ستكون له تداعيات على
ك��ل م��ن لبنان وس��وري��ة واليمن
والبحرين».
في غضون ذل��ك ،حثت وزي��رة
الفرنكفونية والتنمية الفرنسية
آن��ي��ك ج���ي���راردي���ن ل��ب��ن��ان ع��ل��ى
«انتخاب رئيس للجمهورية بعد
عشرة أشهر من شغور المنصب
وعلى إع��ادة تفعيل المؤسسات،
من أجل اإلف��راج عن  166مليون
يورو مقدمة من بالدها لمساعدته
على تحمل عبء أكثر من مليون
الجئ سوري» .وأكدت جيراردين
ف���ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ف���ي مقر
السفير الفرنسي في بيروت بعد
جولتها على عدد من المسؤولين
اللبنانيين «تضامن فرنسا في
مواجهة المحنة التي يواجهها
لبنان والمرتبطة باستضافة
الجئين سوريين».

ال�سعودية وبريطانيا ( ...تتمة �ص)1
وقد غطى التقرير هجمات وقعت في الفترة الممتدة
بين كانون الثاني عام  2012ونيسان عام  2014في
محيط دمشق وحمص.
وقال نائب المدير التنفيذي للشرق األوسط في منظمة
«هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق اإلنسان «لقد
شهدنا سباقا ً نحو القاع في سورية إذ تحاكي الجماعات
المسلحة قسوة القوات الحكومية في شكل تكون له
عواقب مدمرة على المدنيين».
«سيارات المتمردين المفخخة وصواريخهم تقتل
مدنيين» ،هكذا اختصرت المنظمة الدولية مضمون
تقريرها« .ما كان يجب أن يموت» ...تحت هذا العنوان
تحدث التقرير عن هجمات عشوائية وعديمة التمييز
في مناطق يسيطر عليها الجيش السوري ذات كثافة
سكانية.
وو ّث��ق��ت المنظمة أك��ث��ر م��ن سبعة عشر هجوما ً
بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة البدائية الصنع
في جرمانا بريف دمشق ،وست عمليات في الزهراء
وعكرمة بحمص وعملية في قرية الثابتية وأخرى في
وسط دمشق.
ووقعت التفجيرات في مناطق تجارية وسكنية
بحسب المنظمة وف��ي ح��االت ع��دة انفجرت قنبلتان
الواحدة تلو األخرى في ما عدّه التقرير محاولة ظاهرة

لمضاعفة اإلصابات.
وأ ّك��د الشهود عدم وجود أه��داف عسكرية في مكان
قريب من المواقع المستهدفة وفي جميع الهجمات التي
حققت فيها «هيومن راتيس ووتش».
كذلك لجأت الجماعات المسلحة إلى إطالق قذائف
ال��ه��اون أو ال��ص��واري��خ محلية الصنع على دمشق
ومحيطها وعلى حمص ،بعضها أصاب مدارس مملوءة
باألطفال.
إنطالقا ً من هنا دعت «هيومن رايتس ووت��ش» إلى
إحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية
وإل��ى فرض حظر على األسلحة للمرتبطين بارتكاب
انتهاكات حتى يجري وقفها وتقديم المسؤولين عنها
إلى المحاسبة.
جاء ذلك في وقت أكد وزي��ر الخارجية السعودي،
سعود الفيصل أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع
نظيره البريطاني فيليب هاموند الذي يزور السعودية،
أنه ال بديل لـ«جنيف –  »1للخروج من األزمة السورية.
وشدد الوزير السعودي على رفض بالده ألي دور
للرئيس بشار األسد في مستقبل سورية ،في حين أكد
هاموند موقف بريطانيا بشأن األزمة في سورية الداعي
إلى االنتقال السياسي للسلطة وعدم مشاركة الرئيس
السوري في أي حل مستقبلي.

تعزيزات ع�سكرية( ...تتمة �ص)1
وقال« :هم يتمددون في األرض يحتلون المطارات يحتلون
ال��م��دن يقصفون ع��دن ب��ال��ط��ائ��رات يعتقلون م��ن ي��ش��اؤون
ويهددون ويحشدون قواتهم» .وأضاف« :جرى مخاطبة كل
من مجلس التعاون الخليجي واألمم المتحدة وكذلك المجتمع
الدولي بأن يكون هناك منطقة طيران محظورة وأن يمنع
استخدام الطائرات العسكرية في المطارات التي يسيطر عليها
الحوثيون».
وجاء الرد سريعا ً من قبل وزير الخارجية السعودي سعود
الفيصل ،الذي هدد باتخاذ خطوات لوقف ما أسماه «العدوان»
على اليمن ،في حال فشل الحل السياسي.
وفي مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني بالرياض ،قال
الفيصل إنه «يأمل في حل األزمة اليمنية سلمياً ،لكن إذا لم
يحدث فستتخذ دول المنطقة الخطوات الالزمة ضد العدوان».
واعتبر أن «الحل في اليمن ال يمكن الوصول إليه إال باالنصياع

لإلجماع ال��دول��ي ،ورف��ض االن��ق�لاب بما في ذل��ك االنسحاب
المسلح من مؤسسات الدولة» ،على ح ّد قوله.
وأك��د الفيصل أن «أم��ن اليمن وأم��ن دول مجلس التعاون
الخليجي جزء ال يتجزأ» ،مشيرا ً إلى أن «دول الخليج ستلبي
طلب الرئيس اليمني (المستقيل) عبد ربه منصور هادي ،بعقد
الحوار في الرياض» ،بحسب تعبيره.
من جانبه ،أعرب الوزير البريطاني ،فيليب هاموند ،عن
قلقه «من تردي األوضاع في اليمن» ،وندد بـ«الهجمات على
مدينة عدن» في إشارة إلى الغارات المجهولة التي استهدفت
منذ أيام قصر الرئاسة في عدن.
من جهتها ،ردت حركة «أن��ص��ار الله» بلسان المتحدث
الرسمي باسمها محمد عبد السالم في تصريح تحذيري للوزير
السعودي ،بالقول :إن «فكرت السعودية بالتدخل العسكري
في اليمن تكون قد فتحت عليها حربا ً لن تستطيع التحكم بها».

وأرسلت اللجان الثورية تعزيزات عسكرية جديدة إلى
جنوب اليمن لتعزيز تواجدهم هناك في مواجهة التكفيريين
وعناصر جماعة «داعش» اإلرهابية؛ فیما هدد وزیر الخارجية
ال��س��ع��ودي باتخاذ إج���راءات إن ل��م يتم التوصل إل��ى حل
سياسي.
على الصعيد الميداني ،اندلعت اشتباكات في هيجة العبد
والمقاطرة الواقعتين جنوب تعز باتجاه ع��دن ليل األحد
االثنين بين الجماعات المسلحة واللجان الثورية أثناء نقلهم
التعزيزات العسكرية إلى محيط المدينة التي سيطروا على
مطارها ،فيما يتابعون تقدمهم للسيطرة عليها في شكل كامل.
وذكرت مصادر عسكرية أن اللجان الشعبية نقلت حوالى
 5000رجل و 80دبابة إلى منطقة القاعدة في محافظة إب
القريبة من تعز ،وتمركزت في مدارس المنطقة التي تبعد نحو
 30كيلومترا ً شمال شرقي تعز.

تون�س ت�ؤكد �أنها لن ُتحكم بال�شريعة بل �ستبقى مالذاً للديمقراطية

ال�صيد يقيل م�س�ؤولين �أمنيين بعد هجوم «باردو»
أق��ال رئيس الحكومة التونسي الحبيب
الصيد أمس مسؤولين أمنيين في الشرطة
ع��ل��ى خلفية ال��ه��ج��وم ع��ل��ى متحف ب���اردو
األسبوع الماضي.
وأعلنت الحكومة التونسية أن الصيد أقال
مسؤولي الشرطة بعد أن الحظ «ثغرات» في
حماية منطقة المتحف.
وق���ال م��س��ؤول االت��ص��االت ل��دى الصيد،
المفدي مسدي إن رئيس الوزراء «قام بزيارة
مساء األحد إلى حي المتحف وشاهد عددا ً من
الثغرات .وبالتالي قرر إقالة مسؤولين بينهم
قائدا شرطة».
وب��ح��س��ب وس��ائ��ل إع�ل�ام ت��ون��س��ي��ة ف��إن
المسؤولين المقالين هم مدير إقليم األمن
بتونس ومدير إدارة وحدات الطريق العمومي
إض��اف��ة إل��ى مدير األم��ن السياحي ورئيس
منطقة باردو ومسؤولين آخرين.
كما ق��رر رئ��ي��س الحكومة التونسية أن
يقتصر ارتياد المسجد الموجود في محيط
مجلس النواب ومتحف ب��اردو على النواب
والموظفين العاملين بالمجلس.
من جهة أخرى ،أكد المتحدث باسم وزارة
الداخلية ،محمد علي العروي أن الشخص
الثالث المشارك في عملية باردو والذي تحدث
عنه الرئيس التونسي ،الباجي قائد السبسي

في تصريح صحافي هو الشخص ذاته الذي
نشرت وزارة الداخلية صورته نهاية األسبوع
الماضي.
وك����ان ال��س��ب��س��ي أك���د ف��ي وق���ت س��اب��ق،
ف��ي مقابلة نشرتها مجلة «ب���اري ماتش»
الفرنسية ،وج��ود مسلح ث��ال��ث ش��ارك في
الهجوم األخير على متحف باردو مشيرا ً إلى
وجود «خلل» في األجهزة األمنية في بالده.
من جهة أخرى ،أكد الرئيس التونسي أن
«تونس لن تحكم أب��دا ً من خالل الشريعة»
وأنها «ستبقى مالذا ً للديمقراطية».
وك����ان ال��س��ب��س��ي ق��د دع���ا ال��ج��م��ع��ة إل��ى
«مصالحة وطنية تشمل الجميع» ،مؤكدا ً
التزامه بتعهدات الحكومات السابقة كافة.
يذكر أن تنظيم «داع���ش» تبنى االعتداء
ال��ذي وق��ع األرب��ع��اء على متحف «ب���اردو»
بتونس وال��ذي أسفر عن مقتل  20سائحا ً
أجنبيا ً وثالثة تونسيين.
قتل جندي وج��رح ثالثة آخ���رون الليلة
الماضية إث��ر انفجار لغم في سيارة كانت
تقلهم ف��ي ج��ب��ال ورغ���ة ف��ي والي���ة ال��ك��اف
التونسية الحدودية مع الجزائر.
وأوضحت المصادر أن السيارة كانت ضمن
دورية عسكرية تمشط المنطقة.
وق��ال المتحدث ب��اس��م الجيش بلحسن

الوسالتي «قتل جندي وأص��ي��ب اث��ن��ان في
انفجار لغم بمنطقة ح��دودي��ة م��ع الجزائر
في ال��ك��اف» .وأض���اف« :طبعا ً اللغم زرعه
إرهابيون».
واألس��ب��وع الماضي قتل  20سائحا ً في

هجوم نفذه مسلحان على متحف باردو.
وأثار الهجوم حالة من الصدمة والذهول
ف��ي البلد ال��ذي أكمل انتقاله الديمقراطي
بانتخابات وصياغة دستور جديد العام
الماضي.

هاموند و�سعود ( ...تتمة �ص)1
التص ّرف بالمال العام في محرقة نفايات برج
حمود ،وال قال إنّ مثلها يتك ّرر اآلن بسياساته
اإلصالحية من دون وجود سوري في لبنان،
وع��ن��وان��ه��ا أح����د ع��ش��ر م��ل��ي��ار دوالر ضائعة
على ال��دول��ة ال يعرف أح��د مصيرها ،ويتح ّمل
شخصيا ً مسؤوليتها ،وأنه يربط وكتلته تمرير
أي موازنة عامة بالعفو عنها وتجاهل التحقيق
ّ
فيها.
 المهم أنّ السنيورة استُحضر إلى المحكمةليتولى استثمار المنصة إعالميا ً
للتهجم على
ّ
سورية ورئيسها وعلى المقاومة وسالحها،
وبلغة عدائية ال حاجة الستعادتها.
 ليلة ظهور السنيورة أط ّل على اللبنانيينقمر الرئيس السابق ميشال سليمان إطاللة لم
ينصحه مستشاروه اإلعالميون أنها ال تليق
بقائد سابق للجيش أو رئيس سابق للجمهورية،
ليتحدث ع��ن القمر ال��دي��ن وال��ص��اب��ون البلدي
ومربى المشمش ،وليسلط لسانه على المقاومة
وسورية ورئيسها وجيشها ،متناسيا ً أنّ النأي
بالنفس الذي يتباهى بكونه أه ّم إنجازاته ،كما
ي��دع��وه لالحتجاج على وق���وف م��ن يقف إلى
جانب س��وري��ة ورئيسها وجيشها يمنع عليه
فعل العكس.
 بالمناسبة سينتحر ش��ارل دي��غ��ول وهوف���ي ق��ب��ره ب��س��ب��ب م��ع��ادل��ة ال��ج��ن��رال سليمان
الحربية ،ألنه انتصر على الفاشية التي يقارع
شقيقتها الرئيس األس��د في سورية ،وق��د بلغ
عدد ضحاياها أكثر من نصف مليون ،فيصير
دي��غ��ول بعرف ال��ج��ن��رال سليمان انتصر على
شعبه بنصف م��ل��ي��ون ض��ح��ي��ة ،ك��م��ا سينتحر
أي��زن��ه��اور م��ن معادلة الجنرال سليمان حول

ال���م���ع���ادالت ال��ح��رب��ي��ة ،ال��ت��ي ت��س��ق��ط كمعادلة
الجيش والشعب والمقاومة التي سقطت ألنّ
المقاومة قاتلت اإلره��اب خ��ارج ح��دود لبنان،
كما قاتل أيزنهاور خارج حدود بلده ،ور ّد عنها
ما رآه خطرا ً قادماً.
 صبيحة شهادة السنيورة وظهرها وبعدظهرها ،ط ّوقت الشهادة بتصريحات من النائب
وليد جنبالط ووزير خارجية بريطانيا ووزير
خارجية السعودية ،والموضوع التهجم على
الرئيس بشار األسد.
 التوقيت ليس على عالقة بما يجري فييفسره ،وال جديد
سورية ،وليس هناك جديد ّ
في قضية الرئيس الحريري ،السبب تصريح
جون كيري عن التفاوض شخصيا ً مع الرئيس
بشار األسد.
 ي��ردّون على كيري ويخلقون له معوقات،فليدافع كيري عن مفاوضاته ،فالرئيس األسد
يه ّمه األفعال وليس األقوال.
 ف���ي األف���ع���ال وزي����ر خ��ارج��ي��ة بريطانيام��س��ؤول ع��ن ث�لاث��ة آالف داع��ش��ي عليه تد ّبر
أمرهم بعد ع��ودة باتت وشيكة إل��ى بريطانيا،
وج��ن��ب�لاط ل��دي��ه أف��ع��ال ب��م��ا ب��ع��د ال��ع��ام 2016
ومكانة سورية وإي���ران وربما النأي بالنفس
عن المسؤولية أو ما يس ّميه بالتنحي ،وسعود
الفيصل أمامه اليمن فليفعل إنْ يقدر ،والسنيورة
عليه االستعداد لموازنة  2016حيث ال ينفع
تأجيل وال مقايضة على األح���د عشر مليار،
أما الرئيس السابق فقد ضاع عليه زمن الفعل،
ولذلك معذور من يرفض أن يتقاعد وليس لديه
إال األقوال ،وقد أضاع زمن األفعال.
ناصر قنديل

اال�ستثمار الم�صري ( ...تتمة �ص)1
وبالتالي فإن «مسافة السكة» بدت عبارة استغالل
مشينة بحق هذه الحكومات ،ال تبدو واضحة لكثيرين
خصوصا ً إذ ما وضعت في سياق التعاون العربي
واتفاقية الدفاع المشترك إضافة إلى عناوين لها عالقة
بالدفاع عن العروبة وعن اإلسالم الحقيقي الذي تمثله
السعودية.
لم يعد هذا خافيا ً على كثيرين ،لقد بدا فاقعا ً جدا ً في
ظل المليارات التي كان ير ّكز عليها فريق «السيسي»،
وفي ظل تسريبات هاتفية ما بين «السيسي» وفريقه
السياسي تؤكد هذا االتجاه في استغالل الحالة المادية
والمعنوية التي تعيشها دول الخليج العربي والنفخ
فيها من قبل السلطات المصرية نفسها ،وتظهيرها على
أ ّنها رئيسية وأساسية!
يبدو ذل��ك واض��ح�ا ً في عناوين إضافية تكرس هذا
الموقف المصري ،أكثر فأكثر ،وتكشف عن طريقة
االصطفاف التي تقوم بها الحكومة المصرية ،من خالل
سياساتها مع دول الجوار والمنطقة ،فكالم الحكومة
المصرية أخيرا ً عن «األمن القومي العربي» ودفاعها
عنه ،ال يصب في عالقتها مع الفلسطينيين ،كون أنّ
العالقة معهم ال تتجاوز العالقة القائمة بينهم وبين
الحكومات الخليجية ،وعالقتها مع سورية قائمة
على أساس العالقة الخليجية مع سورية أيضاً ،كذلك

بالنسبة للعراق واليمن وتركيا والسودان وباقي دول
المنطقة.
هنا يبدو واضحا ً أنّ الحكومة المصرية في تركيزها
على الدفاع عن «األمن القومي العربي» ال يتجاوز فهمها
له على أ ّنه الدفاع عن «األمن الخليجي» ،وهو الموقف
ذاته الذي يصب في ذات المعنى لجهة استغالل تلك
الحكومات بمزيد من الخوف من «الغول اإليراني» ،وإال
أين هي مما يحصل لألمن القومي العربي في فلسطين
وليبيا والسودان ولبنان واليمن والعراق وسورية؟!.
تفتقر هذه السياسة المصرية إلى كثير من النباهة
والفطنة وال���ذك���اء ،وتفتقر إل��ى معايير وش��روط
العالقات المحترمة مع هذه ال��دول ،مقتربة من ح ّد
االستغالل لها ،وهو االستغالل الذي لن يكون مستورا ً
أو غير مكشوف عنه في لحظات قادمة ،كون أنّ مثل
هذه السياسات ال يمكن لها أن تع ّمر في ظل تحوالت
هامة وكبيرة ستشهدها المنطقة ،وبالتالي فإن ذات
السياسة المصرية ال يمكن لها أن تستمر بذات االتجاه
وب���ذات الطريقة ،طالما أنّ متحوالت هامة سوف
تساهم في تحويل مسالك مليارات ال��دوالرات التي
يحاول المكون الخليجي استجداء الحضور المصري
فيها ومن خاللها!

خالد الع ّبود

تقارير دبلوما�سية ( ...تتمة �ص)1
أحد التقارير يقول إن اليمن هو ساحة الحرب الباردة
بين مناخ المعادين لالتفاق األميركي اإليراني وبين مناخ
موضوعي جديد يقول إن االستقرار في المنطقة من دون
تفاهم مع إيران هو سراب.
يضيف التقرير ما يحدث في اليمن هو «انتفاضة يمنية على
إرث من التبعية للسعودية» .صحيح أن إيران لديها عالقة
بمكون أساسي من المنتفضين اليمنيين (الحوثيين) ،ولكن
األصح أن اليمن تغير وأن العامل اإليراني بداخله ليس هو
المحرك لهذا التغير وإن كان يستفيد منه .وبالمحصلة فإنه
على «الخليج االعتراف بعد ما حصل في اليمن ،أنهم ما عادوا
يستطيعون االدعاء بأن أحداث عام  2011واستتباعاتها،
تجري وراء بابهم ،بل هي باتت تقرع أبوابهم بقوة» .والحل
«بإعادة ترتيب منطقهم وخطابهم السياسيين تجاه كل هذه
األح��داث» ،علما ً أن ذلك لن يكون «ممكنا ً من دون تفاهم مع
إيران ومن دون مراجعة موقفهم من األزمة السورية».
ثالثا ً  -خ�لال المرحلة الماضية ك��ان طريق تأثيرات
أحداث المنطقة على لبنان ،تمر بحسب هذه التقارير انطالقا ً

مما يحدث في سورية ومن ثم في العراق؛ اليوم تمر هذه
التأثيرات انطالقا ً من «تأثيرات الفعل اليمني على دول
الخليج وتأثيرات ذلك تاليا ً على مواقفهم من الحوار اإليراني
 األميركي واستدراكا ً من األزمة السورية».وبنظر ه��ذه التقارير ف��إن أح���داث اليمن ق��د «تجعل
السعودية تبكر في فتح حوار مع طهران من دون انتظار
ات��ف��اق ظريف م��ع ك��ي��ري» ،وق��د تجعل» ال���دور المصري
المتسامح مع فكرة حل مع الرئيس األسد في سورية ،يجد
فرصة إلنشاء مناخ عربي  -روس��ي لحوار مصالحة في
سورية تؤيده دول الخليج».
 ...واشنطن تحاول قطع الطريق على كل هذه المسارات
التي قد تنتجها أحداث اليمن ،ولذلك فهي ال تقوم حاليا ً فقط
بتطمين السعودية في ش��أن ع��دم تأثر مصالحها نتيجة
مفاوضاتها مع طهران ،بل بتقديم تطمينات لها بأن أحداث
اليمن لن ت��ؤدي إلى نتائج تخرجها (أي السعودية) من
جارها البلد السعيد.

يوسف المصري

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء أجهزة كمبيوتر مع
ملحقاتها ،موضوع استدراج العروض رقم
ث  4د 321/تاريخ  ،2015/1/14قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/4/24
عند 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/50000/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 2015/3/8
رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام
المهندس كمال الحايك
التكليف 575
إعالن
ترميم وتأهيل مبنى مركز غزير للبحث
والتدريب العلمي ـ كلية الزراعة
تجري لجنة المناقصات في الجامعة
اللبنانية مناقصة لتلزيم ترميم وتأهيل
مبنى مركز غزير للبحث والتدريب العلمي
ـ كلية ال��زراع��ة على أس��اس سعر يقدمه
العارض وذلك في مبنى اإلدارة المركزية
للجامعة اللبنانية ـ المبنى الزجاجي ـ
مقابل المتحف.
الخميس اليوم  2015/4/16شهر
نيسان الساعة  14.30الرابعة عشرة
والنصف لصالح الجامعة اللبنانية ـ
مبنى مركز غزير للبحث والتدريب العلمي

ـ كلية الزراعة.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
والحصول عليه لدى مكتب رئيس دائرة
اللوازم السيد أسامة حرب.
العنوان :الجامعة اللبنانية ـ المبنى
ال��زج��اج��ي ـ م��ق��اب��ل المتحف ـ الطابق
الثاني.
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال���ع���روض وط��ل��ب��ات
االش��ت��راك في المناقصة إل��ى قلم الدائرة
اإلداري���ة المشتركة في رئاسة الجامعة
اللبنانية وذلك قبل الساعة الثانية عشرة
ظ��ه��را ً م��ن آخ���ر ي���وم ع��م��ل يسبق ال��ي��وم
المحدد إلجراء المناقصة وذلك أثناء الدوام
الرسمي.
بيروت في 17 :آذار 2015
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف 592
إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية األولى في
البقاع المستدعى ضدها نزهة نجيب الحداد
المقيمة سابقا ً في قب الياس والمجهولة
محل اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو
بواسطة من ينوب عنها قانونا ً إل��ى قلم
المحكمة في زحلة لتبلغ أوراق االستدعاء
المقدم من أنطوان فضل الله شماطة بوكالة
المحامي أسعد حداد والمسجل برقم أساس
 2015/446والذي يطلب بموجبه إزالة
الشيوع في العقار رقم  2245من منطقة قب
الياس العقارية.
وللمستدعى ضدها مهلة عشرين يوما ً
من تاريخ النشر إلب��داء مالحظاتها على
الطلب ،وإال يصار إلى إبالغها جميع األوراق
والقرارات لصقا ً على باب ردهة المحكمة،
حتى الحكم النهائي.
رئيس الكتبة
جورج أبي فضل

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2015/3/12على المتهم أحمد نمر
س�لام��ة جنسيته ل��ب��ن��ان��ي م��ح��ل إق��ام��ة
النبطية ـ حي الميدان الشارع العام ملك
والده .والدته فاطمة تولد  1990سجل 49
أرنون أوقف غيابيا ً بتاريخ 2013/3/11
وال يزال فاراً.
بالعقوبة التالية تجريم المتهم أحمد
نمر سالمة والمبينة كامل هويته في متن
الحكم بجناية المادة  460/459ع وإنزال
عقوبة األش��غ��ال الشاقة المؤقتة بحقه
لمدة خمس سنوات وتجريمه بمقتضى
المادتين  460/459معطوفة على المادة
 454ع إن���زال عقوبة األش��غ��ال الشاقة
المؤقتة بحقه مدة خمس سنوات ،وإدغام
العقوبتين بحقه سندا ً للمادة  205ع على
أن تنفذ بحقه إحداها واعتباره فارا ً من وجه
العدالة وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه
وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه طيلة
مدة ف��راره من التصرف بأمواله المنقولة
وغير المنقولة ومن كافة الدعاوى ما عدا
المتعلق منها بأحواله الشخصية وبتعيين
رئيس قلم هذه المحكمة قيما ً على أمواله
إلدارتها كما تدار أموال الغائب وإبالغ ذلك
ممن يلزم ونشر الحكم أص��وال ً بتدريكه
الرسوم والنفقات القانونية كافة.
وفقا ً للمواد  460/459معطوفة على
المادة  454من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية التزوير واستعمال
المزوّر.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره
في 2015/3/16
الرئيس المنتدب خالد عبدالله
التكليف 598

