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تتمات
الحوثيون يطوقون ( ...تتمة �ص)1

وعلّق الوزير السابق سليم جريصاتي في بيان على شهادة السنيورة
التي وصفها بأنها «مزيج من إيراد الكالم على لسان األموات الشهداء،
وت��ح��دي��دا ً رئيس الحكومة ال��راح��ل رفيق ال��ح��ري��ري ،م��ن دون شاهد
آخر س��واه ،واتهامات أقل ما يقال فيها أنها سياسية بامتياز وعقيمة
الدليل».
وأوضح أن «األدهى أمران :األول ،أن من يتوسل العدالة الدولية ( )...عليه أن
يجانب ،سواء كان شاهدا ً أو متضرراً ،ما من شأنه إثارة الفتنة في وطنه)...(،
واألمر الثاني ،أن الشاهد غير الحذق ،مسكن الرئيس العمالق الشهيد إلى درجة
أنه أبكاه على كتفه ،فما هكذا تصان األوطان ورجاالتها ،ال سيما في المحافل
الدولية».
وأكد جريصاتي أن «من تبوأ رئاسة حكومة مفتقرة إلى الميثاقية ونادى
بإعالن روما والنقاط السبع ونزع سالح المقاومة بعد انتصار تموز 2006
المدوي والفريد على اآللة العسكرية اإلسرائيلية في عدوانها الغاشم على
لبنان ،ال يحق له أن يت ّفه صانع تفاهم نيسان أو أن يسوق ضد المقاومين سيالً
من حقد تصفوي لحسابات سلطوية بحتة».
وفي الموازاة ،استمرت أجندة االهتمامات الداخلية على حالها .وانطالقا ً
من مبدأ تشريع الضرورة الذي ساد منذ غياب رئيس الجمهورية ،قرر رئيس
مجلس النواب نبيه بري الذي ترأس هيئة مكتب المجلس في عين التينة توزيع
مشروع جدول األعمال على أعضاء المكتب ليراجعوا فيه كتلهم والكتل األخرى
غير الممثلة في مكتب المجلس ،ويصار على أساسه إلى عقد جلسة أخرى
للمكتب العتماد القرار النهائي.
ويتضمن مشروع الجدول نحو  33بنداً ،منجزة من قبل اللجان النيابية،
ومن أبرزها :مشروع قانون سالمة الغذاء ومشروع قانون حق الوصول إلى
المعلومات ،وبرنامج تسليح الجيش.
وفي السياق ،رأى تكتل التغيير واإلصالح «أن تشريع الضرورة هو تشريع
ضروري لجهة أن تكون هناك قوانين متصلة بتكوين السلطة ،أو هناك مصلحة
وطنية في بحثها وإقرارها» ،معتبرا ً أن استعادة الجنسية والموازنة وسلسلة
الرتب والرواتب والقروض من تشريع الضرورة.

«أبو هريرة» و«أبو عمر»
في قبضة الجيش

أمنياً ،أحرزت مديرية المخابرات في الجيش صيدا ً معلوماتيا ً وعسكريا ً
ثمينا ً بتوقيفها المطلوبين اإلرهابيين عمر ميقاتي الملقب بـ«أبي هريرة»
وبالل ميقاتي الملقب بـ«أبو عمر اللبناني» و«أبو عمر الطرابلسي» .وأوضح
بيان لقيادة الجيش أن الموقوفين ينتميان إلى أحد التنظيمات اإلرهابية ومن
المشاركين في االعتداءات على الجيش ،وفي عمليات إرهابية داخل األراضي
اللبنانية ،كما يشتبه بتورط أحدهما بذبح أحد العسكريين المخطوفين.

ال سالح من روسيا والصين وإيران

وفي سياق متصل ،لفتت مصادر عسكرية لـ«البناء» إلى «أن قيادة الجيش
تدرك أن األشهر المقبلة ستكون حاسمة ودقيقة في المعركة ضد اإلرهابيين في
الجرود ،ولذلك تسعى إلى توفير األسلحة والذخائر بشتى الطرق المناسبة.
وفي هذا السياق تستمر األبواب مقفلة بوجه الهبة اإليرانية المرفوضة من فريق
 14آذار العتبارات سياسية ،في حين أن العرض الصيني يشهد مماطلة من قبل
الحكومة التي لم تقدم أي جواب لبكين حول العرض.
وأشارت المصادر إلى «أن السالح الروسي حاضر في موسكو ،إال أن الحكومة
اللبنانية تذرعت تحت ضغوط غربية أنها لن تستطيع أن تحول الدفعة األولى
من الثمن بحجة العقوبات الغربية المفروضة على المصارف الروسية بسبب
األزمة األوكرانية ،ويخشى أن تتعرقل الصفقة أو تتأخر» .أما بالنسبة إلى
السالح الفرنسي ،فلفتت المصادر إلى احتمال وصول دفعة منه ال يتجاوز
حجمها  35مليون دوالر على ثالث مراحل ما بين نيسان وآب المقبلين ،إنما ال
شيء نهائياً.
وفي اإلطار نفسه ،أبلغت الواليات المتحدة األميركية قيادة الجيش أن هناك
دفعة من هذا السالح إلى الطريق للبنان خالل شهرين ،وعلى هذا األساس ،وفي
ظل الحاجة اللبنانية للسالح ،هناك سعي لدى األردن لتسليح الجيش ببعض
األسلحة والذخائر الضرورية في المعركة المستقبلية المحتملة.

الجي�ش النيجيري ( ...تتمة �ص)1
ول��م يصدر أي تأكيد رسمي لهذا الرقم
ولكن الجماعة نفذت في الماضي عمليات
خطف جماعية .وأدى خطف بوكو ح��رام
في نيسان الماضي لنحو  300تلميذة في
المنطقة إل��ى حالة غضب على المستوى
الدولي وإلى تسليط األضواء العالمية على
الحملة العسكرية التي تشنها الجماعة منذ
ستة أعوام.
وعلى صعيد متصل أعلن الجيش النيجيري،
اليوم الثالثاء ،أنه حرر بلدة بولكا ،في والية
بورنو شمال شرقي البالد ،من مسلحي جماعة
بوكو حرام.
وقالت وزارة الدفاع النيجيرية في تغريدة
على حسابها الرسمي بموقع تويتر للتواصل
االجتماعي« :سيطر مقاتلو الجيش في شكل
كامل على بلدة بولكا في بورنو ،عقب معركة
شرسة مع اإلرهابيين الذين كانوا يتمركزون
في البلدة» .ولم تذكر وزارة الدفاع النيجيرية
مزيدا ً من التفاصيل حول األمر.
وق��ال مسؤول عسكري رفيع لوكالة
األناضولُ « :قتل العديد من اإلرهابيين
وفر آخرون عقب إصابتهم بالرصاص»،
م��ش��ي��را ً إل���ى م��ق��ت��ل ج��ن��دي واح����د في
المعارك.

تظاهرات قبل جل�سة محاكمة ال�شيخ �سلمان
شهدت مناطق عدة في البحرين تظاهرات احتجاجية للمطالبة
بإطالق سراح األمين العام لجمعية الوفاق الوطني المعارضة في
البحرين الشيخ علي سلمان وذلك قبيل انعقاد جلسة المحاكمة
الثالثة.
واعتبر المتظاهرون وخالل مسيراتهم المستمرة منذ  85يوما ً
على التوالي حيث تم اعتقال الشيخ سلمان في  28كانون األول
الماضي ،استمرار اعتقال الشيخ سلمان ومحاكمته استهدافا ً
للمعارضة والشعب.
ورفع المتظاهرون صورا ً للشيخ سلمان ورددوا شعارات تح ّمل
النظام مسؤولية التصعيد ضد الحراك الشعبي واتهموه بإغالق
أبواب الحل السياسي في البحرين.
وخرجت التظاهرات في مناطق عديدة من البحرين في محافظتي
العاصمة والشمالية اللتين شهدتا احتجاجات واسعة ،إلى جانب
مناطق أخرى خرجت في أوقات متفرقة من يوم أمس ليالً ونهاراً.
كما استنكرت التظاهرات االنتهاكات التي ال ي��زال يتعرض
لها المعتقلون في سجن جو المركزي .وطالب المتظاهرون
باالستجابة لمطالب شعب البحرين في التحول نحو الديمقراطية
وتحقيق مصدرية الشعب لكل السلطات في شكل فعلي.

الجي�ش الم�صري قتل �أكثر من � 170إرهابي ًا منذ مطلع ال�شهر

مقتل جنديين و�شرطي في اعتداءين في �سيناء
ق��ت��ل ج��ن��دي��ان م��ص��ري��ان وش��رط��ي أم���س في
اعتداءين في شمال سيناء حيث تستهدف هجمات
المسلحين بانتظام قوات األمن المصرية.
وتضاعفت االع��ت��داءات بالقذائف والهجمات
على الجيش والشرطة في معظم أنحاء مصر،
خصوصا ً في شمال سيناء منذ اإلطاحة بالرئيس
السابق محمد مرسي في الثالث من تموز .2013
وقتل عسكريان وأصيب ستة آخرون بانفجار
عبوة ناسفة استهدفت مدرعة للجيش بقرية

الخروبة جنوب الشيخ زوي��د بشمال سيناء،
بحسب مسؤولين.
وق��ال المصدر نفسه إن عبوة ناسفة كانت
مزروعة على طريق تستخدمه العربات العسكرية
تم تفجيرها عن بعد في إحدى المدرعات أثناء
قيام قوات الجيش بعملية تمشيط بالمنطقة.
والحقا ً فتح مجهولون النار من سيارة على
شرطي قرب مجمع للشرطة في مدينة العريش
كبرى م��دن شمال سيناء ف���أردوه قتيالً قبل أن

يلوذوا بالفرار كما أفاد مسؤولون.
وأعلن الجيش المصري مطلع الشهر الجاري
انه قتل  172إرهابيا ً خالل عمليات مشتركة قام
بها مع الشرطة في شمال سيناء خ�لال شباط
الفائت.
وغالبية الهجمات تتبناها جماعة «أنصار بيت
المقدس» التي أعلنت مبايعتها تنظيم «داعش»
وانضمامها إل��ى صفوفه وأطلقت على نفسها
تسمية «الدولة اإلسالمية  -والية سيناء».

بريطانيا :نواب يدعون �إلى �إعادة
بناء قدرات بالدهم الع�سكرية
دعت لجنة برلمانية بريطانية إلى إعادة بناء
ق��درات بريطانيا الدفاعية بشكل عاجل من أجل
مواجهة التهديدات العالمية المتزايدة ،معتبرة أن
روسيا من بين أهم هذه التهديدات.
وج��اء ف��ي بيان ص��در أم��س ع��ن لجنة الدفاع
المكلفة ببحث المصاريف وسياسة وزارة الدفاع أن
«العالم أصبح أكثر خطورة وأكثر فوضوية من أي
وقت مضى منذ انتهاء الحرب الباردة» ،في إشارة

إلى عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا وتنامي
نشاط تنظيمي «داعش» و«بوكو حرام».
وأوض���ح البيان أن «ك��ل الوسائل الدفاعية
الحالية التي تمتلكها بريطانيا ليست كافية
لمواجهة هذا المناخ المتحول .ويجب أن تعيد
بريطانيا بناء قدراتها التقليدية المهملة منذ
الحرب الباردة».
وأشارت لجنة الدفاع من جهة أخرى إلى ضعف

دفاعات الحلف األطلسي ،موضحة أن��ه بإمكان
روسيا أن تنشر  150ألف رجل خالل  72ساعة ،في
حين يتطلب هذا األمر من الناتو ستة أشهر.
وأض���اف ال��ب��ي��ان أن��ه سيكون م��ن ال��ض��روري
لبريطانيا أن تحترم التزاماتها في إط��ار الحلف
األطلسي ،التي تنص على تخصيص نحو  2في
المئة من الناتج المحلي اإلجمالي للدفاع ،موضحا ً
أن هذا األمر «لن يكون كافياً».

الجي�ش اليمني ( ...تتمة �ص)1
وأض��اف البخيتي أيضا ً أن حركته ال ترى
مبررا ً لنقل محادثات السالم اليمنية إلى قطر
ولكنها ال ترفض الفكرة في شكل قاطع.
وك��ان مصدر في وزارة الخارجية القطرية
ق��ال في وق��ت سابق إن الدوحة ستستضيف
المحادثات بين الفصائل اليمنية على رغم أنه
لم يحدد موعداً.
إلى ذلك ،صرح السفير األميركي في اليمن
ماثيو ت��ول��ر أن اإلط��اح��ة بالرئيس اليمني
المنتهية والي��ت��ه عبد رب��ه منصور ه��ادي أو
اعتقاله قد يحدث بسرعة.
وق��ال السفير تولر بعد اجتماع مع أعضاء
غرفة التجارة العربية األميركية إنه «متفائل
بأن الفصائل المتصارعة في اليمن يمكن أن
تتوصل إل��ى ات��ف��اق على تقاسم السلطة إذا
تمكنت من االجتماع خارج البالد».
وقال تولر «الحوار السياسي لن ينجح إذا
أطيح بهادي أو اعتقل وسقطت عدن وهو ما قد
يحدث بسرعة» .وأشار إلى العدد الكبير لقوات
ومؤيدي انصار الله في أنحاء البالد.

واعتبر تولر أنّ موعد محادثات الرياض
حول اليمن المحدد في نيسان متأخر ،مشيرا ً
إلى أن الوضع في اليمن «يتدهور بسرعة»،
وفق تعبيره.

السعودية بين خيارين

وعن الحشود العسكرية السعودية على طول
الحدود المشتركة مع اليمن وال سيما في منطقة
ج���ازان ،والتلويح السعودي بإمكان التدخل
عسكريا ً إلنهاء األزم���ة ،اعتبرت مصادر قريبة
من «أنصار الله» أن السعودية هي بين خيارين
كالهما م ّر ،فتدخلها العسكري سيفتح عليها بابا ً
لن تستطيع إغالقه ،فيما سيترك ع��دم تدخلها
الميليشيات المحسوبة عليها في اليمن لمصيرها.
وعلى صعيد المفاوضات ،نقالً عن مصادر
إعالمية عن المبعوث األممي جمال بن عمر أن
المفاوضات اليمنية ستجري في العاصمة
القطرية الدوحة في حين سيكون التوقيع على
أي اتفاق في الرياض.
وك��ان بن عمر أعلن في حسابه على موقع

«فايسبوك» ي��وم االثنين أن��ه استكمل زي��ارة
للرياض وأج��رى كذلك مشاورات مع حكومة
قطر بصفتها رئيس ال��دورة الحالية لمجلس
التعاون الخليجي.
وأفاد موقع «روسيا اليوم» نقالً عن المبعوث
األممي« :لقد لعبت المملكة السعودية ومجلس
التعاون دورا ً رئيسيا ً في دعم الشعب اليمني
على م��دار األع��وام الماضية .أنا على ثقة بأن
مجلس األمن ومجلس التعاون واألمم المتحدة
سيستمرون في العمل بشكل وثيق من أجل
مساعدة اليمنيين على إعادة العملية السياسية
إلى مسارها» بحسب تعبيره.
وكان الرئيس المستقيل هادي وأتباعه دعوا
مجلس األمن الى التدخل العسكري في اليمن
تحت الفصل السابع ،لكن مجلس األم��ن دعا
ال��ى الحوار السياسي ،فطلب وزي��ر خارجية
هادي االثنين من دول مجلس التعاون التدخل
عسكريا ً في اليمن.
ول��وح وزي��ر الخارجية ال��س��ع��ودي سعود
الفيصل بتدخل عسكري لبالده في اليمن.

الوفد البلجيكي ( ...تتمة �ص)1

الكرملين يرى ( ...تتمة �ص)1
من جانبه ،قدم وزي��ر الدفاع سيرغي شويغو
ت��ق��ري��را ً لرئيس ال��دول��ة ح��ول سير التدريبات
ونتائجها .وق��ال إن االختبار المفاجئ األخير
لجاهزية الجيش هو األول منذ بداية العام الحالي،
مشيرا ً إلى أنه« :بعد االختبارات المفاجئة التي
تم إج��راؤه��ا خ�لال العامين  2014-2013قمنا
باستخالص دروس جدية سبق أن أبلغناكم بها،
وتم إصالح الكثير مما كان يعرقل أداء مهماتنا».
وق��ال شويغو في تقريره إن اختبار جاهزية
الجيش القتالية أظهر إمكانية التحكم الفعال في
تحرك القوات من مركز واح��د هو المركز القومي
إلدارة الدفاع .وأشار الوزير إلى أن هذه المهمة قد
تم أداؤها بمشاركة «المركز القومي الحديث اإلنشاء

ومراكز الدوائر العسكرية».
وش��دد وزي��ر ال��دف��اع على أن تقييم ال��ق��درات
الواقعية للقيادة االستراتيجية الموحدة الجديدة
لألسطول الشمالي على ضمان األمن العسكري في
منطقة القطب الشمالي كان في ص��دارة أولويات
التدريبات األخيرة ،إضافة إلى مهمة أخرى أال وهي
«زيادة حجم التجمعات العسكرية بوتيرة سريعة
في اتجاهات استراتيجية أخرى».
وأضاف أن القوات التي شاركت في التدريبات
نجحت ف��ي «االب��ت��ع��اد ع��ن اس��ت��خ��دام األساليب
النمطية في أداء المهمات وفقا ً للسيناريوات التي
وضعت من قبل» ،أما إدارة الوحدات فجرت بناء
على بيانات االستطالع بمختلف أنواعه وتقارير

المرؤوسين حول الوضع الميداني».
على صعيد آخر ،نفى المتحدث باسم الرئاسة
الروسية دميتري بيسكوف وج��ود عالقة بين
االختبارات المفاجئة لجاهزية القوات الروسية
وتفعيل نشاطات حلف الناتو في شرق أوروبا.
وقال بيسكوف للصحافيين إن االختبارات من
هذا النوع تستمر منذ سنوات وهي مرتبطة بعملية
بناء القوات المسلحة وتطويرها وإبقائها في حالة
جاهزية قتالية عالية ،والتدريب المتواصل في
صفوف الجيش الروسي.
وأشار المتحدث إلى أن هذه االختبارات قد أثبتت
فعاليتها وفائدتها الكبيرة بالنسبة لتطوير القوات
المسلحة.

واعتبر وزير الخارجية السوري
ب��دوره ،أن زي��ارة الجعفري فاتحة
لزيارات قادمة معربا ً عن الثقة بأن
العراقيين لن يوفروا جهدا ً لكسر
الحصار عن سورية.
وعن مصر قال المعلم «لم نلمس
لغاية اآلن تغيرا ً في موقف مصر من
سورية» متمنيا ً «أن تعود القاهرة
للعب دورها التاريخي» وقال في هذا
السياق «نتفهم ظروف مصر ونأمل
بأن تخرج من أزمتها قريباً».
وعلّق وزي��ر الخارجية السوري
على تصريح وزير اإلع�لام األردني
المتعلق بتدريب أب��ن��اء العشائر
السورية قائالً« :إن هذا ليس جديدا ً
فلطالما دعم األردن المسلحين».
وت��أت��ي زي���ارة وزي���ر الخارجية
العراقي قبل أي��ام من انعقاد القمة
العربية ف��ي ش��رم الشيخ ف��ي ظل
بقاء المقعد السوري لدى الجامعة
العربية شاغرا ً حيث يرى مراقبون
أن الجانب العراقي ربما سينقل
وجهة النظر السورية ال سيما في ما
يتعلق بمكافحة اإلرهاب.
زي��ارة الجعفري التي استمرت
أرب��ع ساعات ،تزامنت مع وصول
وفد برلماني بلجيكي الى دمشق،
ب��رئ��اس��ة ع��ض��و م��ج��ل��س ال��ن��واب
االتحادي البلجيكي فيليب دوينتر،
لبحث العالقات البرلمانية الثنائية
بين البلدين.
وأك��د دوينتر أن ال��وف��د سيعمل
على إع��ادة العالقات الدبلوماسية
مع سورية ووض��ع حد للمقاطعة
االق��ت��ص��ادي��ة ال��م��ف��روض��ة عليها،
ال سيما أن الشعب ه��و المتضرر
المباشر منها ،وق��ال إن «الرئيس
بشار األسد حليف وليس عدوا ً ألنه

يحارب اإلره��اب والتطرف اللذين
نعاني منهما نحن أيضاً» ،مضيفاً:
«إننا ن��درك أنه إذا سقطت سورية
فستسقط األردن ول��ب��ن��ان ودول
المغرب ال��م��ج��اورة ألوروب���ا التي
سيطاولها اإلرهاب أيضاً».
وأض��اف رئيس الوفد البلجيكي
إن س��وري��ة تعتبر بالنسبة إلينا
وللشعوب الغربية في شكل عام
«مهد المسيحية واإلس�لام وتتمتع
بقيم ديمقراطية حقيقية نتيجة
فصلها الدين عن الدولة ومساواتها
بين ال��رج��ل وال���م���رأة» ،وأض���اف:
«رأينا هذا في دول عربية كلبنان
ولكننا ل��م ن��ج��ده ف��ي السعودية
وقطر واإلم���ارات التي تعتبر دوال ً
حليفة للغرب».
ولفت دوينتر إل��ى أن الشعوب
األوروب��ي��ة ب��دأت تنفتح وتتساءل
عن حقيقة ما يحدث ،ال سيما بعد
وق��وع هجمات إرهابية في فرنسا
والدنمارك وبلجيكا ،وق��ال« :إنني
اعتذر ألن اإلرهابيين الذين يقاتلون
ف��ي س��وري��ة ق��دم��وا م��ن ك��ل أنحاء
العالم ،ال سيما من الدول األوروبية
كما قدم من دولتي بلجيكا وحدها
ما يقارب  445مواطنا ً ليقاتلوا إلى
جانب اإلرهابيين في سورية».
وي���ض���م ال���وف���د ع��ض��و مجلس
الشيوخ البلجيكي آن��ك ف��ان دير
م��ي��رخ وع��ض��و م��ج��ل��س ال��ن��واب
االت��ح��ادي البلجيكي ي��ان بينريس
ورئيس حزب الديمقراطية الوطنية
البلجيكي ماركو سانتي يرافقهم
عضو الكونغرس األميركي األسبق
ريتشارد هانس.
ال���ى ذل����ك ،أع��ل��ن��ت ال��خ��ارج��ي��ة
الروسية أن الوفد ال��روس��ي الذي

زار دمشق مؤخرا ً ناقش عقد جولة
ثانية من المشاورات السورية -
السورية في موسكو بالفترة ما بين
 6و  9من نيسان المقبل.
وأوض��ح��ت الخارجية الروسية
ف��ي بيان لها أم��س أن عظمة الله
كولمحمدوف المبعوث الخاص
الروسي ورئيس معهد االستشراق
التابع ألكاديمية العلوم الروسية
فيتالي ناومكين قاما ب��زي��ارة إلى
دمشق بين  21و 22من آذار الجاري
بتكليف م���ن وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الروسية وناقشا خاللها القضايا
المتصلة بعقد الجولة الثانية من
المشاورات السورية  -السورية في
موسكو.
وأعلن مصدر دبلوماسي روسي
من جانبه ،أن تنصل ممثلي «االئتالف
المعارض» من المشاركة في الجولة
الثانية من المشاورات السورية -
السورية في موسكو لن يكون مأساة
ويجب أال يؤثر على مستوى تمثيل
«المعارضة السورية».
وأك��د المصدر ال��ذي لم يكشف
عن وجود تواصل مع شخصيات
م��ن «االئ��ت�لاف» ال��ى اآلن ،وق��ال:
«هذا صحيح ولكن ما زلنا نواصل
العمل م��ع ممثليه حتى اآلن»،
مضيفا ً أن ع��دم مشاركتهم لن
تصبح «م��أس��اة وه��م ال يمثلون
جميع أطياف المعارضة السورية
وإن االج��ت��م��اع األول ال����ذي لم
يحضروه كان ناجحا ً ج��دا ً وإننا
نعتقد أن األمم المتحدة وشركاءنا
اآلخرين في تقييمهم لذلك اللقاء
أعطوه عالمة عالية».
ميدانياً ،صد الجيش السوري
وال���ق���وات ال��ردي��ف��ة أم���س هجوما ً

عنيفا ً استهدف الحواجز المحيطة
بمدينة ادل���ب ،ف��ي حين استهدف
الطيران الحربي والمروحي تحركات
المسلحين وآل��ي��ات��ه��م ف��ي محيط
المدينة.
وق��د ب��دأ المسلحون هجومهم
بتفجيرين انتحاريين بسيارتين
مفخختين ،تبناهما تنظيم «جيش
الفتح» االره��اب��ي ،حيث استهدف
التفجير األول حاجز القلعة ،فيما
استهدف الثاني حاجز عين شيب.
وف���ي ب��ص��رى ال���ش���ام ،أح���رزت
وح��دات الجيش السوري والقوات
الرديفة تقدما ً كبيرا ً في أحياء المدينة
األثرية ،في حين استهدف الطيران
والمدفعية تجمعات المسلحين
وتحصيناتهم في قرى صماد وبرد
وجمرين والنعيمة.

�إعالنات ر�سمية
ب��ت��اري��خ  2015/3/17ق���رر رئيس
الغرفة االبتدائية في بعلبك القاضي علي
عراجي نشر خالصة االستدعاء المقدم من
هالل وديع شحود بوكالة المحامي بشير
مطر المسجل برقم أس��اس 2015/343
ت��اري��خ  2015/3/11لشطب إش���ارة
الدعوة المسجلة تحت رقم يومي  9تاريخ
 1962/1/18ع��ن صحيفة العقار رقم
 1302و 680و 735من منطقة البنجكية
القاع العقارية وقد تبين من اإلفادة المرفقة
باالستدعاء من قلم محكمة الدرجة األولى
المدنية في رأس بعلبك بأن الملف مفقود.
فعلى م��ن ل��دي��ه اع��ت��راض أن يتقدم
بمالحظاته خطيا ً أمام هذه المحكمة خالل
مهلة عشرين يوما ً من تاريخ النشر.
الكاتب محمد مأمون حيدر

