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تتمات
جيو�ش ثماني دول عربية ( ...تتمة �ص)1

هي الحرب ،وليست مهمة تفاصيلها ،بقدر النهايات التي ستحملها عن
التوهّم السعودي بنصر قريب وسريع ،وما ستخفيه الحرب يوما ً بيوم
سيكون أعمق وأكثر تأثيرا ً مما كان عليه الشك بالهزيمة.
لبنان ال��ذي ق��� ّررت حكومته ال��ن��أي بالنفس ع��ن المحاور التي تمسك
بالمنطقة ،ق�� ّرر أن يدعو إل��ى ال��ح��وار بين األط���راف المتورطة بالنزاع،
محليين أم غير محليين ،فيما ك��ان زعيم الغالبية النيابية الرئيس سعد
الحريري يصل إلى تركيا موفدا ً من الملك سلمان ،للمطالبة باالنضمام إلى
الحلف المناوئ إليران في المنطقة ،وترجمة هذا االنضمام.
عاش لبنان أمس تحت وطأة العدوان على اليمن بقيادة السعودية وتراجع
االهتمام بالمسائل الداخلية بانتظار جالء الوضعين العسكري والسياسي لما له
من انعكاسات على مجمل الوضع في الشرق األوسط.

الحكومة تنأى بنفسها

وفي حين لم تتخذ الحكومة التي اجتمعت أمس ،موقفا ً من العدوان تاركة هذا
األمر للرئيس تمام سالم إلعالنه في القمة العربية في شرم الشيخ غدا ً السبت،
ويبدو أنه لن يحيد عن سياسة النأي بالنفس ،وهذا ما عبّر عنه وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل في كلمة أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب التمهيدي
للقمة ،موضحا ً أننا «في لبنان ننطلق من ثابتة ،هي أن ما يتفق عليه الجميع ،وفيه
وحدة موقف وقوة موقف ،فإننا نسير به ،وما يختلف عليه العرب في شأن عربي
فيه ضعف للموقف ،وبالتالي فإننا من خالل سياسة النأي بالنفس نمتنع عنه».
وأكد «دعم الشرعية في أي بلد عربي ،خصوصا ً في اليمن ،ألن في اليمن إسقاطات
عدة على دولنا ،ومنها لبنان» ،مشددا ً على «اعتماد الحلول السياسية ،أي الحوار
والتفاهم ،ال الحلول العسكرية التي أظهرت في لبنان وسورية والعراق أن الركون
إليها ال يؤدي إلى أي نتيجة سوى هدر الدماء واألموال والجهود والوقت للوصول

الق�صف الجوي ( ...تتمة �ص)1
 يتفادى األميركيون التو ّرط في الحرب البرية ،فيلجأون إلىالتشبيك من بعد مع من يمكن أن يقاتلوا «داعش» براً ،من إيران
إلى العراق وسورية ولبنان ،فكيف ستتفادى السعودية التو ّرط
ب ّراً؟
 ستعيد السعودية التجربة «اإلسرائيلية» في ح��رب تموز 2006بوهم االنتصار الذي يمكن تحقيقه من الجو فقط ،ولما
مضى الوقت االفتراضي للنصر في الحرب البرية ،اضطرت إلى
التو ّرط براً ،وبدأت الهزيمة ،وخالل أيام قليلة ستجد السعودية
أنها ارتكبت الخطأ القاتل ،وفشلت الحرب من الجو ،وهي ليست
واثقة من عدم انتقال النار إلى بيتها ،وال من بقاء حلفها ثابتاً ،وال
من امتالك استراتيجية خروج منها.
 ال ب ّد من االستعانة بصديق ،ربما تكون مسقط التي يغضبالسعوديون من موقفها الرافض للتو ّرط في الحرب.
ناصر قنديل

النظام البحريني يقرر ا�ستمرار
اعتقال ال�شيخ علي �سلمان
قررت محاكم النظام في البحرين االستمرار في اعتقال زعيم المعارضة
الوطنية الشيخ علي سلمان في قرار ظالم واستفزازي يشكل القضاء على فرص
الحل السياسي وينذر بتعقد األزمة وزيادة االحتقان والتوتر في البحرين.
وقررت المحكمة الكبرى الجنائية أول من أمس االستمرار في حبس األمين
العام لجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية الشيخ علي سلمان على رغم كل
النداءات الدولية التي عبرت عن أن اعتقاله يبدد فرص االستقرار وأن اعتقاله
جاء بسبب مطالباته بالديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان في البحرين وأن
المحاكمة سياسية بامتياز.
وجاء قرار التمديد في االعتقال على رغم تهاوي كل التهم التي حاولت السلطة
الترويج لها لتبرير االعتقال التعسفي ،وقد أمضى الشيخ علي سلمان قرابة 90
يوما ً من االعتقال ألسباب سياسية تتعلق بخطابه السياسي المتعلق بمطالبته
بالتحول الديمقراطي في البحرين بالسلمية التامة.
وأكدت جمعية الوفاق أن الشيخ علي سلمان يجب أن يفرج عنه فورا ً ومن
دون قيد أو شرط والقضية يجب أن تشطب كون ال ُتهم الموجهة تفتقر المنطقية
وال تشكل أي إدانة بقدر ما تشكل براءة ألنها تستند إلى خطابات رأى فيها دعوة
إلى العدالة والمساواة وبناء الدولة على أسس ديمقراطية يتساوى فيها الجميع
ويكون الشعب هو مصدر السلطات.
وأك��دت أن استمرار االعتقال واستمرار المحاكمة يعني استمرار القضاء
على فرص الحل السياسي ،وهي محاكمة لمشروع سياسي تتبناه الغالبية
السياسية من شعب البحرين في المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.

دعوة إلى جمعية عمومية عادية لمساهمي
الشركة العامة للتمويل العقاري (سوفيم) ش.م.ل.
يدعو مجلس إدارة الشركة العامة للتمويل العقاري
(سوفيم) ش.م.ل .المساهمين لحضور جمعية المساهمين
العمومية العادية في مركز فرع البنك اللبناني الفرنسي
ش.م.ل .في زوق مكايل ،كسروان ،الساعة العاشرة من صباح
يوم األربعاء الواقع فيه  22نيسان  2015للنظر بجدول
األعمال اآلتي:
 1ـ النظر في الميزانية العمومية والجردة وحساب األرباح
والخسائر للسنتين الماليتين  2013و 2014واتخاذ قرار بها
بعد االطالع على تقريري مجلس اإلدارة ومفوضي المراقبة
حولها.
 2ـ إب��راء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم
للشركة عن سنتي  2013و.2014
 3ـ انتخاب مجلس إدارة.
 4ـ النظر بالترخيص المنصوص عليه في المادة  159من
قانون التجارة.
 5ـ استمرار مفوض المراقبة األساسي لسنة  2014وتعيين
مفوض مراقبة أساسي لسنة  2015وتحديد األتعاب.
 6ـ أمور مختلفة.
الشركة العامة للتمويل العقاري ش.م.ل.
رئيس مجلس اإلدارة
مصطفى علوان

في النهاية إلى الحلول السياسية».
ويطل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الساعة الثامنة والنصف
مساء عبر قناة «المنار» ليتحدث عن التطورات اليمنية وما إذا كان لها تداعيات على
لبنان ،وال سيما على الحوار بين الحزب وتيار المستقبل ،كما يتطرق إلى ملفات
داخلية أخرى.

السنيورة :حرص رفيق الحريري
وحزب الله على التعاون

في غضون ذلك ،وفي «شهادة» جديدة للرئيس فؤاد السنيورة أمام المحكمة
الدولية الخاصة بلبنان تضعف ما كان أدلى به في وقت سابق أمام المحكمة نفسها
حول حزب الله .فبعدما كان ادعى أن الحريري أس ّر له اكتشاف عدة محاوالت
للحزب الغتياله ،أعلن السنيورة أمس «أن الرئيس الحريري اجتمع أكثر من مرة مع
السيد نصرالله وأن االجتماع كان جيداً».
وقال« :على رغم عدم تأييده ،أي الحزب ،في تشكيل حكوماته كان الحريري
وحزب الله حريص ْين على التعاون».
وأشار السنيورة إلى «أن المفاوضات بين الرئيس رفيق الحريري والمندوب
السوري ،الذي أعتقد ،أنه رستم غزالي توافقت على أن يكون هناك إميل لحود آخر»،
موضحا ً «أن غزالي كان يلعب دور الوسيط الدائم في لبنان».
ورد لقاء األح��زاب الوطنية على الشهادة األولى للسنيورة ،مستنكرا ً مواقفه
«الرخيصة» التي «يحاول عبرها يائسا ً إعادة عقارب الساعة في لبنان إلى الوراء،
وإثارة الفتنة ضد المقاومة وبعث مناخات التحريض الطائفي والمذهبي من بوابة
إثارة األعداء ضد إيران ،وتلفيق االتهامات ضد المقاومة باغتيال رئيس الحكومة
رفيق الحريري بهدف تعطيل الحوار».
وأكد اللقاء أن السنيورة «يبرهن بذلك أنه يفتقد إلى أدنى إحساس بالوطنية،
وأنه ال يتوانى عن مواصلة تقديم الخدمات المدفوعة الثمن ألعداء لبنان والتحريض
ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية التي وقفت وما زالت إلى جانب لبنان وشعبه
ومقاومته ضد العدوان الصهيوني ،ودعمت الحوار والوفاق بين اللبنانيين
وساهمت عمليا ً في إعادة بناء ما دمره العدو الصهيوني في حرب تموز عام ،2006
في حين أن السنيورة وبعض من يسيرون في ركب السياسات األميركية يتجاهلون
عمدا ً السياسات التآمرية األميركية ضد لبنان واألمة العربية ،واستمرار االستعمار
األميركي المباشر وغير المباشر للعديد من الدول العربية».

«اللقاء الديمقراطي»
مع تشريع الضرورة

على صعيد الجلسة التشريعية المرتقبة الشهر المقبل استمرت مشاورات
الكتل النيابية في شأن جدول أعمال الجلسة .وفي هذا السياق ،عقدت كتلة «اللقاء

الديمقراطي» اجتماعا ً في كليمنصو ،أمس ،برئاسة رئيسها النائب وليد جنبالط
وحضور كامل أعضائها.
وأوضح بيان صدر عن اللقاء أنه «خالل االجتماع ،جرت مناقشة مسألة التشريع
في مجلس النواب على ضوء اجتماع هيئة مكتب المجلس ال سيما مع تراكم الملفات
التي تتطلب إصدار قوانين لها ،بما يعزز االستقرار االجتماعي ،ويحدث بعض
اإلنفراجات في العديد من القضايا العالقة».
وإذ جددت الكتلة «تمسكها بضرورة اإلسراع في انتخاب رئيس الجمهورية،
بما يعيد االنتظام إلى العمل المؤسساتي والدستوري ويوفر إنتاج صيغ ظرفية
وموقتة» ،رأت أنه «في ظل تعذر حصول هذا األمر فإنها تؤيد تشريع الضرورة وفق
الحدود التي تتفق عليها القوى السياسية ،بما يوفق بين إقرار رزمة ضرورية من
التشريعات والقوانين ،وبين الحفاظ على الدستور».

معركة فليطة

أمنياً ،أفاد مراسل «البناء» في البقاع أحمد موسى أنه برز على الحدود الشرقية

مع سورية ،تطور عسكري تمثل في معركة ضارية خاضها الجيش السوري ومقاتلو
«حزب الله» من جهة و«جبهة النصرة» من جهة أخرى ،على محور فليطة وقارة في
القلمون السورية ،وتالل الحمراء وشعبة الخشيعة الفاصلة بين جرود عرسال
وفليطة إلى الشرق من بلدة عرسال ،ووادي الخيل والرهوة في جرود عرسال،
وأدت إلى مقتل العديد من مسلحي «النصرة» وتدمير العديد من العربات العسكرية
المز ّودة برشاشات ثقيلة مضادة للطيران.
وفي التفاصيل ،وفق مصادر قوى  8آذار «أن وح��دة المعلومات العسكرية
في حزب الله رصدت معلومة تفيد بأن الجبهة تستعد لهجوم واسع على مواقع
الحزب المتقدمة في الجرود الشرقية بهدف فك الحصار واإلمساك بزمام المبادرة
في المباغتة».
إثر ذلك ،رفعت حال االستعداد والتأهب لدى الحزب والجيش السوري اللذين
صدا الهجوم ودفعوا المسلحين إلى التراجع في اتجاه مواقعهم الخلفية.
وسقط في المعركة قياديون ميدانيون من الصفين األول والثاني في «النصرة»
و«الجيش الحر» في القلمون.

�إيران تدين ( ...تتمة �ص)1
وتابع« :إن المعتدين يتخيلون أن كل اليمنيين يقفون
مكتوفي األي��دي ليتلقوا الضربات منهم» ،معتبرا ً أن
«حماقة العدوان أحيت روح العزة والكرامة لدى الشعب
اليمني» ،مؤكدا ً أن «الشعب اليمني سيتحرك لمواجهة
العدوان الغاشم».
إلى ذلك ،احتشد آالف اليمنيين في العاصمة اليمنية
صنعاء استنكارا ً للعدوان السعودي على بالدهم ،ورددوا
شعارات ضد هذا العدوان متوعدين السعودية بالرد.
وقال مصدر إن المتظاهرين في صنعاء يحملون للمرة
األولى األسلحة في تظاهرتهم تعبيرا ً عن استعدادهم للرد
على العدوان .وتوعد المحتشدون اليمنيون السعودية
بالرد على عدوانها ضد بالدهم.
من جهته قال عضو اللجنة الثورية العليا خالد المداني
في كلمته خالل االحتشاد إن الشعوب العربية واإلسالمية
ترفض ممارسات السعودية وال تشترى أو تباع بالمال،
مضيفا ً أن «إذا كانت السعودية قد اشترت المرتزقة
لالعتداء على أرض اليمن فاليمن ستكون مقبرتهم».
وأض��اف« :سيذكر العالم كله أن أكبر خطأ ارتكبته
السعودية وملوكها وأمراؤها هو قرار مواجهة إرادتنا
الصلبة ،وتصرفات المملكة تنم عن استكبار ،وسيغرق
المعتدون في اليمن كما غرق فرعون في البحر.
وتابع المداني« :إن الدماء التي سفكتها طائراتهم
ستكون بركانا ً وزل��زاال ً يزيل عروش الطغاة» ،موضحا ً
أن الشعوب العربية واإلس�لام��ي��ة ترفض ممارسات
السعودية.

ردود فعل إقليمية ودولية

وتوالت ردود الفعل على العدوان العسكري الذي
تقوده السعودية ،منها ما جاء مؤيدا ً ومنها ما أكد على
ضرورة الحوار واستئناف العملية السياسية.
تركيا كانت في مقدمة الدول التي أعلنت تأييدها لهذه
العمليات العسكرية ،داعية من خالل وزارة خارجيتها
«أنصار الله» ومن أسمتهم بـ»داعميهم الخارجيين» إلى
وقف الممارسات التي من شأنها «تهديد السالم واألمن
في المنطقة» على حد ما جاء في بيان لوزارة الخارجية
التركية .الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ���ان أعلن
استعداد تركيا لتقديم دعم لوجيستي للعملية العسكرية
التي تقودها السعودية في اليمن.
من جهته ،حذر رئيس لجنة األمن القومي والسياسة
الخارجية في البرلمان اإليراني عالء الدين بروجردي
من أن لنيران الحرب على اليمن تبعات خطرة خصوصا ً
ف��ي ظ��ل حساسية األوض���اع ف��ي ال��ع��ال��م اإلس�لام��ي،
مشيرا ً إلى أن دخ��ان هذه النيران ستصل إلى عيون
السعودية.
وأعربت سورية عن قلقها العميق تجاه التطورات
الخطيرة التي تشهدها جمهورية اليمن الشقيق .وقال
مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح
لوكالة «سانا» إنه «في الوقت الذي تؤكد سورية احترام
سيادة اليمن واستقالله ووحدته أرض��ا ً وشعبا ً فإنها
تدعو األطراف اليمنية إلى الحوار في ما بينها للتوصل

إلى حل سياسي يلبي إرادة وتطلعات الشعب اليمني
وتطالب المجتمع الدولي باحترام هذه اإلرادة».
أما الجزائر فأكدت على لسان وزير الخارجية رمضان
عمامرة أن األول��وي��ة ف��ي اليمن يجب أن تكون للحل
السياسي عبر ال��ح��وار .من جهتها ،أعلنت الخارجية
التونسية أنها «تتفهم التدخل السعودي بما أن أحداث
اليمن تؤثر على أمن الخليج».
أما األردن فقد رأى عبر مصدر حكومي أن مشاركته إلى
جانب السعودية ودول الخليج في «عاصفة الحزم» إنما
«تأتي متسقة مع دعم الشرعية في اليمن».
م��ن ناحيتها أع��رب��ت ب��غ��داد ع��ن قلقها م��ن التدخل
العسكري في اليمن وأكدت على «نبذ استخدام القوة».
وكذلك أعرب اإلتحاد األوروبي عن قلقه من «تداعيات
إقليمية خطيرة» بعد التدخل العسكري السعودي في
اليمن ،واصفا ً بأن هذا التحرك ليس حالً ،حاثا ً القوى
اإلقليمية على «التصرف بمسؤولية».
وم��ن موسكو ص��در موقف أك��د دع��م روس��ي��ا الكامل
لسيادة اليمن ووحدته وحرمة أراضيه .وأعربت موسكو
عن قلقها الشديد إزاء التطورات في اليمن داعية إلى
وقف القتال فورا ً والعودة إلى الحوار .وقالت الخارجية
الروسية إن «عملية السعودية وحلفائها في اليمن لن
تؤدي إلى تسوية األزمة».
أم��ا الموقف البريطاني فجاء بين مؤيد للتدخل
العسكري السعودي باليمن ومؤكد في الوقت نفسه أن
الحل النهائي يجب أن يكون سياسياً.

بدورها اعتبرت فرنسا «أن حملة عاصفة الحزم تأتي
استجابة لطلب السلطات الشرعية اليمنية».
وأعلنت وزارة الخارجية األميركية أنها تث ّمن موقف
دول مجلس التعاون الخليجي في العملية العسكرية
القائمة في اليمن ،معتبرة في الوقت ذاته أن ليس هناك
حل عسكري لألزمة في اليمن» .واعتبر أن تأييد أميركا
للعملية يستند إلى العالقات الوثيقة بينها وبين دول
مجلس التعاون.
وفي السياق ،قال قائد القوات األميركية في الشرق
األوس��ط إن ضمان التدفق الحر للتجارة عبر مضيقي
باب المندب وهرمز ،على رغم القتال وعدم االستقرار في
اليمن ،يعد من المصالح األساسية لواشنطن.
وكان البيت األبيض قال إن الرئيس األميركي باراك
أوباما أجاز تقديم مساعدة لوجستية واستخباراتية
لدعم العملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن
لدحر مقاتلي جماعة الحوثي .وأضاف البيت األبيض في
بيان له «في حين أن القوات األميركية ال تشارك بعمل
عسكري مباشر في اليمن دعما ً لهذا الجهد فإننا نؤسس
خلية تخطيط مشتركة مع السعودية لتنسيق الدعم
العسكري واالستخباراتي األميركي».
وتابع أن الواليات المتحدة تراقب عن كثب تهديدات
جناح «القاعدة» في اليمن «وستواصل اتخاذ اإلجراءات
الضرورية لمنع التهديدات المستمرة والوشيكة للواليات
المتحدة ومواطنينا».

مو�سكو ت�ؤكد ( ...تتمة �ص)1
وق���ال ال��دب��ل��وم��اس��ي ال��روس��ي:
«تظهر المعايير المزدوجة مجددا ً
على شاكلة قيام دول معينة برفع
قضية األخطار اإلرهابية الكيماوية
والبيولوجية على أراضيها إلى
المستوى الوطني ،وفي الوقت ذاته
تسد الطريق أم��ام رد فعل دول��ي
موحد لهذه المشكلة الملحة».
وأش���ار لوكاشيفيتش إل��ى أن
«المجلس التنفيذي لمنظمة حظر
األسلحة الكيماوية في دورته الـ 78
التي اختتمت مؤخرا ً أكد على إحراز
تقدم في جميع االتجاهات الرئيسة
التي يجري العمل بها في سورية،
حيث تبقى نحو  2في المئة فقط من
المواد الكيماوية التي سحبت من
سورية ،ويجري التخلص بنجاح
من المواقع السورية السابقة إلنتاج
األسلحة الكيماوية ،حيث دمر  3من
أصل  12موقعاً».
ولفتت رئاسة المنظمة إل��ى أن
عمل بعثة المنظمة الدولية في شأن
التحقق من اإلعالن األولي لسورية
عن مخزوناتها الكيماوية يتواصل

بالتعاون مع دمشق.
وع��ب��ر المتحدث ال��روس��ي عن
أس���ف م��وس��ك��و ب��ع��د ت��وج��ي��ه ع��دد
م��ن ال���دول األع��ض��اء ف��ي المجلس
التنفيذي لمنظمة حظر األسلحة
الكيماوية اتهامات ح��ادة لدمشق
ب��زع��م ع���دم إي��ف��ائ��ه��ا ب��ال��ت��زام��ات
بخصوص مخزوناتها م��ن م��واد
األسلحة الكيماوية ،مستندين في
ذل��ك بخاصة إل��ى اتهامات ال أدلة
عليها ع��دا منشورات ف��ي اإلع�لام
ال���دول���ي م��ش��ك��وك بصحتها عن
استخدام القوات الحكومية لغاز
الكلور ضد السكان المدنيين في
محافظة إدلب.
وط��ال��ب لوكاشيفيتش بعثة
ال��م��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة ف���ي س��وري��ة
بالتحقيق ف��ي م��زاع��م استخدام
الكلور في سورية وفي المعلومات
التي تحدثت ع��ن احتمال ت��ورط
منظمات إرهابية متطرفة عاملة في
سورية في جريمة استخدام الكلور
في كانون األول من العام الماضي
بمحافظة دمشق.

وف��ي ال��س��ي��اق ،أك��د نائب وزي��ر
الخارجية السوري فيصل المقداد
أن س��وري��ة مستمرة ف��ي برنامج
تدمير المنشآت المصنعة للمواد
الكيماوية ،مشيرا ً إلى أن التأخر في
إتمامه يحدث بسبب األمم المتحدة.
و ق��ال« :قمنا حتى اآلن بتدمير
ث�لاث��ة أن���ف���اق وب���دأن���ا ب��ال��راب��ع
وسننتهي قريبا ً من األنفاق أما في
ما يتعلق بالهنغارات فهي تحتاج
إلى معدات تقوم إدارة المشاريع
التابعة لألمانة العامة في األمم
المتحدة باستيرادها ،أي أن التأخير
ليس منا نحن بل من األمم المتحدة
والجهات التي تتعاون مع منظمة
حظر األسلحة الكيماوية» ،مضيفا ً
«نأمل في أن ننهي تدمير األنفاق
خ�لال فترة قصيرة وقبل الموعد
المحدد لذلك».
وفي شأن متصل ،أكد المقداد أن
نحو  700مسلح انضموا مؤخرا ً إلى
جانب الجيش السوري ،الفتا ً إلى أن
دمشق ال تغلق الباب أمام من يريد
إلقاء السالح.

وأضاف المسؤول السوري« :إن
جهودا ً كبيرة تبذل للمصالحة في
سورية .المصالحة جرت مع عدد
م��ن المجموعات المسلحة التي
اب��ت��ع��دت ع��ن اس��ت��ع��م��ال ال��س�لاح
وتعمل من أجل المصالح الوطنية
السورية .نحو  700مسلح انتقلوا
إل���ى ج��ان��ب ال��ح��ك��وم��ة وه���م اآلن
يقاتلون في عدة مناطق إلى جانب
الجيش السوري بما في ذل��ك في
ضواحي دمشق».
وأب��دى المقداد استعداد دمشق
للمشاركة في اللقاء المرتقب في
موسكو الذي دعت إليه روسيا عددا ً
كبيرا ً من المعارضين ،وذلك «من
أج��ل إنجاح الجهود التي يبذلها
أصدقاؤنا ال��روس الذين نثق بهم
تماما ً ونعرف صدق نواياهم».
من جهة أخ��رى ،دعا نائب وزير
الخارجية ال��س��وري فيصل مقداد
ستيفان دي ميستورا مبعوث األمم
المتحدة الخاص إلى إج��راء حوار
مع ال��دول التي تدعم المسلحين
لتنفيذ خطته للسالم.

وق��ال إن سورية ساندت فكرة
دي ميستورا ال��خ��اص��ة لتجميد
القتال جزئياً ،وإن دمشق مستعدة
لتنفيذ كل ما يُطلب منها في إطار
اتفاقاتها م��ع المبعوث األم��م��ي،
مضيفا ً أن المسلحين يرفضون
التواصل مع دي ميستورا ،وأيضا ً
السعودية وقطر وتركيا ،إلفشال
خطة المبعوث الدولي.
إل���ى ذل���ك ،أع��ل��ن وزي���ر ال��دف��اع
البريطاني مايكل فالون أم��س أن
جيش ب�لاده سيدرب عناصر من
«المعارضة السورية» وغيرها من
دول المنطقة ضمن الجهود الدولية
للقضاء على تنظيم «داعش».
وأك��د فالون أن ب�لاده مستعدة
لتقديم يد العون لتكثيف الجهود
م��ن أج��ل ال��ق��ض��اء على «داع���ش»
المتغلغل ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ة.
وق���ال« :ف��ي األس���اس يتعين على
ال��ق��وات المحلية محاربة داع��ش
ونحن نساعد على تأسيس قوات
تكون فاعلة بما يكفي في سورية
وفي العراق لمحاربة التنظيم».

ميدانياً ،سيطر الجيش السوري
أم���س ع��ل��ى منطقة ض��ه��ر البيدر
الواقعة غرب مدينة الزبداني ،كما
أحكمت وح��دات أخرى من الجيش
سيطرتها في شكل كامل على مرتفع
عش النسور وتلتي شير الطاقة
وشير الجوبة في جبال الزبداني
الغربية الواقعة على بعد  11كلم
عن الحدود اللبنانية.
وكان الجيش قد سيطر في وقت
سابق على تالل الحمراء وشعبة
الخشيعة بين جرود عرسال وجرود
فليطة في القلمون ،بعد معارك مع
تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي.
كذلك انسحب مسلحو «النصرة»
من تالل حنكل ،بفعل قصف مركز
للجيش ال��س��وري .كما قتل عدد
من المسلحين في قصف مدفعي
بمشاركة الطائرات السورية في
وادي ال��ع��وي��ن��ي ،ووادي ال���دب،
ووادي الخيل ،ومعبر الزمراني،
وجرود قارة في القلمون.
وقتل أحد أبرز القادة الميدانيين
«لداعش» في القلمون محيي الدين
الزين ،المعروف بأبي عرب ،وذلك
ب��ع��د اس��ت��ه��داف��ه بكمين للجيش
السوري في منطقة مهين جنوب
حمص.

�إعالنات ر�سمية
إعالن مزايدة
في الساعة العاشرة من صباح يوم
األربعاء الواقع فيه  ،2015/4/15تجري
في مركز المديرية العامة للشؤون العقارية
ـ مصلحة أم�لاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة الكائنة في الطابق التاسع من
مبنى مكرزل الواقع على جسر فؤاد شهاب،
مزايدة علنية بالظرف المختوم ،لتلزيم بيع
عقار الدولة رقم  448من منطقة جبشيت
العقارية ،قضاء النبطية ،الذي حدد أساس
طرحه بالمزاد مبلغ/39.515.000/ل.ل.
(تسعة وثالثون مليونا ً وخمسماية وخمسة
عشر ألف ليرة لبنانية) يمكن االطالع على
دفتر ال��ش��روط ال��خ��اص الموضوع لهذه
الغاية والموقع بتاريخ ،2015/2/27
أثناء الدوام الرسمي في:
ـ المديرية العامة للشؤون العقارية ـ
مصلحة أم�لاك الدولة الخصوصية ،غير
المنقولة.
ـ أمانة السجل العقاري في النبطية.
ـ المكتب العقاري المعاون في النبطية.
مدير عام الشؤون العقارية بالتكليف
جورج المعراوي
التكليف 634

