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تتمات
لوزان� 31 :آذار ( ... 1 +تتمة �ص)1

ف����ي ال����ب����داي����ة ،خ���ص���وص���ا ً ف����ي ض���وء
اإلن��ج��از ال��ع��راق��ي ب��اس��ت��رداد تكريت،
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ق����وات ال��ت��ح��ال��ف ،وهو
إنجاز أراد السعوديون تحويله فشالً
إيرانياً ،ليجدوا ما يفرحهم في مشاهد
ال��م��ن��ط��ق��ة ،ب��ي��ن��م��ا ي���ع���رف ال��ع��راق��ي��ون
وي���ع���رف األم���ي���رك���ي���ون ح��ج��م ال����دور
اإلي��ران��ي ف��ي صناعة ه��ذا النصر وما
س��ي��ت��رت��ب ع��ل��ي��ه ف���ي ح���رب الموصل،
التي تبدو تركيا مرتبكة م��ع اقترابها
بين التق ّرب من إي��ران واالبتعاد عنها،
ف���ي ال��ن��ق��اش ال��ت��رك��ي ال���داخ���ل���ي حول
الزيارة المق ّررة للرئيس التركي رجب
أردوغان إلى طهران.
إن��ج��از ت��ح��ري��ر ت��ك��ري��ت ،ك���ان فرصة
ل���ي���ت���وح���د ال���ل���ب���ن���ان���ي���ون ،ال���م���وج���ودة
حكومتهم ف��ي ال��ك��وي��ت ،ت��ح��ت عنوان
م��ؤت��م��ر ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ،وطلب
��س��م��ت��ه��م حرب
ال���م���س���اع���دات ،ب��ع��دم��ا ق ّ
ال����ي����م����ن ،ف���ف���ي ت���ك���ري���ت ن���ص���ر ي��ق��ول
السعوديون إنه فشل إيراني ومسموح
لحلفاء السعودية أن يفرحوا فيه حتى
لو احتفل به حلفاء إي��ران ،بينما اليمن
حرب على إيران وعلى حلفاء السعودية
أن يعلنوا دعمها.

وس���ط أج����واء ال��م��واق��ف م��ن ال��ع��دوان
السعودي على اليمن ،ورف��ض ح��زب الله
ال��م��وق��ف ال����ذي أط��ل��ق��ه رئ��ي��س الحكومة
تمام س�لام في قمة ش��رم الشيخ ح��ول هذا
الموضوع ،يلتئم مجلس ال��وزراء اليوم في
السراي الحكومية للبحث في جدول أعمال
من  47بندا ً عاديا ً بينها  12بندا ً مؤجلة من
الجلسة السابقة .واستبعدت مصادر وزارية
لـ«البناء» أن يؤدي رد حزب الله على الرئيس
سالم إلى تعطيل عمل الحكومة ،مشيرة إلى
أن الجلسة ستشهد نقاشا ً في هذا الشأن من
دون أن يؤدي األمر إلى توتير األجواء.

وشددت المصادر على «أن الحزب يتجه
إلى استيعاب الموقف على اعتبار أن البلد
ال يحتمل المزيد من الفراغ ،فالحكومة هي
صمام األمان الوحيد في البلد في ظل الفراغ
الرئاسي وتعطيل عمل مجلس النواب».
ولفتت م��ص��ادر مطلعة إل��ى «أن موقف
وزي��ر الخارجية جبران باسيل في مؤتمر
وزراء الخارجية العرب أعطى الطابة لرئيس
الحكومة الذي برر العدوان على اليمن ،وأيد
إنشاء قوة عربية مشتركة» .ولفتت المصادر
إلى «أن موافقة لبنان على هذه القوة من دون
معرفة من يحركها ،ووفق أي دستور تشكلت
وفي أي مجال ستستخدم ،مدعاة استغراب،
ال سيما أن بإمكان ه��ذه القوة اللجوء إلى
تأديب أي نظام ال ينسجم مع سياسة الدول
المشكلة لهذه القوة».

حزب الله يطالب
بتنبيه عسيري

وف��ي ال��س��ي��اق ،رد ع��ض��و كتلة ال��وف��اء
للمقاومة النائب حسن فضل الله على رد
السفير ال��س��ع��ودي علي ع��واض عسيري
على األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله .واعتبر فضل الله مواقف عسيري
ت��دخ�لاً ف��ي ال��ش��ؤون اللبنانية يستوجب
التنبيه .وقال« :إن تكرار السفير السعودي
في لبنان تصريحاته التي يتع َّرض فيها
للسيد نصر الله ،تشكل خروجا ً عن األصول
الديبلوماسية التي تحكم عمل السفراء،
وال��ت��ي ت��ف��رض عليهم ع���دم ال��ت��دخ��ل في
الشؤون الداخلية للبنان ،ومن هذه األصول
عدم التعليق على مواقف قياداته ،أو تحديد
م��ا يجب على ن��واب��ه القيام ب��ه م��ن خالل
االدعاء بأن هناك من يمنعهم من النزول إلى
المجلس النيابي ،كما فعل السفير السعودي
الذي توهم بأ َّنه يستطيع التطاول على هامة
وطنية وعربية وإسالمية من حجم سماحة
السيد نصر ال��ل��ه ،أو يؤثر على خيارات
اللبنانيين المستقلة عن اإلرادة الخارجية،
ومثل هذا السلوك غير المتوافق مع مهامه
الديبلوماسية يستدعي تنبيها ً عاجالً من

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)1
إلى مركز مدينة تكريت ،فيما أكد تحرير جانبي
المدينة الجنوبي والغربي بغطاء جوي وقصف
م��رك��ز م��ن ال��ق��وة ال��ج��وي��ة ال��ع��راق��ي��ة وط��ي��ران
«التحالف» .وأعلنت وزارة الداخلية ،أن قوات
الشرطة االتحادية حررت جميع القصور الرئاسية
في مدينة تكريت ،مبينة أن تلك القوات سيطرت
على جسر العلم ،فيما تمكنت القوات األمنية من
السيطرة على حي الزهور وسط تكريت ومنطقة
البو عبيد جنوب غربي المدينة.
وكانت القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي
سيطرت على مدينة تكريت بالكامل بعد معارك مع
عناصر تنظيم داعش الذين فروا خارج المدينة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي
كريم النوري تحرير تكريت ،وأن الوجهة المقبلة
ستكون الشرقاط ثم الموصل ،وق��ال« :تكريت
كانت تمثل المعقل األخير لداعش في صالح الدين،
وهي بوابة تحرير الموصل».
وأكد النوري أن إص��رار الحشد الشعبي على

عودة النازحين بقوله« :قلوبنا مفتوحة لعودة
النازحين العراقيين غير المتورطين بجرائم
داع���ش ،ولكنه اعتبر أن هناك حاجة لتطهير
المناطق في تكريت تحسبا ً ألي أفخاخ أو عبوات
يكون داعش قد تركها.
وب���ارك الناطق باسم كتائب ح��زب الله في
العراق جعفر الحسيني للشعب العراقي اإلنجاز
بتحرير تكريت الذي تم بدماء العراقيين ،مؤكدا ً
أن «المعركة المقبلة ستكون في األنبار والرمادي
لطرد داعش منهما» ،وأن كتائب حزب الله تعمل
على قطع خطوط إم��داد المسلحين من سورية
إلى األنبار .كما شكك الحسيني في نوايا تحالف
واشنطن بشأن مشاركته في الحرب على داعش.
وأكد مصدر من جهته ،أن القوات العراقية أوقفت
اثنين من قياديي «داعش» و 4من مسلحي التنظيم
في تكريت أمس ،وأنهم يحملون جنسيات عربية،
في حين قتل العشرات من مسلحي داعش بينهم 12
في معارك الشارع الحولي في القادسية بتكريت.

الحكومة اللبنانية لوضع ح ٍّد لهذا التدخل
في الشأن الداخلي اللبناني».
في األثناء ،عرض رئيس الحكومة تمام
س�ل�ام لملف ال��ن��ازح��ي��ن م��ن س��وري��ة إل��ى
لبنان في الكلمة التي ألقاها خالل «المؤتمر
الثالث للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في
سورية» في الكويت.
وأوضح سالم أنّ العالج المطلوب لموضوع
النازحين «يكمن في إدارة الوجود السوري
بحزمة من اإلج��راءات العملية والفاعلة»،
مشيرا ً إلى «خطة مفصلة للحكومة اللبنانية
تفوق قيمتها مليار دوالر ،تتضمن قائمة
برامج موزعة قطاعياً ،ومترجمة في شكل
مشاريع تنموية ضرورية».
وأعلن سالم «أنّ هذا المقترح ،القابل ألي
تعديالت يأتي في إط��ار خطة االستجابة
لألزمة للعامين  2015و ،2016التي وضعت
بالتنسيق مع المنظمات الدولية والتي تبلغ
قيمتها مليارين ومئة مليون دوالر».
ولفت إل��ى «أنّ لبنان يستضيف اليوم
حوالى مليون ونصف مليون نازح» ،معتبرا ً
أنّ «النتيجة األخطر للنزوح هي الوضع
األمني ال��ذي شكل ويشكل تهديدا ً مباشرا ً
ل�لاس��ت��ق��رار .وق��د شهدنا تسلل مسلحين
إرهابيين إلى لبنان وتمركزهم في بؤر على
األراض��ي اللبنانية ،وف��ي بعض تج ّمعات
الالجئين».
وأكد «أنّ الثمن الذي يدفعه بلدنا ،يتخطى
قدرته على التحمل ،ويحتاج من ك ّل أصحاب
النيات الطيبة وك� ّل الحريصين على حفظ
استقراره ،وعدم خروج األمور عن السيطرة
فيه ،إلى مقاربات جديدة تنطلق من قراءة
واق��ع��ي��ة ب���أنّ األزم����ة ال��س��وري��ة المسببة
للنزوح ،غير مرشحة لألسف لالنتهاء في
القريب المنظور».
وانتهى المؤتمر ب��وع��ود بتقديم ثالثة
مليارات و 800مليون دوالر للدول المضيفة
في حين أن المطلوب لتخفيف أعباء النازحين
 8مليارات دوالر.
ف��ي م��ج��ال داخ��ل��ي آخ���ر ،ال ت���زال قضية
تعيينات ال��ق��ي��ادات األم��ن��ي��ة عالقة على
الخالف حول اآللية التي يجب أن تعتمد في

حروب عربية ( ...تتمة �ص)1
هذا الملف .وفي السياق ،رأى تكتل التغيير
واإلص�ل�اح أن «حكومة مكتملة العناصر
واألوص��اف يجب أال ترضى بالتطاول على
صالحياتها» ،مشيرا ً إل��ى أن التكتل يصر
على التعيينات األمنية معتبرا ً أنه «يجب
أن تحصل في مجلس ال��وزراء ،وأن التكتل
ال يقبل أن تستمر األوض��اع الشاذة في ظل
وج���ود حكومة ليست بحكومة تصريف
أعمال ،لذلك طالب التكتل مجلس ال��وزراء
بالمبادرة إل��ى إج��راء التعيينات األمنية
والعسكرية وفقا ً لألنظمة من دون أي تلكؤ.

هيئة التنسيق:
سنتجاوز المحرمات

ووس���ط الملفات الخالفية المتراكمة،
نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما ً أمام
وزارة التربية مطالبة بإقرار سلسلة الرتب
والرواتب ،وسط إضراب عدد من المؤسسات
التربوية.
ودعت الهيئة خالل اعتصامها إلى ضرورة
«تصحيح الرواتب واألجور ،ألن ذلك واجب
على الدولة وحق عليها» .وأكدت «أن ال عالقة
لهيئة التنسيق بالبازارات السياسية وال
بالمواقف االستعراضية وال باالصطفافات
من أي نوع كانت.
ول��ف��ت رئ��ي��س راب��ط��ة أس��ات��ذة التعليم
الثانوي الرسمي عبدو خاطر إلى «أننا لن
نتوقف عند هذا الحد نحن على موعد مع
الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين
الت���خ���اذ ال���ق���رار ال��م��ن��اس��ب ،س��ن��ت��ج��اوز
المحرمات وسنعود إلى كل أشكال التعبير
الديمقراطية».

محاكمة سلفيين

على صعيد آخ��ر ،تجري اليوم محاكمة
الشيخ السلفي عمر بكري فستق والشيخ
ح��س��ام الصباغ وج��م��ال دف��ت��ردار م��ن قبل
المحكمة العسكرية .وعلمت «البناء» أن
المحكمة ستستمع إل��ى إف���ادات ع��دد من
األشخاص أبرزهم الشيخ نبيل رحيم في
قضية الصباغ.

العدو ي�صادق على بناء 2200
وحدة ا�ستيطانية في القد�س ال�شرقية
صادقت لجنة البناء «اإلسرائيلية» في
القدس المحتلة أمس على مخطط استيطاني
جديد لبناء  2200وح��دة استيطانية في
المدينة.
وستتركز عمليات االستيطان الجديدة في
حي عرب السواحرة الواقع بين جبل المكبر
وأب��و ديس في القدس الشرقية .وتتضمن
الخطة ترخيص لمنازل شيدت من دون إذن
مسبق في الحي وإقامة مبان عامة.
وكانت سلطات االحتالل أعطت أول من
أم��س ال��ض��وء األخ��ض��ر لبناء  142وح��دة
استيطانية جديدة في مستوطنة «هارحوما»
في جبل أبو غنيم.

يذكر أن رئيس وزراء العدو ،بنياميـن
نتنياهو ،أصدر تعليماته قبل نحو أسبوع
بوقف البناء االستيطاني في مستوطنة
«ه��ار حوما» بعـد انتقادات دولية الذعة
لتصريحات أطلقها خالل حـملته االنتخابية
ف��ي ش��أن رف��ض��ه إق��ام��ة دول���ة فلسطينية
واستمــرار حكومته في االستيطان بالقدس
الشرقية.
وي���رى م��راق��ب��ون أن م��واف��ق��ة االح��ت�لال
«اإلسرائيلي» على عمليات البناء الجديدة
تأتي تشجيعا ً لألحزاب اليمينية المتطرفة
لدخول االئتالف الحكومي بزعامة نتنياهو
والتقليل من شروطها لالنضمام.

الحرب الداخلية السورية ال تبعد عن هذا المسار أبداً،
خصوصا ً مع التدخل «اإلسرائيلي» المباشر فيها .فكل هذا
التدمير ألهم بلد عربي مقاوم كان يهدف لضرب آخر معاقل
الصمود والمقاومة لدى العرب« .إسرائيل» كانت تعرف
خطورة سورية في موقفها السياسي وموقعها الجغرافي
وخيارها العسكري االستراتيجي ،لذلك عملت على خط
الفتنة والفوضى والتقسيم بعنف وحقد لتستقيم لها
السيطرة على المنطقة والتمدد فيها كما تشاء!.
ثم الحرب المستعرة في العراق التي استنزفت طاقات
هذا الشعب ومقدراته ،وجعلته بلدا ً فاشالً على مختلف
المستويات .وال ريب أن تدمير المعالم الحضارية كان
بغرض واض��ح ه��و أن ال يبقى ال��ع��راق ب��ل��دا ً ذا ج��ذور
ٍتاريخية وحضارية ،وصوال ً إلى ما يجري حاليا ً في اليمن

بدخول اليمن هو مهرب من ح ّل المشاكل العالقة والخطيرة
بين أف��راد آل سعود ،وتحديدا ً بين جيل الشباب الذين
درس��وا في جامعات أميركا وبريطانيا وتد ّربوا على أيدي
ولي العهد محمد بن
ولي ّ
استخباراتهما ،وقد يكون خوف ّ
نايف في عدم وصوله إلى سدة الملك في حال مات الملك
له الدور الرئيسي في إشعال فتيل الشك والقلق بين أفراد
العائلة ،وتحديدا ً عند بعض الشباب الذين اعتبروا أنّ
العداء لليمن بهذا الشكل العلني من قبل السعودية أكثر من
مغامرة مته ّورة ،صحيح أنّ محمد بن نايف يص ّرح بأنه مع
الغزو ،وأنّ قرار الملك مصيب ،إال أنّ من يعرفه جيدا ً يعرف
أنّ هذه التصريحات لزوم االستمرارية في التق ّرب المرحلي
من الملك!
ويصل بعضهم إلى االقتناع بعدم صوابية ق��رار الملك
في االعتداء على الجمهورية اليمنية ،وب��أنّ هذا التص ّرف
سيفتح أب��واب جه ّنم على آل سعود قبل السعودية وقبل
ال��دول الخليجية الراعية كالميا ً ليس أكثر ،مهما تحدّثت
أبواقها اإلعالمية عن هذا االعتداء ،وأن تجاهل المسؤولين
بأنّ الخطر اليمني والداعشي والتطرف أصبح داخليا ً بعد
أن تحكمت به المملكة سياسيا ً وماليا ً وتسليحا ً وبالمواقف
غب الطلب خارجياً ،أو عدم اإلدراك
المتطرفة وارتكاب مجازر ّ
والتف ّرد أصبحا واقعا ً أليما ً ومصيبة في األداء السياسي
داخل المملكة ،وال يبشر باالستقرار الداخلي قبل الخارجي،
وق��د يجعل من الخالفات داخ��ل أبناء النظام تطوف على
سطح المملكة وإعالمها ،كما أنّ السقوط في الوحل اليمني
سيجلب الهالك القتصاد البالد بمج ّرد إطالق الصاروخ األول
من صنعاء إلى الرياض ،وقد يطول أمد هذه الحرب ،كما أنّ
تداعياتها ستالحق األجيال المقبلة ،إضافة إلى الحقد الذي
زرع بين الشعبين بسبب تلك المغامرة!
ويصل االنتقاد إلى أنّ هذا القرار الصبياني أوقع المملكة
في خطر قرارات شخصانية ومغامرات عشوائية ،وإذا اعتبر
الغزو ك��ر ّد فعل على االتفاق اإليراني ـ األميركي الحاصل
قريباً ،فهذا يعني أنّ المملكة لم تعد حالة جامعة بل ظهرت
أكثر المتطرفين ،وستخسر المزيد من التعاطف الغربي بعد
أن خسرت الشارع العربي مهما ادّعت أنظمته عكس ذلك،
فالسعودية قصفت ،وارتكبت المجازر في اليمن وأعلنت
الحرب ،ومن ثم تطالب بصناعة تحالفات عسكرية ،وهذا
األخير ال يزال وحتى البرهة مج ّرد كالم على ورق قرارات
الجامعة العربية أو ما تبقى منها ،وعلى المدى البعيد لن
تسمعه المملكة والزمن ليس لمصلحتها!
كما ال يخفى على أحد استياء الشباب السعودي من أبناء
األسرة الحاكمة من فشل خارجيتها المتمثل بشخصنة سعود
الفيصل هذا الذي يتعامل مع السياسة كما يتعامل راعي
الغنم مع قطعانه وتحديدا ً مع الغرب ،أما مع الشخصيات
العربية فهو ال يعيرها أيّ اهتمام ،ولديه مقولة شهيرة:
«الفلوس تصنع المعجزات في السياسات العربية».
ه��ذا الشخص على رغ��م ط��ول عمر حكمه لم يوصل من
السعودية إلى العالم غير أنها داعمة لإلرهاب والقتل والدمار

تصبح دول���ة فلسطين ع��ض��وا ً
رسميا ً في المحكمة الجنائية الدولية
اليوم وسيتسلم الجانب الفلسطيني
كتابا ً رسميا ً يؤكد قبول فلسطين
االنضمام إليها.
وي����ن����درج ط���ل���ب االن���ض���م���ام
الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية
في إطار حملة دبلوماسية وقضائية
أطلقتها القيادة الفلسطينية عام
 ،2014ل��م�لاح��ق��ة ال��م��ت��ورط��ي��ن

الفلسطينيين صائب عريقات أن
«فلسطين ستواصل استخدام كافة
الوسائل المشروعة الممكنة من أجل
ال��دف��اع ع��ن نفسها م��ن االستيطان
«اإلسرائيلي» وغيره من انتهاكات
القانون الدولي».
إنضمام فلسطين يثير مخاوف
«اإلسرائيليين» من احتمال إطالق
المحكمة تحقيقات واتهامات تطاول
مسؤوليها .وك���ان رئ��ي��س ال���وزراء

«اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو اتهم
الفلسطينيين وحكومتهم بـ «التالعب
بالمحكمة».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت في منتصف كانون الثاني
الماضي فتح بحث أولي ،وهو مرحلة
تسبق فتح تحقيق ،ح��ول جرائم
ح��رب مفترضة ارتكبت منذ صيف
 2014في فلسطين.

�إيران ترف�ض رفع جزئي للعقوبات ومو�سكو تتحدث عن مفاجات جيدة

مفاو�ضات نووية ليلية واحتمال التمديد قائم حتى �صباح اليوم
قال المساعد والمتحدث باسم
منظمة الطاقة ال��ذری��ة االیرانية
بهروز كمالوندي ان المفاوضات
ال��ت��ق��ن��ی��ة ب��ی��ن ای����ران وام��ی��رك��ا
ت��س��ی��ر ال���ی االم����ام ل��ك��ن ب��ب��طء،
وق��ال« :نتقدم لكن ببطء .فنظرا ً
ال��ى تعقيد المسائل وواق���ع ان

االم��ر يتعلق بالدراسة النهائية
ل��ل��م��واض��ي��ع ،ف���إن ذل���ك ي��ج��ري
ببطء».
وأض���اف ال��م��س��ؤول االي��ران��ي
«إن���ه ش��يء طبيعي ف��ال��ق��رارات
التي ستتخذ ستكون طويلة االمد
ولدى كل من الطرفين حساسيته

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
أنيس جمال
زوج الفقيدة:
رائد ،عماد
		
ابناها:
بشرى
		
ابنتها:
عصام بشير وعائلته
شقيقاها:
بسام بشير وعائلته
		
ّ
انعام زوجة فؤاد عون وعائلتها
شقيقتها:
عفيف جمال وعائلته
		
أسالفها:
عائلة المرحوم عادل جمال
		
عائلة المرحوم بديع جمال
		
وعائالت بشير ،جمال ،حدّاد ،عون ،معلوف ،ينعون فقيدتهم

المرحومة

الأمينة �سهام ب�شير جمال
تقبل التعازي اليوم األربعاء االول من نيسان  2015في نادي خ ّريجي
الجامعة األميركية ،محلة الوردية ،من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ولغاية الساعة السادسة مساء.

الخاصة».
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت تواصلت
ف��ي مدينة ل���وزان السويسرية
أم��س ال��م��ح��ادث��ات ح��ول الملف
ال��ن��ووي اإلي��ران��ي ،حيث بــرزت
في الساعات األخيرة نقطة عالقة
جديدة تتعلــق بتحديد الجهة
ال��ت��ي م��ن شأنها أن تلعب دور
الحكم بين األط��راف في ح��ال تم
التوصل إل��ى ات��ف��اق ،مضيفا ً أن
طهران لن توقع على أي بيان قبل
تحقيق مطالبها وإنما على اتفاق
نهائي.
يأتي ه��ذا مع تكثف اللقاءات
بشأن المفاوضات النووية التي
اس��ت��م��رت ح��ت��ى م��ن��ت��ص��ف ليل
أم���س م��ع إم��ك��ان��ي��ة اس��ت��م��راره��ا
حتى صباح (ال��ي��وم) األرب��ع��اء،
حيث ب��رزت ع��دة ع��روض تلقتها
ط��ه��ران ف��ي م��ح��اول��ة م��ن الغرب
لإلبقاء على العقوبات أو جزء
منها ،شملت تعليق العقوبات
من دون رفعها بقرار من مجلس
األمن ،لتتمكن إيران من ممارسة
المبادالت التجارية واالقتصادية
م��ع ال���خ���ارج ،وه���و م��ا رفضته
ط��ه��ران التي تطلب رف��ع�ا ً كامالً
ل��ل��ع��ق��وب��ات .ك��م��ا ع��رض ال��غ��رب
رف��ع الحجز ع��ن أم���وال إيرانية
مجمدة لدى المصارف الغربية،
لكن طهران تعد هذه األموال حقا ً
للشعب وليست مادة للمقايضة.
وتعتبر مسألة رفع العقوبات

للبالد ،ولم يجلب لها غير المزيد من العداوات وتحديدا ً من
دول الجوار ،وهو يستحق جائزة عالمية لتم ّكنه من جعل
العالم والعرب ومن بعض أهل القضية يتجاهلون قضية
فلسطين ،والنظر إل��ى اعتبار أنّ إي��ران هي العدو وليس
«إسرائيل» ،وبفضله وبغباء اإلعالم المرتزق أصبح العرب
وبعض الفلسطينيين يعتقدون أنّ إي��ران تحت ّل فلسطين
بينما «إسرائيل» تساعد على استقرار األمن العربي ،ال بل
ّ
المنظرين العرب باعتبار بقاء الدولة
وصلت األم��ور عند
الصهيونية الضامن لبقاء العروش العربية الحالية ،وأنّ
عداوة «إسرائيل» وجهة نظر ،بينما العداوة إليران حقيقة ال
ب ّد من التصدّي لها!
إنّ دخول السعودية في حرب مع دولة عربية مثل اليمن
وباألخص تاريخ اليمن ومدينة
من دون أن تتعلم من التاريخ،
ّ
صنعاء ،ولم تكترث لجغرافية حدودها ،يعني أنّ التص ّرف
البدوي ال يزال هو سيد الحكم هناك ،ويتص ّرف في السياسة
كما لو كان راكبا ً على الجمل في عصر الطائرات المتطورة،
وأنّ التف ّرد في القرار المصيري هو الهزيمة األولى في لعبة
الحروب ،وأنّ من يضحك أوال ً من دون أن يبني استراتيجية
ُمحكمة لن يعرف االبتسامة بعد ع��دة أي��ام من مغامرته
الهوجاء ،وهذا الغزو الغاشم سيصيب السعودية بالخسارة
الكبرى على المدى الطويل ،وسيجعل أرضها رماال ً متحركة
ال استقرار فيها ،ولن تشهد المملكة بعد اليوم االطمئنان
السياسي واالجتماعي واألمني ،ليس فقط على حدودها مع
اليمن ،بل في داخل المملكة ألنّ الحرب ليست لعبة أطفال أو
نزهة عابرة من دون عواقب وتداعيات سلبية على المعتدي
مهما عاش سراب االنتصار!
من هنا يعيش بعض أم��راء المملكة انزعاجا ً كبيرا ً من
هذه المغامرة التي قد تسلب منهم الحكم ،وتزعزع حريتهم
وطموحاتهم وثرواتهم ،ومن أجل الخروج من هذا المستنقع
الم ّر قد يفكر هذا الشباب من األمراء بعودة جريمة البدوي
التقليدية التي تبحث دائما ً عن كبش فداء يكلّل بالدماء من
أجل إنهاء حماقة فردية تصيب استمرارية الجماعة الحاكمة
ومستقبل المملكة...
جريمة البدوي تقول« :حتى انتهي من جريمة ارتكبتها من
دون وعي ال ب ّد من تقديم «دية» بشرية بحجة أنني قضيت
على رأس األفعى» ،لذلك ومن هذا المنطق ال ب ّد من أن تدفع
السعودية وتحديدا ً العائلة الحاكمة «دي��ة» مغامرة غزو
اليمن ،وقد تكون الدية الشخصية األولى في السعودية ،أو
ما يعادلها من أصحاب القرار ...وربما ومن أجل لململة قرار
الفعل السعودي المته ّور في شنّ الحرب سيستعان بحكمة
البدوي التي ستوصل إلى انقالب داخل األسرة الحاكمة ،وال
عجب إنْ دخل أحد شباب العائلة واغتال الملك سلمان ،وهذا
حصل سابقا ً مع الملك فيصل وتعتاده المملكة ،وبعد جريمة
القتل سيُقال عن القاتل بأنه فاقد األهلية والعقل ،عندها تقف
الحرب عند نقطة جديدة ...وما بعد موت الملك ليس كما
قبله ...وهذه دائما ً تحصل في نهايات حروب األعراب!

جهاد أيوب

م�ؤتمر المانحين ( ...تتمة �ص)1

فل�سطين اليوم ع�ضو ًا في المحكمة الجنائية الدولية لمالحقة قادة االحتالل
بارتكاب عمليات إب��ادة ،وجرائم
ض��د اإلن��س��ان��ي��ة ،وج��رائ��م ح��رب،
بعد رف��ض مجلس األم��ن الدولي
اعتماد مشروع قرار ينهي االحتالل
«اإلسرائيلي» لألراضي الفلسطينية
بحلول نهاية عام .2017
وأعلن بعض القادة الفلسطينيين
أن أول��ى الشكاوى ستقدم ب��دءا ً من
انضمام فلسطين في اليوم نفسه
للمحكمة ،من ضمنها طلب التحقيق

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

بمجرد ( ...تتمة �ص)1
الهالك
ّ

عريقات ي� ّؤكد ا�ستخدام كافة الو�سائل لمواجهة اال�ستيطان

في «ج��رائ��م» ارتكبتها «إسرائيل»
ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في
حربها األخيرة في حزيران الماضي،
وكذلك التحقيق في االستيطان.
ول��ه��ذه ال��غ��اي��ة ،شكلت السلطة
الفلسطينية ل��ج��ن��ة وط��ن��ي��ة من
م���ؤس���س���ات أه��ل��ي��ة وح��ق��وق��ي��ي��ن
وأكاديميين لجمع بيانات تدعم
موضوع الشكوى المقدمة.
وأك�������د ك���ب���ي���ر ال���م���ف���اوض���ي���ن

تحت حجة التمدد اإليراني .ففتح النيران على جماعة
أنصار الله ،وهذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام
السعودي تحمل بصمات التحالف بين الكيان الوهابي
والكيان «اإلسرائيلي».
العيب كل العيب على عرب يحملون ه َّم «إسرائيل» أكثر
مما يحملونه من ه ٍّم شعوب فقيرة تزداد تخلفا ً وتراجعاً؟.
للعرب الذين «يناضلون» من أجل أمن «إسرئيل» نقول:
سيأتي اليوم الذي تنفضح فيه كل أدواتكم ،وستشتعل
لهب الشعوب العربية األصيلة لتغيير قواعد الظلم
وتكسير أصنام الشر! .للسعودية نقول :ال يغرنكم هذا
الصلف فالله تعالى يقولَ ( :وإ ِ َذا أ َ َر ْد َنا أَن ُّن ْهل َِك َق ْر َي ًة أ َ َم ْر َنا
ُم ْت َرفِيهَا َف َف َس ُقوا فِيهَا َفحَ َّق عَ لَ ْيهَا ال َق ْو ُل َف َد َّم ْر َناهَ ا َت ْدمِيراً).

عن إي��ران واح��دة من ثالث نقاط
ال ت����زال ع��ال��ق��ة ب��ح��س��ب مصدر
أوروبي مشارك في المفاوضات،
وق����ال« :إن ط��ه��ران ت��رف��ض في
شكل ق��اط��ع ال��ت��ن��ازل ع��ن مطلب
رفع العقوبات المفروضة عليها»،
مضيفا ً أن «النقاط العالقة هي
رفع العقوبات ومدة تنفيذ االتفاق
النووي وآلية مراقبة المنشآت
اإليرانية».
وق���د اس��ت��ؤن��ف��ت ال��م��ح��ادث��ات
صباح أمس بين وزراء خارجية
ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة وف��رن��س��ا
وبريطانيا والصين وألمانيا قبل
أن ينضم اليهم وزي��ر الخارجية
االيرانــي محمد ج��واد ظريــف،
ف��ي��م��ا ع���اد وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ـ��ـ��ة
ال���روس���ي إل���ى ل�����وزان ب��ع��د أن
غادرهــا لساعات.
وقال سيرغي الفروف إن «لدى
محادثات ل��وزان النووية فرصة
جيدة للنجاح» فيما دع��ا نائبه
سيرغي ريابكوف الصحافيين في
لوزان إلى االنتظار آمالً بأن تكون
هناك مفاجآت جيدة.
وأض���اف ف��ي مؤتمر صحافي
مشترك مع نظيره وزير خارجية
جمهورية ف��ان��وات��و ف��ي موسكو
«إن فرصة التوصل إلى اتفاق في
المفاوضات النووية ليست أكيدة
مئة في المئة لكنها كبيرة ،بشرط
أال يرفع أحد أطراف المفاوضات
سقف طلباته في اللحظة األخيرة

وأض��اف المصدر أن «وح���دات من
الجيش نفذت عمليات مركزة بعد رصد
دقيق للتنظيمات اإلرهابية التكفيرية
ال��م��ن��ض��وي��ة ت��ح��ت ت��ن��ظ��ي��م «جبهة
النصرة» داخ��ل مدينة إدل��ب أسفرت
عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف
اإلرهابيين».
ك��م��ا ل��ف��ت ال���ى أن «وح�����دات من
الجيش شنت عمليات مكثفة على
أوكار للتنظيمات اإلرهابية التكفيرية
ف��ي ري��ف إدل��ب الجنوبي والجنوبي
الشرقي أسفرت عن مقتل العشرات من
اإلرهابيين في بلدتي سراقب وسرمين
وقرية فيلون».
في المقابل ذكر نشطاء المعارضة
بأن الطيران الحربي نفذ غ��ارات عدة
على مناطق ف��ي مدينة إدل���ب ،كما
قصف مناطق أخرى في بلدتي سرمين
والنيرب بريف إدلب الشمالي ،فضالً
ع��ن مدينة بنش القريبة م��ن إدل��ب
والتابعة للمحافظة ذاتها ،أسفرت عن
سقوط العديد من المسلحين.

مؤتمر المانحين

في محاولة للحصول على مكاسب
معينة بدال ً من الحفاظ على توازن
المصالح».
وأكد وزير الخارجية الروسي
أن توازن المصالح ال يزال يتشكل
ح��ال��ي�ا ً وأن آف���اق ال��ت��وص��ل إل��ى
اتفاق «جيدة للغاية» ،مؤكدا ً أنه
سيعود إلى لوزان للمشاركة في
المفاوضات بين إيران ومجموعة
« ،»1 + 5قائالً« :أنا أخطط بالفعل
ل��ل��ع��ودة وال��م��ش��ارك��ة ف��ي الجزء
الختامي من اجتماع السداسية
الوزاري».
وقال وزير الخارجية األميركي
ج���ون ك��ي��ري «إن ال��م��ف��اوض��ات
س��ت��س��ت��م��ر ح��ت��ى ال��ت��وص��ل إل��ى
اتفاق في الوقت المحدد على رغم
العقبات» .بدورها قالت المتحدثة
باسم وزارة الخارجية األميركية
م��اري ه��ارف إن بالدها ستضطر
الس��ت��ط�لاع ك��ل ال��خ��ي��ارات بدقة
في حال عدم التوصل إلى اتفاق
بحلول منتصف ليل ال��ث�لاث��اء،
مضيفة« :أن واشنطن لن تتسرع
وتوقع اتفاقا ً سيئا ً نتيجة لضغط
الوقت».
وقال وزير الخارجية الصيني
وان��غ ي��ي «إن إي���ران ومجموعة
ال��دول الست يضيقون خالفاتهم
بشأن برنامج طهران النووي».
وأع��رب يي من ل��وزان عن تفاؤله
ال��ح��ذر بالتوصل ال��ى ات��ف��اق في
الوقت المحدد.

أعلن األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون أن مجموع التعهدات المقدمة
م��ن ال���دول المانحة خ�لال المؤتمر
ال��دول��ي الثالث للمانحين لتخفيف
األزمة اإلنسانية في سورية بلغ 3,8
مليار دوالر.
وكانت كل من الكويت والسعودية
وال��والي��ات المتحدة تعهدت بتقديم
أم��وال لمواجهة األزم��ة اإلنسانية في
س��وري��ة ،بينما طالب لبنان واألردن
المجتمع الدولي بتمويل خطط لدعم
الالجئين السوريين في البلدين.
وق��ال أمير الكويت الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح ،في كلمة افتتح

بها المؤتمر الدولي الثالث للمانحين
لدعم ال��وض��ع اإلنساني ف��ي سورية
المنعقد بالكويت «يسرني أن أعلن
مساهمة دولة الكويت بمبلغ خمسمئة
مليون دوالر أميركي لدعم الوضع
اإلنساني للشعب السوري الشقيق».
وأضاف أن هذا المؤتمر الثالث ،الذي
تستضيفه الكويت وتشارك فيه  78دولة
وأكثر من أربعين هيئة ومنظمة دولية،
يهدف الى مواجهة «أكبر كارثة إنسانية
عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر
للتخفيف من معاناة األشقاء في سورية
التي يعيشونها بعد دخول هذه الكارثة
اإلنسانية عامها الخامس».
وتعهدت السعودية بدفع ستين
مليون دوالر جديدة وص��رف تسعين
مليونا ً أخرى من التعهدات السابقة،
في حين قالت سفيرة الواليات المتحدة
ل��دى األم���م المتحدة سامانثا ب��اور
بكلمتها إن بالدها تعهدت بتقديم 507
ماليين دوالر لمواجهة األزمة اإلنسانية
في سورية.
ودع��ا األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون بكلمته ،الدول المانحة،
إل���ى ال��ت��ب��رع ب��س��خ��اء ل��دع��م ال��وض��ع
اإلن��س��ان��ي ف��ي س��وري��ة .وأع���رب عن
شعوره «بالعار والغضب وإحباطه
الكبير إزاء فشل المجتمع الدولي في
إنهاء الحرب» في سورية.
في هذه األثناء ،طالب رئيس الوزراء
اللبناني تمام سالم المجتمع الدولي
بتمويل خطة قيمتها مليار دوالر لدعم
الالجئين السوريين على أراضي بالده.
أم��ا رئيس ال���وزراء األردن���ي عبدالله
النسور ،فقال بكلمته أم��ام المؤتمر
إن األردن يحتاج إلى ثالثة مليارات
دوالر لتلبية احتياجات السوريين في
المملكة.

شركة «مجاس العقارية ش.م.ل»

رأسمالها  /1.000.000.000 /ل.ل .محرر بكامله
مركزها الرئيسي المدور -الكرنتينا – بيروت
سجل تجاري بيروت 66654
دعوة لحضور جمعية عمومية غير عادية
يتشرف مجلس إدارة شركة مجاس العقارية ش.م.ل .الذي انعقد
بتاريخ  ،2015/3/31بدعوة حضرات السادة المساهمين إلى حضور
جمعية عمومية غير عادية للشركة ،ستعقد في تمام الساعة الثالثة من
بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في  2015/4/24في مركز الشركة في
بيروت  -المدور  -الكرنتينا ،وذلك للتداول في جدول األعمال التالي:
 )1القرار الواجب اتخاذه في إطار أحكام المادة  216من قانون التجارة
اللبناني.
 )2أمور أخرى مختلفة.
مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
كمال أنطون طنوس

من جهتها ،قالت وكيلة األمين العام
لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية
ومنسقة اإلغ��اث��ة ال��ط��ارئ��ة فاليري
آموس إن المنظمة الدولية تأمل بجمع
التعهدات وتعبئة الموارد المالية خالل
العام  2015لتوفير سبل المعيشة
للسوريين .وأض��اف��ت «نحتاج إلى
 8.4مليار دوالر لمساعدات الشعب
السوري بالداخل والخارج ،وفي الدول
المستضيفة لالجئين ،وقد جمعنا  9في
المئة من هذا المبلغ».

�إعالنات ر�سمية
إعالن عن موعد انتخابات تكميلية
لنقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان
الرقم الصادر2015/8 :
تعلن نقابة خبراء التخمين العقاري
في لبنان وعمالً بأحكام المواد ( 47و48
و 49و 50و 51و 52و 53و  54و 55و56
و  57و  )58الفصل الخامس من النظام
ال��داخ��ل��ي للنقابة ع��ن إج���راء انتخابات
تكميلية لعضوية ستة مراكز في مجلس
النقابة ،وذل��ك نهار يوم الخميس الواقع
في  2015/4/30تبدأ عند الساعة الثانية
بعد الظهر وتنتهي عند الساعة الخامسة
بعد الظهر ضمنا ً في مركز النقابة الكائن في
العادلية شارع سامي الصلح ،بناية عازار
وفاخوري ،الطابق العاشر .وفي حال عدم
اكتمال النصاب القانوني تؤجل االنتخابات
خمسة عشر يوما ً وتكون ال��دورة الثانية
قانونية بحضور ثلث أعضاء الجمعية
العمومية على األق���ل وت��ك��ون ن��ه��ار يوم
الجمعة الواقع في  2015/5/15في ذات
الوقت والمكان وذلك عمالً بالمادة  54من
النظام الداخلي للنقابة.
كما تدعو النقابة أعضاء الهيئة العامة
لتسديد االش��ت��راك ع��ن األع���وام السابقة
والحالية ،وذلك ابتداء من نهار يوم االثنين
الواقع في  2015/3/30ولغاية نهار يوم
االثنين الواقع في  2015/4/27إلى أمين
الصندوق خالل الدوام الرسمي.
على الراغبين في الترشيح أن يتقدموا
م��ن أم��ي��ن س��ر ال��ن��ق��اب��ة ل��ت��ق��دي��م طلبات
ترشيحهم في مركز النقابة وذلك ابتداء من
نهار يوم األربعاء الواقع في 2015/4/1
ولغاية  2015/4/27خالل الدوام الرسمي
مزودين بالمستندات التالية:
 1ـ خالصة عن السجل العدلي ال يعود
تاريخه إلى أكثر من شهر.
 2ـ ص��ورة عن الهوية أو إخ��راج قيد
إفرادي.
 3ـ صورة عن بطاقة االنتساب للعام
.2015
 4ـ ص��ورة عن إيصال االش��ت��راك لعام
.2015
أمين السر
بشارة أيوب
أمين سر النقابة
رئيس لجنة التعليم والثقافة

