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تتمات
الغارات الجوية ال�سعودية ( ...تتمة �ص)1

وتقديم الفرصة للتفاوض غير المباشر من جهة أخرى.
أول الغيث ك��ان م��ا قاله الرئيس التركي رج��ب أردوغ���ان
في طهران أثناء زيارته الرسمية إلى إيران ،عن التعاون مع
القيادة اإليرانية لح ّل سياسي لألزمة اليمنية ،مشدّدا ً على أن
الح ّل سياسي في اليمن ،وتاله عبر النقاش المستم ّر لليوم
الثالث في البرلمان الباكستاني ،اتجاه برلماني لتشجيع
مشاركة باكستان مع إيران وتركيا في بلورة مبادرة سياسية
لح ّل األزمة اليمنية.

سرمدي في بيروت

طغى العدوان السعودي على اليمن وض��رورة العمل للتوصل
إلى ح ّل ومخرج سياسي في اليمن على جولة المبعوث الخاص
للرئيس اإليراني مرتضى سرمدي في لبنان ،والتي شملت أمس
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،رئيس الحكومة تمام سالم ،وزير
الخارجية جبران باسيل ،على أن تتوج اليوم بلقاء األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله .وأك��د سرمدي خ�لال جولته
«أنّ هناك خطأ استراتيجيا ً فادحا ً ت ّم اتخاذه في اليمن» ،داعيا ً
«ال���دول الغيورة إل��ى أن تتكاتف إليجاد ح � ّل مناسب لألزمة».
وشدّد على ضرورة «التوقف فورا ً عن تنفيذ العملية العسكرية في
اليمن» ،مضيفا ً أنّ هذا البلد «ال يمكن أن تدار شؤونه من خالل فئة
سياسية واحدة» .ولفت سرمدي إلى أنّ «إيران تقوم بك ّل المبادرات
والمساعي الحميدة للتوصل إلى ح ّل ومخرج سياسي في اليمن».
وأوضح أنّ «موقف إيران يركز على الحيلولة دون التدخل في شؤون
أيّ بلد شقيق ومنها لبنان» .وأمل سرمدي أن «تثمر الحوارات التي
يشهدها لبنان إلى انتخاب رئيس للجمهورية».
وحول الهبة العسكرية للجيش اللبناني قال سرمدي من وزارة
الخارجية« :ستبقى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية على موقفها
الثابت وال��راس��خ في الوقوف إل��ى جانب لبنان حكومة وجيشا ً
وشعباً ،إنْ لناحية التصدي لالعتداءات اإلسرائيلية اآلثمة أو للخطر
اإلرهابي التكفيري المتطرف الدائم .وبعد إنجاز التسوية النووية،
إذا كان الجانب اللبناني يعتقد أنه صار في إمكانه أن يتلقى الهبة
العسكرية اإليرانية إلى الجيش ،فإننا على أت ّم االستعداد لتقديم هذه
المساعدة على طبق من ذهب».
وأكدت مصادر مطلعة لـ»البناء»« ،أنّ زيارة سرمدي تحمل اهتماما ً
إيرانيا ً بلبنان لجهة إشعاره بأهميته في السياسة الخارجية ،وأنّ
إيران تولي االهتمام الكبير تجاه أصدقائها األساسيين ،في جميع

الظروف .ولهذه الغاية أطلع موفد الرئيس اإليراني المسؤولين
اللبنانيين على المستجدات المتعلقة بالملف النووي ،وت ّم البحث
في ضرورة إيجاد ح ّل سياسي لألزمة اليمنية ،وفي تطوير العالقات
مع لبنان بعد إزالة العقوبات الدولية عنها» .وكان الفتا ً بحسب
المطلعين على زي��ارة سرمدي للرئيس تمام سالم «أن اللقاء كان
مريحا ً على رغم كل ضجيج تيار المستقبل».

الحوار في  11من الجاري

وتعقد الجلسة العاشرة للحوار بين حزب الله وتيار المستقبل
في  11من الجاري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ،الستكمال
البحث في الخطة األمنية ،وفي ملف االستحقاق الرئاسي .وأكد رئيس
مجلس النواب نبيه بري في لقاء األربعاء «أن الحوار مستمر ولن يتأثر
بالتجاذبات األخيرة وأزمات المنطقة» .ولفت بحسب ما نقل عنه زواره
إلى «أن معالجة األزمة اليمنية يكون عبر الحوار والحل السياسي».

بوصعب :الحكومة قادرة
على إنجاز التعيينات األمنية

أما مجلس الوزراء فعين أعضاء المنطقة االقتصادية الخالصة في
طرابلس برئاسة الوزيرة السابقة ريا الحسن .واقترح وزير الصناعة
حسين الحاج حسن خالل الجلسة أن تتولى مؤسسة «ايدال» قسما ً
من تكاليف مشروع النقل البري للتخفيف من فروقات األسعار على
القطاعين الزراعي والصناعي واإلنتاج اللبناني وكلف شهيب إدارة
الملف مع نظرائه اللبنانيين المعنيين ونظرائه في الدول التي يمر
فيها المشروع .وأرج��أ مجلس ال��وزراء موافقته على الدعم المالي
للشحن البحري ،إلى حين إنجاز وزير الزراعة أكرم شهيّب دراسة
مفصلة كلّف بها ،إضافة إلى إجرائه االتصاالت لتخليص سائقي
ّ
شاحنات علقوا في طريق عودتهم من الخليج .وألغى مجلس الوزراء
نتائج مباراة سابقة لكتبة ومباشرين في وزارة العدل ،لفقدانها
التوازن الطائفي وق ّرر إجراء مباراة جديدة ووافق لوزارة الداخلية
على استحداث ثمانية مراكز للمعاينة الميكانيكية ،وأخذ بطلب
وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب بتعديل دفتر
شروط المناقصة بإعادتها إلى إدارة المناقصات.
وفي السياق ،أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب
لـ»البناء» أن تعيين الحكومة ألعضاء المنطقة االقتصادية الخالصة
في طرابلس انجاز آخر يضاف إلى انجازات الحكومة بعد تعيين
هيئة المصارف ،ويثبت أنها قادرة على إنجاز التعيينات العسكرية
واألمنية».

م�س�ؤول �أممي ( ...تتمة �ص)1

ّ
ملف العسكريين لم يبحث
واألهالي عازمون على التصعيد

وعلى صعيد أزمة العسكريين المخطوفين ،علمت «البناء» من
مصادر وزارية «أن مجلس الوزراء لم يبحث هذا الملف ،وأن األمر
اقتصر على بعض المعلومات اإليجابية في عملية التفاوض مع
جبهة النصرة ،ولم يتم التطرق إلى األسرى العسكريين لدى تنظيم
داعش والمعلومات التي تحدثت عن نقلهم إلى الرقة» .وفي السياق،
شددت المصادر على «أن خلية األزمة هي المعنية بهذا الملف وأن
الوزراء اآلخرين ال يعلمون شيئا ً عن هذا الموضوع».
وق���ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م أه��ال��ي العسكريين حسين يوسف
لـ»البناء»« :نحاول أن نتواصل مع المعنيين بملف العسكريين،
لكننا لم نحصل على أي ج��واب» .ولفت إلى «أن إمكانية نقل
العسكريين التسعة إلى الرقة مستبعدة نظرا ً إلى المعطيات
الجغرافية والوضع الميداني الذي ال يسمح لتنظيم داعش بنقل
العسكريين من القلمون إلى الرقة» ،لكن إذا حصل ذلك ،فإنه يكون
قد تم بالتنسيق بين داعش والحكومة اللبنانية والدولة السورية
عبر المفاوضين» ،ولذلك نضعه في خانة إيجابية تندرج ضمن
برنامج قد يؤدي إلى إطالق سراحهم» .ولفت إلى «أن ذلك ال ينفي
قلقنا وخوفنا من العملية ،ال سيما أن الحكومة اللبنانية لم تؤكد
أو تنفي األمر» ،مشددا ً على «أن األهالي عازمون على التصعيد
بعد انتهاء مهلة األسبوع».

الصديق وأيوب يتوليان
المهمات األمنية في «داعش»

وأوقفت دورية تابعة لمديرية المخابرات بمؤازرة قوة من الجيش
في منطقة برالياس  -البقاع ،القيادي في إحدى التنظيمات اإلرهابية
السوري نبيل الصديق ،واللبناني علي أيوب ،المطلوبَين بموجب
عدة مذكرات توقيف .وأكدت مصادر عسكرية لـ»البناء» «أن الصديق
وأيوب يعتبران من القياديين األساسيين لدى داعش الذين يتوليان
المسؤوليات الميدانية والمهمات األمنية المتعلقة بجمع المعلومات
والمراقبة وتفخيخ السيارات».
وفي باب التبانة بطرابلس سادت مساء أمس حالة من التوتر مع
انتشار كثيف للجيش بعد ظهور اإلرهابي أسامة منصور .إلى ذلك
حضرت التطورات األمنية في البالد في لقاء قائد الجيش العماد جان
قهوجي والمدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي تابع
ملف العسكريين مع وزير الدفاع الوطني سمير مقبل.

م�صدر ع�سكري ( ...تتمة �ص)1

يذكر أن األردن كان قد وزع على أعضاء مجلس األمن الدولي مشروع قرار صاغته
دول الخليج إلنهاء الصراع في اليمن .ويتوقع أن يطرح مشروع القرار للتصويت
تحت الفصل السابع ،ما يفتح الباب واسعا ً أمام سلسلة من الخطوات العقابية التي
قد يضطر المجلس التخاذها في حال إقرار المشروع.
وفي السياق ،وبخالف دول مجلس التعاون الخليجي امتنعت سلطنة عمان عن
المشاركة في العملية العسكرية السعودية على اليمن .وقالت المصادر إن سلطنة
عمان تناشد األمم المتحدة االستمرار في دورها إليجاد تسوية لهذه الحرب ،ودعم
جميع القوى لهذا الدور لوقف المأساة ،مؤكدة أهمية الحوار الجاد بين جميع األطراف
اليمنية وكذلك على أهمية الحل السياسي لألزمة بما يسمح بعودة االستقرار إلى
اليمن ويوقف نزف الدم ويتيح وصول المساعدات اإلنسانية بأسرع وقت.
من جهته ،حذر الناطق الرسمي باسم األمين العام لألمم المتحدة ستافان
دوجاريك ،من أن الوضع اإلنساني في اليمن «تجاوز حدود التوصيف بأنه أزمة»،
وبات يهدد بوقوع «كارثة إنسانية» .وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية
«ليس مساعداً».
وأكد دوجاريك الحاجة إلى «سلوك المعالجات السياسية واإلنسانية» للوضع
المتدهور هناك ،وقال إن المطلوب من كافة األطراف «العمل على التهدئة وتقديم
المساعدة اإلنسانية» للشعب الذي تتعرض مستشفياته ومدارسه ومخيماته
وشوارعه لعنف مفرط.
وعلق على توجه األسطول اإليراني إلى خليج عدن وباب المندب وتسليح
الواليات المتحدة للجيش السعودي فقال إن الوضع «يحتاج إلى تخفيف التوتر
والتهدئة من جميع األطراف».
وكانت توجهت المجموعة الـ  33االستطالعية ـ العمالنية للقوة البحرية التابعة
للجمهورية اإليرانية إلى خليج عدن ومضيق باب المندب.
وأعلن قائد القوة البحرية للجيش اإليراني األدميرال حبيب الله سياري أن مهمة
هذه المجموعة البحرية تستغرق نحو  3أشهر ،مشيرا ً إلى أن «ال تأثير لنزاعات
المنطقة على المهام التي تضطلع بها المجموعات البحرية اإليرانية».
ميدانياً ،تواصل العدوان السعودي على اليمن لليوم الرابع عشر حيث استهدفت
الغارات محافظات عدة في مقدمها العاصمة صنعاء ما أدى إلى سقوط المزيد من
الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وق��ال الوزير ردا ً على س��ؤال للصحافيين في شأن
تصريحات أخيرة لمسؤولين غربيين «طبعاً ،ذلك يعني
تغيير النبرة ،ألنهم يدلون بتصريحات لم يدلوا بها منذ
زمن قريب ،ومن األفضل أن يحدث ذلك في شكل متأخر من
أن ال يحدث أبداً».
وأعرب عن أسفه في شأن اختيار الغرب في المرحلة
األولى من األزمة السورية طريق تصفية الحسابات مع
زعيم بعينه اعتبره مستبداً ،مشيرا ً إلى أن الغرب كان
يتعاون من أجل ذلك مع متطرفين وحتى إرهابيين.
وأكد الفروف أن واشنطن في الحقيقة بررت النشاط
اإلرهابي وهو أمر غير مقبول ،وقال« :إنهم عولوا على أن
كل شيء سينتهي بسرعة وأن النظام سيسقط ،وكانوا
يقنعون الجميع بأن النظام فاسد وال توجد لديه أية قاعدة
في المجتمع السوري ،إن ذلك كان كذباً ،ألن النظام يحظى
حتى اآلن بدعم عدد كبير من السوريين يصل إلى 60-50
في المئة» ،مضيفا ً أن السوريين يرون في الرئيس األسد
ضمان عدم تحول بالدهم إلى ليبيا ثانية وعدم تفككها.
تصريحات الوزير الروسي جاءت في وقت انتهى اليوم
الثالث من لقاء «موسكو  ،»2 -من دون التوصل لورقة
عمل مشتركة.
وفي ظل خالفات شخصيات المعارضة في ما بينها
طرح وفد الحكومة بنودا ً كنقاط مشتركة للبند األول في
جدول األعمال الروسي للتوافق عليها ،تضمنت دعوة
المجتمع الدولي لممارسة الجهود الجادة والفورية على
كافة األط��راف العربية والدولية من قطر والسعودية
وتركيا وغيرها لوقف ما تقوم به من دعم لإلرهاب ،ودعوة
المجتمع الدولي للرفع الفوري والكامل لكافة العقوبات
االقتصادية المفروضة على الشعب السوري ،إضافة
لتسوية األزمة في سورية على أساس توافقي انطالقا ً من

مبادئ بيان جنيف وأن حامل أي تسوية سياسية يجب
أن يستند إلى السيادة الوطنية واإلرادة الشعبية.
وأشارت مصادر متابعة أنه تم طرح أسس للعملية
السياسية تتضمن الحفاظ على السيادة السورية
ووح��دة سورية أرض �ا ً وشعباً ،وتعزيز المصالحات
الوطنية ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في مكافحة
اإلرهاب بمعنى أن الحكومة وكل من لديه نوايا حسنة
سيقف في خندق واحد لمكافحة اإلرهاب ،إضافة إلى أن
إنتاج أي عملية سياسية يتم بالتوافق.
وقد انطلقت أعمال اليوم الثالث من المشاورات
أمس بعد انضمام فريق الحكومة السورية إليها،
حيث ط��رح المنسق الروسي ج��دول أعمال تضمن
تقييم الوضع في سورية وتوحيد القوة ضد اإلرهاب
باإلضافة إل��ى مناقشة إج���راءات لبناء الثقة بين
الطرفين والبحث في العملية السياسية بحسب
مقترحات جنيف .1 -
إل��ى ذل��ك ،نفى مصدر عسكري س��وري ما تناقلته
بعض وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي عن
سيطرة الجيش السوري على مدينة إدلب بعد إطالقه
عملية عسكرية واسعة فجر أمس.
ودعا المصدر جميع وسائل اإلعالم إلى توخي الدقة
في نقل أي خبر عن تحركات الجيش والقوات المسلحة
السورية ،وعدم نشر أي معلومة ما لم تكن صادرة عن
متحدث عسكري رسمي.
وفي السياق ،تقدمت وح��دات من الجيش السوري
باتجاه بلدة قميناس في ريف مدينة إدلب ،وسط قصف
مدفعي وجوي مكثف على تحصينات المسلحين داخل
البلدة ،في حين تقدمت وحدات أخرى انطالقا ً من معمل
القرميد باتجاه أطراف قميناس تمهيدا ً لتحريرها.

كالم ال�سيد ن�صر اهلل ـ ( ... 2تتمة �ص)1
والذهاب إلى الرياض كبيت للطاعة ،وإال صارت الحرب
التي صارت فعالً.
 ف��ي س��وري��ة قبل ال��رئ��ي��س ال��س��وري ال��ح�� ّل الذيأي ح��وار تنبثق
ط��رح شبيهه الحوثيون ف��ي اليمنّ ،
منه حكومة تنهي النزاع المسلح وترعى المصالحة،
وت��ه��يّ��ئ الن��ت��خ��اب��ات ن��ي��اب��ي��ة ورئ��اس��ي��ة ف���ي مواعيد
االستحقاقات الدستورية ووف��ق��ا ً للدستور الجديد،
بعد االستفتاء الشعبي عليه إلقراره ،كما قبل الرئيس
األسد في سورية من موقعه كحاكم بح ّل آخر مشابه
لما قبله الحوثيون في اليمن من موقعهم المعارض،
وهو التوصل إلى توافق على الوحدة لمحاربة اإلرهاب
وراء الجيش ال��ش��رع��ي بتشكيالت شعبية مسلحة،
وتشكيل حكومة تشرف على انتخابات برلمانية ،يملك
من يحصد نتائج تتيح له تشكيل الحكومة أن يتولى
تشكيلها ومن يملك غالبية تتيح له تعديل الدستور،
يكون له ذلك ،ومثلما كان الرفض من جانب المعارضة
وتشكيالتها المدعومة من السعودية في سورية ،كان
الرفض من الحكم المدعوم من السعودية في اليمن.
 حصل ح��زب ال��ل��ه وحصلت إي���ران على موافقةحليفهما الرئيس بشار األسد على هذا الح ّل المنصف
والديمقراطي ،وبذل ك ّل منهما جهودا ً مضنية مع من
تصل أصواتهما إليه من المعارضة ورعاتها اإلقليميين
وال��دول��ي��ي��ن ،ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت م���واق���ف ه���ذه المعارضة
وداعميها ،وفي مقدمهم السعودية معلنة ،تص ّر على
الح ّل العسكري وتتوسل لبلوغه ك ّل ما هو متاح لها ،من
استجالب مقاتلي «القاعدة» ،كما صرح نائب الرئيس
األميركي متهِما ً تركيا ودول الخليج وف��ي مقدّمهم
السعودية بجلب اإلرهابيين والتعاون معهم وتقديم
مئات ماليين ال����دوالرات لهم ،وع��ش��رات اآلالف من
أطنان السالح ،ووصلت السعودية والمعارضة التابعة
لها في سورية إلى طلب المعونة العسكرية من ك ّل دول
العالم لحرب تأكل األخضر واليابس في سورية ،وال
يزال نحيبهم على انسحاب األساطيل األميركية بعيد
الح ّل الكيماوي يط ّن في اآلذان.
 لو ع��رض ح��زب الله على المعارضة السورية،أو عرضت إيران ،حالً يشبه الذي عرضته السعودية
على الحوثيين ،أي إعالن االستسالم وتسليم المواقع
وال��س�لاح وم��ع��ه إع�ل�ان االع��ت��راف بشرعية الرئيس
األسد بعد انتهاء واليته من دون انتخابات كحال هادي
المنتهية واليته والمستقيل ،واشترطت على المعارضة
المجيء إلى حوار في طهران أو الضاحية الجنوبية وإال
إعالن الحرب ،أو لو عرض السعوديون على الحوثيين
حالً يشبه الحل الذي قبله الرئيس األسد في سورية،
أي حوار بال شروط ينتج حكومة توافقية تشرف على
ّ
انتخابات نيابية ورئاسية في مواعيد استحقاقاتها،
وتعديل الدستور واالستفتاء على تعديالته ،أو منح
الغالبية النيابية المحدّدة في الدستور صالحية تشكيل
الحكومة أو تعديل الدستور ،ورب��ط مسألة السالح
بالمصالحة الوطنية ،واالكتفاء بالقتال ض ّد اإلرهاب
وراء الجيش السوري كإطار مرحلي للمصالحة ،لو
ح��دث ذل��ك ورف��ض الحوثيون ،كمثل لو ع��رض حزب
ال��ل��ه ف��ي س��وري��ة على المعارضة ح�لاً شبيها ً بالذي
ع��رض��ت��ه ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ال��ح��وث��ي��ي��ن ،ل��ب��دأت فرص
القياس بالمقارنة تقترب ،لكن الذي حدث هو العكس،
تدخلت السعودية في اليمن وسورية معاً ،لمنع الح ّل
السياسي المنصف وتشجيع الح ّل العسكري ،تحت
ستار زائف لح ّل سياسي مضمونه االستسالم ،على
طريقة العرض الذي قدمه جورج بوش لصدام حسين
ترحل أو ترحل.
 في التوقيت ،بقي التدخل من جانب ح��زب اللهوإي���ران مشروطا ً بالظهور العلني لتنظيم «القاعدة»

ال���ذي جلبته دول تحالف ال��ح��رب على س��وري��ة التي
تز ّعمتها السعودية ،وهو ظهور يسلم الجميع أنه ليس
ا ّدع���اء إعالميا ً بل حقيقة ثابتة وخطر إقليمي مجمع
ع��ل��ى تشخيصه ،ال ب��ل وص���ل ال��م��ل��ك ال��س��ع��ودي إلى
القول إنه ما لم تتدخل أوروبا وأميركا ض ّد هذا الخطر،
فسيصل إليهم خ�لال أسابيع ،طبعا ً قيل ه��ذا الكالم
بعدما استفحل الخطر ال��ذي قام السعوديون بجلبه،
بينما يحدث العكس في اليمن ،حيث الحوثيون وحدهم
يقاتلون «ال��ق��اع��دة» ،وج��م��اع��ة ال��س��ع��ودي��ة يستندون
إلى تنظيم «القاعدة» لقتال الحوثيين ويتك ّرر المشهد
السوري بالرعاية السعودية ذاتها.
 في طبيعة ونوع التدخل ،على رغم ك ّل ما ُيقال عنحجم التدخل اإليراني ،وحجم دور حزب الله ،فاألكيد
بالوقائع أنّ مؤسسات ال��دول��ة السورية التي يرأس
هرمها الرئيس بشار األس��د ،ال ت��زال قائمة وتدين له
بالوالء وعلى رأسها مؤسسات الجيش واألم��ن ،وال
يزال في مق ّر إقامته ،بينما لم يفلح منصور هادي في
االحتفاظ ب��والء جيشه ومق ّر إقامته ،على رغم حجم
ال���ت���و ّرط ال��س��ع��ودي ف��ي ال��س��ع��ي إل���ى ت��ع��وي��م��ه ،وبعد
عشرة أي��ام على حرب شاملة يشنّها السعوديون لم
ينجحوا في إيجاد رأس جسر لعودته إلى تراب اليمن،
وبينما تقاتل السعودية وحدها في وج��ه الحوثيين،
وبك ّل ثقلها ،ال يتعدّى دور إيران وحزب الله اإلسناد
الموضعي في ح��االت م��ح��دّدة ،وغالبا ً كمستشارين
ووحدات نخبة.
 ال حاجة هنا لربط التوضيح بالمكانتين المختلفتينمن الصراع مع «إسرائيل» ،لسورية وجيشها ،ومكانة
ذل��ك م��ن م��ش��روع المقاومة ،ألنّ ال��ع��داء لـ«إسرائيل»
عندما يعني السعوديين كمقياس ،فهو يعنيهم بطمأنة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» ك��م��ا ف��ع��ل وزي����ر خ��ارج��ي��ة منصور
ه��ادي ،رياض ياسين الذي عيّنه السعوديون ،بقوله
إنّ الصواريخ التي كانت تسبب القلق لـ«إسرائيل» في
ميناء الحديدة قد د ّمرها الطيران السعودي ولم تعد
تشكل خطرا ً على «إسرائيل» ،وهو الخطر الذي كشفت
الصحافة «اإلسرائيلية» أنّ رئيس «ال��م��وس��اد» تامير
باردو ذهب إلى السعودية مستعجالً حربا ً تزيله.
 لتعلن السعودية غدا ً وقف النار ،والدعوة إلى حوارألي فريق
ب�لا ش���روط ،ف��ي مكان ال يشكل اس��ت��ف��زازا ً ّ
كمسقط مثالً ،أو جنيف ،وتطرح مبادرة قوامها حكومة
موقتة توافقية ،تشرف على انتخابات نيابية ورئاسية
في مواعيد استحقاقاتها الدستورية ،وفي حالة اليمن
كليهما مستحق ،وإنْ رفض الحوثيون فسيكون على
من يحرص على اليمن أن يدين موقفهم ،وفي المقدمة
سيجد ال��س��ع��ودي��ون أن ح���زب ال��ل��ه س��ي��ض�� ّم جهوده
إل��ى جهودهم إلنجاح ه��ذا الح ّل ألن��ه ليس من جماعة
ازدواج��ي��ة المعايير ،وف��ي المقابل طالما تنطبق على
موقف الحوثيين معايير الحرص على الح ّل السياسي،
المتمسكين بدعم
وطالما الرفض من جانب خصومهم
ّ
سعودي على ح ّل عسكري بغطاء ّ
هش لدعوة باهتة لح ّل
ِ
المنصف بإصرار
سياسي ،ويعطلون ك ّل فرص الح ّل
يشبه إص��رار المعارضة السورية بالدعم السعودي
نفسه ،والمخاطرة لهذا الغرض بأمن اليمن واليمنيين
ك��م��ا ج���رت ال��م��خ��اط��رة ب��أم��ن س���وري���ة والسوريين،
واستجلبت «ال��ق��اع��دة» وت��ج�� ّذرت بفضل ه��ذه الرعاية
ال��س��ع��ودي��ة ف��ي س��وري��ة وال��ي��م��ن ،فالمنطق ي��ق��ول ،إنّ
معايير ح��زب الله التي ب�� ّررت واستوجبت تدخله في
سورية إذا طبقت على اليمن تب ّرر وتستوجب منه قتاالً
إلى جانب الحوثيين في وجه التدخل السعودي المعطل
للح ّل السياسي التوافقي والمص ّر على خ��راب اليمن
وتدميره وتسليم ما أمكن من جغرافيته لـ«القاعدة».

ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2015/02/25على المتهم علي زيد
اسماعيل سجله  185/75بريتال جنسيته
لبناني محل إقامته بعلبك-الحمودية
والدته زينب عمره  1987أوق��ف غيابيا ً
بتاريخ  2013/06/28بالعقوبة التالية
أشغال شاقة مؤبدة وخمسين مليون ليرة
غرامة.
وفقا ً للمواد  /125مخدرات و 93صيدلة
من قانون العقوبات.
الرت��ك��اب��ه ج��ن��اي��ة م���خ���درات وق���ررت
إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً
إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2015/02/26
الرئيس المنتدب مظلوم
التكليف 685
خالصة حكم
صدر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2015/02/23على المتهم مصطفى
ع��ل��ي ط��ال��ب س��ج��ل��ه  1459ال��ب��اش��ورة
جنسيته لبناني محل إقامته السعديات
طلعة ال��م��ن��ارة -بناية ي��ون��س وال��دت��ه
زه�����رة ع���م���ره  1980أوق�����ف غ��ي��اب��ي �ا ً
ب��ت��اري��خ  2014/01/17وأخ��ل��ي في
 2014/05/20بالعقوبة التالية سنتين
أشغال شاقة.
وفقا ً للمواد  200/638عقوبات و73
أسلحة م��ن ق��ان��ون العقوبات .الرتكابه
جناية محاولة سرقة وأسلحة.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2015/02/24
الرئيس المنتدب مظلوم
التكليف 685
خالصة حكم
صدر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2015/02/23على المتهم طالل محمد
ال��ع��رب سجل  405ال��م��زرع��ة جنسيته
لبناني محل إقامته الطريق الجديدة
قصقص حي التنك – طابق ارضي والدته
نجيبة عمره  1965أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2013/11/11بالعقوبة التالية انزال
عقوبة األش��غ��ال ال��ش��اق��ة ب��ه م��دة سبع
سنوات
وفقا ً للمواد  587عقوبات و 75و76
اسلحة و 2/573من قانون العقوبات

الرتكابه جناية حيازة قنبلة واضرام نار
وتهديد
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2015/02/24
الرئيس المنتدب مظلوم
التكليف 685
خالصة حكم
صدر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2015/02/24على المتهم بيار جورج
دي��ب سجله  /190دي��ر األحمر جنسيته
لبناني محل إقامته دي��ر األحمر والدته
رينيه عمره  1965أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2014/04/30ف��ار بالعقوبة التالية
األشغال الشاقة المؤبدة وخمسين مليون
ليرة غرامة.
وفقا ً للمواد  /125مخدرات من قانون
العقوبات .الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2015/02/24
الرئيس المنتدب مظلوم
التكليف 685
خالصة حكم
صدر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل���ق���د ح��ك��م��ت ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2015/02/24على المتهم عماد حسن
علوه سجله  /56الكواخ الهرمل جنسيته
لبناني محل إقامته الكواخ الهرمل والدته
صديقة عمره  1979أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2014/03/28بالعقوبة التالية األشغال
الشاقة ال��م��ؤب��دة وخمسين مليون ليرة
غرامة.
وفقا ً للمواد  /125مخدرات من قانون
العقوبات .الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/02/25
الرئيس المنتدب مظلوم
التكليف 685
اعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
عقد تفرغ
بموجب عقد تفرغ تاريخ 2015/3/16
تنازل الشريك إميل عبدو السكاف عن 47
حصة من حصصه في الشركة المعروفة
باسم شركة جوزيف واميل عبدو السكاف

المسجلة تحت رقم  1989/1170تضامن
الى الشريك عبده إميل السكاف لك ّل ذي
مصلحة االعتراض خالل عشرة أي��ام من
تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع سليمان
القادري
اعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بوكالته عن ايال وحسين ولدا هدار زعيتر
الوكيلين عن بطرس جان مصروعه سند
تمليك بدل عن ضائع بالقسم رقم  23من
العقار رقم  3518معلقة اراضي للمعترض
المراجعة خالل  15يوما ً
امين السجل العقاري في زحلة ليلى
الحويك
اعالن
من امانة السجل العقاري في بعلبك ـ
الهرمل
طلبت ربى طارق خليل لموكلها حسين
عبد ال��رح��ي��م محفوظ سند تمليك بدل
ضائع بحصته بالعقار رقم  152الهرمل
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
امين السجل العقاري المعاون في بعلبك ـ
الهرمل مايا شريف
اعالن شركة استثمار وتصدير الحجر
اللبناني ش.م.ل.س.ت  25595ـ بعبدا
ي���دع���و م��ج��ل��س اإلدارة ح��ض��رة
ال��م��س��اه��م��ي��ن ال���ى ح��ض��ور الجمعية
العمومية العادية السنوية التي ستعقد
في مركز الشركة ،الطابق الرابع ،عند
ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة م��ن ق��ب��ل ظ��ه��ر ي��وم
السبت في  ،2015/5/2للتداول في
جدول األعمال اآلتي.
 المصادقة على الميزانية العموميةالموقوفة لسنة  2014وإبراء الذمة.
 المصادقة على االتفاقات واألعمالالجارية.
 الترخيص ألعضاء مجلس اإلدارةوفقا ً للمادة /159تجارة.
 مناقشة عقد تفرغ أحد المساهمينعن أسهمه وفقا ً ألحكام المادة  18من نظام
الشركة.
 تحديد مخصصات وب���دل حضورلمجلس اإلدارة.
 تعيين مفوض مراقبة وأمور أخرى.اعالن تلزيم
تجري لجنة المناقصات في الجامعة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم تقديم
خدمة ربط بعض فروع ووحدات الجامعة
اللبنانبة ب��االدارة المركزية على أساس
سعر يقدمة ال��ع��ارض وذل���ك ف��ي مبنى

اإلدارة المركزية للجامعة اللبنانية المبنى
الزجاجي مقابل المتحف .اليوم الثالثاء
الواقع فيه  2015/4/28الساعة /14
الرابعة عشرة من شهر نيسان سنة 2015
لصالح الجامعة اللبنانية
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن اإلط�لاع
والحصول علية لدى دائرة اللوازم خالل
الدوام الرسمي .العنوان :اإلدارة المركزية
مقابل المتحف الوطني ـ الطابق الثاني
مكتب السيد :اسامة حرب يجب أن تصل
العروض وطلبات االشتراك في المناقصة
إل��ى قلم ال��دائ��رة اإلداري���ة المشتركة في
رئاسة الجامعة اللبنانية وذلك قبل الساعة
الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم عمل يسبق
اليوم المحدد إلجراء المناقصة .بيروت 2
نيسان رئيس الجامعة اللبنانية عدنان
السيد حسين
التكليف 716
اعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام الساعة التاسعة م��ن يوم
الجمعة الواقع فيه  ،2015/4/17السابع
عشر من شهر نيسان عام  ،2015يجري
مجلس الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم
اشغال اضافة جناح وبناء حائط دعم
وتصوينة لمدرسة كفردونين ـ قضاء :بنت
جبيل ،وعلى اساس التنزيل المئوي .يمكن
للمتعهدين المصنفين بالدرجة االول��ى
الشغال مباني والراغبين باالشتراك في
هذه الناقصة الحضور الى االدارة اثناء
الدوام الرسمي للحصول على الملف الكامل
لالشغال لدى قلم المصلحة الفنية بعد
تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن
التكليف 727
اعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام الساعة التاسعة م��ن يوم
الجمعة الواقع فيه  ،2015/4/17السابع
عشر من شهر نيسان عام  ،2015يجري
مجلس الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم
اشغال اضافة جناح للمدرسة الرسمية في
بلدة :اللوبيا ـ صيدا ،وعلى اساس التنزيل
ال��م��ئ��وي .يمكن للمتعهدين المصنفين
بالدرجة االولى الشغال مباني والراغبين
باالشتراك في هذه الناقصة الحضور الى
االدارة اثناء الدوام الرسمي للحصول على
الملف الكامل لالشغال لدى قلم المصلحة
الفنية بعد تسديد ثمن الملف .ترسل
العروض بالبريد المضمون أو تسلم باليد

على أن تصل وتسجل في قلم المدير العام
لمجلس الجنوب قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد
إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن
التكليف 727
اعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام الساعة التاسعة م��ن يوم
الجمعة الواقع فيه  ،2015/4/17السابع
عشر من شهر نيسان عام  ،2015يجري
مجلس الجنوب مناقصة عمومية ،لتلزيم
اشغال مائية (بناء قصر مائي وتمديد
خطي دفع وجر) في بلدة القصيبة ـ قضاء
النبطية ،وعلى اساس التنزيل المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
االولى الشغال مائية والراغبين باالشتراك
في ه��ذه المناقصة الحضور ال��ى االدارة
اثناء الدوام الرسمي للحصول على الملف
الكامل لالشغال لدى قلم المصلحة الفنية
بعد تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن
التكليف 727
اعالن عن اتفاق رضائي
ان المديرية العامة لقوى االمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في اجراء اتفاق رضائي
ألشغال :تصليح المصعد الكهربائي
المخصص للضباط في مجمع سن الفيل.
على الراغبين بتقديم ع��روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة باإلتفاق وتقديم
ع��روض��ه��م وذل���ك اث��ن��اء ال����دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم .ان جلسة
فض العروض تجري الساعة التاسعة من
تاريخ  2015/5/21وذلك في ثكنة الحلو
 /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/4/1
رئيس االدارة المركزية العميد أسعد
الطفيلي
التكليف 678
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى االمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي اج���راء مناقصة
عمومية
ألشغال :تقديم وتركيب نظام تدفئة
ومياه ساخنة لزوم مبنى سجن جزين.

على الراغبين بتقديم ع��روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م وذل���ك اث��ن��اء ال����دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم .ان جلسة
فض العروض تجري الساعة التاسعة من
تاريخ  2015/5/27وذلك في ثكنة الحلو
 /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/4/1
رئيس االدارة المركزية العميد أسعد
الطفيلي
التكليف 678
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى االمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي اج���راء مناقصة
عمومية
ألشغال :تقديم وتركيب مولد كهربائي
قوة  /350/ك.ف.أ مكتوم مع متمماته
لزوم ثكنة محمد ناصر.
على الراغبين بتقديم ع��روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م وذل���ك اث��ن��اء ال����دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم .ان جلسة
فض العروض تجري الساعة التاسعة من
تاريخ  2015/5/20وذلك في ثكنة الحلو
 /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/4/1
رئيس االدارة المركزية العميد أسعد
الطفيلي
التكليف 678
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى االمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي اج���راء مناقصة
عمومية
ألش��غ��ال :تركيب غرفتين مسبقتي
الصنع ل���زوم ف��رع التحقيق والخدمة
والعمليات التابع لشعبة المعلومات.
على الراغبين بتقديم ع��روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م وذل���ك اث��ن��اء ال����دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق جلسة التلزيم .ان جلسة فض
العروض تجري الساعة الحادية عشرة
من تاريخ  2015/5/21وذلك في ثكنة

الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/4/1
رئيس االدارة المركزية العميد أسعد
الطفيلي
التكليف 678
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى االمن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي اج���راء مناقصة
عمومية
ألشغال :لزوم أب��واب الغرف المسبقة
الصنع ل��زوم سرية الخيالة ف��ي مجمع
الضبية.
على الراغبين بتقديم ع��روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م وذل���ك اث��ن��اء ال����دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم .ان جلسة
فض ال��ع��روض تجري الساعة الحادية
عشرة من تاريخ  2015/5/20وذلك في
ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/4/1

رئيس االدارة المركزية العميد أسعد
الطفيلي
التكليف 678
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى االمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في اجراء مناقصة عمومية
ألشغال :تقديم وتركيب غرفة مسبقة
الصنع ل��زوم غرفة عمليات قيادة الدرك
االقليمي.
على الراغبين بتقديم ع��روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
ع��روض��ه��م وذل���ك اث��ن��اء ال����دوام الرسمي
اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا االعالن ولغاية
الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم .ان جلسة
فض ال��ع��روض تجري الساعة الحادية
عشرة من تاريخ  2015/5/28وذلك في
ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/4/1
رئيس االدارة المركزية العميد أسعد
الطفيلي
التكليف 678

شركة الحكمة هولدنغ ش.م.ل( .هولدنغ)
رأسمالها /1,088,000 /د.أ .محرر بكامله
مركزها الرئيسي المدور -الكرنتينا -بيروت
سجل تجاري بيروت رقم 624

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية سنوية
يتشرف مجلس إدارة شركة الحكمة هولدنغ ش.م.ل( .هولدنغ) الذي انعقد بتاريخ
 ،2015/4/7بدعوة حضرات السادة المساهمين إلى حضور جمعية عمومية عادية
سنوية للشركة ،ستعقد في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه
 2015/04/28في مركز الشركة قي بيروت -المدور -الكرنتينا ،وذلك للتداول في جدول
األعمال التالي:
االستماع إلى تقريري مجلس اإلدارة العام والخاص حول حسابات وأعمال الشركة
للسنة المالية 2012
االستماع إلى تقريري مفوض المراقبة األساسي حول حسابات وأعمال الشركة للسنة
المالية 2012
االطالع ودراسة الميزانية العمومية والحسابات الموقوفة بتاريخ 2012/12/31
واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم للشركة للسنة المالية 2012
منح المصادقات والتراخيص المنصوص عنها في المادتين  158و 159من قانون
التجارة
مخصصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية 2013
تعيين مفوض مراقبة أساسي للعام 2013
أمور أخرى مختلفة

مجلس اإلدارة
رئيسة مجلس اإلدارة المديرة العامة
مي حكمت طنوس

