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تتمات

حماية «�إ�سرائيل» ( ...تتمة �ص)1

انت�صر الحلم والدم ( ...تتمة �ص)1

خارجية السعودية وإي��ران وتركيا وباكستان ،في مق ّر
المنظمة في جدة.
عشية تقديم األمين العام لألمم المتحدة تقريره بعد
عشرة أيام من القرار الخاص باليمن ،كان وقف الحرب،
شرطا ً مسبقا ً ليعلن الحوثيون أنهم أصالً ال يسيطرون
أي منطقة م��ن اليمن وأنّ الجيش ه��و ال��ذي يتولى
على ّ
ص ّد العدوان ومسؤولية األمن ،وأنهم يقدّمون المؤازرة
حيث تقتضي ال��ض��رورة ف��ي وج��ه ال��ح��رب ،وم��ع وقفها
أي موقع بل سيقومون بإخالء هذه
ال مب ّرر لبقائهم في ّ
المواقع لحساب الجيش ،وأنّ التفاهم على قيادة موحدة
للجيش هو الطريق لوحدة الشرعية األمنية في ظ ّل شرعية
سياسية دستورية متفق عليها تم ّهد النتخابات عامة وفقا ً
لما دع��ا إليه اإلع�لان الدستوري ال��ذي أطلقوه في شهر
شباط الماضي.
الحكومة اليمنية الجديدة ستكون على األرجح برئاسة
نائب الرئيس اليمني خالد ب��ح��اح ،ال��ذي سيتولى مهام
تنحي منصور هادي ،وسيعود بحاح إلى اليمن
الرئاسة بعد ّ
ضمن التفاهم التوافقي ،والحكومة الجديدة ستتشكل وفقا ً
لإلعالن الدستوري الذي أعلن عنه الحوثيون قبل الحرب،
حيث ستناط بها مهمة وضع مسودة دستور يمني جديد،
يت ّوج بانتخاب برلمان جديد ورئيس جديد.
لن يضطر السيد عبد الملك الحوثي إلى وضع الخيارات
المفتوحة على الطاولة ،وال إلى معادالت الردع ،وستسلك
العملية السياسية مسارا ً متسارعا ً بعدما فشلت الحرب
ف��ي ح���ذف ال���ث���وار م��ن م��ع��ادل��ة ال��ي��م��ن وف����رض الهيمنة
السعودية على قراره.
في لبنان تسير األمور في اتجاه عكسي لمناخ االنفراج،
من دون أن يظهر ما إذا كان التصعيد مدروسا ً على قاعدة
«اشتدّي أزمة تنفرجي» ،بتعميم الفراغ على ك ّل المؤسسات
بما فيها مجلس ال����وزراء ،المهدّد بفرط عقده إذا جرى
السير بالتمديد للقادة األمنيين والعسكريين ،وفقا ً لموقف
التيار الوطني الحر المعلن ،أم أنّ هذا التصعيد ناجم عن
أنّ تيار المستقبل الذي أعلن اإلصرار على التمديد للقادة
األمنيين والعسكريين ،لم يت ّم وضعه في صورة التغييرات
المتصلة باالنتقال من الحروب ونوايا الحسم والمواجهة،

إلى صيغ االنخراط السياسي والتسويات ،والمفاوضات
والحوار والحلول السياسية؟

هل يكون التمديد مدخالً
إلى المؤتمر التأسيسي؟

وضعت خطة رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون للرد على التمديد للقادة األمنيين والعسكريين موضع
التنفيذ .فهل يكون التمديد للقادة العسكريين واألمنيين المدخل
إلى المؤتمر التأسيسي؟ الجلسة  22النتخاب رئيس الجمهورية
اليوم لن تعقد لعدم اكتمال النصاب على غرار الجلسات السابقة،
والجلسة العامة التي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري بصدد
الدعوة إليها األسبوع المقبل لن تعقد في غياب المكون المسيحي،
مع إعالن الكتائب والقوات وتكتل التغيير واإلص�لاح االمتناع
عن الحضور ،ومجلس الوزراء الذي أرجأ ملف الموازنة إلى 30
الجاري مهدد في ظل تلويح وزراء التيار الوطني الحر بالتصعيد
وصوال ً إلى االستقالة إذا مدد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن التمديد سيقود إلى تعطيل
المؤسسات وإخراج الدولة من سلطاتها الشرعية تباعاً ،فبعد
الفراغ في رئاسة الجمهورية ،التعطيل سيحط في مجلس النواب،
وصوال ً إلى فرط عقد الحكومة ،تمهيدا ً للبحث عن دولة في مكان
آخر» .ولفت تكتل التغيير واإلصالح بعد اجتماعه األسبوعي إلى
«أن معارضة التعيين متعمدة من قبل بعض األح��زاب لتبرير
التمديد للمحسوبين عليهم».

سياسة داعشية
ض ّد التغيير واإلصالح

الجلسة العامة تفتقد الميثاقية

تشريعياً ،لن تعقد جلسة «تشريع الضرورة» األسبوع المقبل
لعدم توفير عامل الميثاقية من جراء المقاطعة المسيحية اعتراضا ً
على جدول األعمال الذي ال يتوافق مع مصطلح تشريع الضرورة.
وق��رر تكتل التغيير واإلص�ل�اح مقاطعة الجلسة التشريعية
المرتقبة لعدم توافر مقومات تشريع الضرورة في جدول أعمالها
وأبرزها قانون االنتخاب ،حق الجنسية ،تملك األجانب وسلسلة
الرتب والرواتب .وأك��دت مصادر كتائبية لـ«البناء «أن موقف
الكتائب واضح من عدم حضور أي جلسة تشريعية إال إذا كانت
وظيفتها انتخاب رئيس جمهورية» ،الفتة إلى «أننا نشارك أيضا ً
في حال تضمن جدول األعمال بنودا ً خاصة بانبثاق السلطة
كإقرار قانون االنتخاب أو إقرار الموازنة».
وأكد الرئيس بري أمس أمام زواره أنه منفتح على النقاش
حول ما يسمى بتشريع الضرورة ولكن هناك ضرورة للتشريع
ويجب أن ال يتوقف عمل المجلس النيابي أو عمل مجلس
الوزراء».
وأك��د البطريرك الماروني بشارة الراعي من مطار بيروت
الدولي قبيل مغادرته إلى أرمينيا «أن تشريع الضرورة األساسي
واألولي يتلخص بانتخاب رئيس جمهورية في البالد وليس هناك
ضروري أكثر من انتخاب رئيس للجمهورية ،وعندما يتم ذلك كل
األمور تحل في لبنان».

فنيش :السلسلة ضمن الموازنة

ونبّه التكتل السلطة التنفيذية والسلطات األخ��رى أنه في
ح��ال استمرار ه��ذا الوضع وف��ي ح��ال اإلمعان في اتخاذ هذه
اإلج���راءات سيدعو إل��ى اجتماع استثنائي ل��درس اإلج��راءات
ال��ت��ي يسعى البعض إليها الت��خ��اذ اإلج�����راءات المناسبة.
وعلمت «البناء» «أن اجتماع التغيير واإلص�لاح استعرض
أمس طريقة تعاطي األح��زاب مع األسماء التي يطرحها العماد
عون من رفض تعيين الضابط عبدالله الجريدي في قيادة الدرك،
إلى رفض تعيين القاضي طنوس مشلب رئيسا ً لمجلس القضاء
األعلى ،وصوال ً إلى رفض تعيين قائد فوج المغاوير العميد شامل
روكز قائدا ً للجيش .ولفتت مصادر المجتمعين إلى تساؤل عون
في االجتماع «لماذا عند طرحه بعض األسماء لمراكز معينة ،تقوم
القيامة وال تقعد عند الطوائف األخرى بحجة ضرورة التفاهم على
األسماء ،في حين أن هؤالء يأتون بما يناسبهم إلى المراكز األمنية
واإلدارية والمصرفية من دون األخذ برأينا» .وشدد العماد عون

على طريقة حرب غزة ( ...تتمة �ص)1
ه���ادي ويقبلون رب��م��ا ببحاح ،م��ع العلم أنّ الحوثيين
يفترض أن يكونوا قد هزموا وفقا ً لتحقق أهداف الحرب،
وهنا وفي التوقيت النهائي ارتكب السعوديون مجزرة
تشبه قانا ،ليقول لهم العالم ،ما طلب السيد نصر الله أن
ُيقال لهم ،كفى ،فاتصل الملك سلمان بالرئيس الروسي
ف�لادي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن ل��ي��ت��ول��ى ج��دول��ة ال��خ��ط��وات وتقديم
الضمانات لمخرج مش ّرف بعد الحرب الفاشلة.
 اإلعالن السعودي عن نهاية الحرب بتحقيق أهدافهايشبه اإلع�لان «اإلسرائيلي» بعد حرب غزة أنها حققت
أهدافها ،والحديث نفسه عن تدمير منظومات الدفاع
والصواريخ والسيطرة واالتصاالت ،والنهاية بمجزرة،
واستنفاد الوقت المتاح لتحقيق األه��داف قبل أن يبدأ
التآكل.
 س��ي��ف��ت��ح ال���ب���اب ل��ح�� ّل س��ي��اس��ي ي��ك��ون المؤتمراإلس�لام��ي ع��ن��وان��ه ع��ل��ى األرج����ح ،وت��ك��ون الشراكة
السعودية اإليرانية فيه األس��اس في صناعة توازن
يضمن معادلة يمنية تضع إعادة تكوين السلطة مرة
أخرى ،على الطاولة ،بتنحية منصور هادي وتشكيل
حكومة جديدة يتمثل فيها الجميع كما تض ّمن اإلعالن
الدستوري للثوار ،تشرف على انتخابات برلمانية
ورئ���اس���ي���ة خ��ل�ال س��ن��ة ،وإع������ادة ب��ن��اء المؤسسات
العسكرية واألمنية ،ووضع مسودة دستور توافقي
جديد يطرح على االستفتاء.

على أنه لن يسمح باستخدام السياسة الداعشية معه وأن التيار
الوطني الحر سيقف في وجه التمديد».

 انتصار تاريخي لثوار اليمن ،وانتصار تاريخيلمحور المقاومة ،وانتصار تاريخي للحكمة والشجاعة
لشباب اليمن وثواره ،وللذكاء االستراتيجي اإليراني.
 مهلة الشهور الثالثة لتوقيع التفاهم النهائي ،حولالملف النووي اإلي��ران��ي ،تبقى منها شهران ،ستكون
إلع��ادة التموضع التركي في جبهتي سورية والعراق،
ولبدء مفاوضات إيرانية سعودية بشراكة روسية لبحث
الملفات الخالفية في المنطقة ،وفي المقدّمة سورية...
نحو حسم عسكري ض�� ّد «ال��ن��ص��رة» و«داع����ش» وعقد
مؤتمر جنيف بشراكة واسعة ،سيعود العنوان األول
في المنطقة قبل إع�لان «القاعدة» ببركة عاصفة الوهم
إمارتهم في حضرموت ،هو مواجهة متف ّرعات «القاعدة»
في المنطقة.
 قلنا إنّ عام  2015عام السياسة وإنّ من يذهبونفيه للحروب ينتحرون ،هذا ما حدث لـ«اإلسرائيلي» في
غ��ارة القنيطرة ،وها هو يحدث للسعودي في عاصفة
الوهم.
 ي��ا ف���ؤادي ال تسل أي��ن ال��ه��وى ...ك��ان ص��رح��ا ً منخيال فهوى ...مهداة إلى الوزير نهاد المشنوق والوزير
األردن�����ي ال��س��اب��ق ص��ال��ح ال���ق�ل�اب ،وال��م��ف��ك��ر العربي
ف��وق العادة عزمي ب��ش��ارة ...مبروك هزيمة عروبتكم
الجديدة.
ناصر قنديل

رحل حوار الطرشان بين ال��وزراء أمس مشروعي
إلى ذلكّ ،
الموازنة  2015والسلسلة إلى جلسة عادية تعقد في الثالثين
من الجاري لعدم وجود توافق سياسي خارج الحكومة في شأن
الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب كما أعلن وزير اإلعالم بالوكالة
سجعان قزي الذي تال مقررات الجلسة .وكان الوزراء استمعوا
إلى حصيلة المشاورات التي أجراها وزير المال علي حسن خليل
تفض إلى وجهة نظر موحدة،
مع القوى السياسية ،والتي لم
ِ
ورأى البعض ضرورة ضم السلسلة إلى الموازنة العامة ،فيما
اعتبر البعض اآلخر أنّ الموازنة يجب أن تكون مستقلة.
وعلمت «البناء» أن الوزير نبيل دوفريج أعلن خالل الجلسة
«أن تيار المستقبل يقبل بضم السلسلة والموازنة في حال لم
تشمل روات��ب العسكريين واألس��ات��ذة .وتمسك الوزير جبران
باسيل بشمولها رواتب العسكريين واألساتذة» ،الفتا ً إلى «أن
ملف السلسلة تم تسييسه .وأك��د وزي��را الكتائب آالن حكيم
وسجعان قزي رفض الكتائب ضم السلسلة والموازنة إال إذا أقرت
األخيرة في مجلس النواب.
وأش��ار وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس ال��ن��واب محمد فنيش
لـ»البناء» إلى «أن وزراء حزب الله اقترحوا في الجلسة أن تكون
السلسلة ضمن الموازنة وأن ال تتضمن فقط إيرادات بل حقوقا ً
للمواطنين وأن تقر السلسلة بالتوازي مع الموازنة» .وأضاف:
«شددنا على ضرورة إقرار السلسلة إما في الموازنة وإما بالتالزم
معها وأن نضع النفقات في الموازنة ال سيما أننا قدمنا إلى
مجلس النواب مشروع النفقات» .وإذ لفت فنيش إلى أن اآلراء
داخل مجلس الوزراء حول مشروع الموازنة كانت متباينة وهناك
انقسام حول هذا الموضوع بين الوزراء» .توقفت مصادر وزارية
«عند انسجام الوزيرين فنيش ودوفريج في موقفهما من أن تكون
السلسلة ضمن الموازنة».
وفي المقابل ،أقرت الجمعيات العمومية في هيئة التنسيق
النقابية اإلضراب الشامل بالمدارس والثانويات الرسمية والخاصة
والمؤسسات العامة غداً ،مشير ًة إلى «أن هذا اإلضراب هو األول في
سلم التصعيد ،مؤكد ًة أنه سيعلن عن خطوات الحقة تهدد شل
اإلدارات العامة والعام الدراسي .وأكدت الهيئة في مؤتمر صحافي
أنها لن تسكت حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي يتهرب منها
المسؤولون ،داعي ًة إلى المشاركة الكثيفة في تح ّركاتها حتى إقرار
مشروع السلسلة الموجود في المجلس النيابي.

المشنوق :لن أستقيل

أمنياً ،دخل أهالي الموقوفين اإلسالميين إلى سجن رومية
لرؤية أبنائهم ضمن ما عرضته قوى األمن عليهم بالدخول على
دفعتين مؤ ّلفة ك ّل واحدة من  15شخصاً .وكان أهالي الموقوفين
في سجن رومية قد اعتصموا أمام وزارة الداخلية مطالبين بإقالة
وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي رد في تصريح بالقول« :لن
أستقيل إال إذا أحسست بأنني أخطأت في تطبيق القانون ،أنا
أتصرف ضمن القانون وهناك عناصر أمنية ت��أ ّذت ج��دا ً خالل
التمرد األخير في السجن».
وأوقفت دورية لألمن العام في صيدا أحد اإلسالميين البارزين
في مخيم عين الحلوة ويدعى زياد فيصل عبدالله الملقب بأبي
طارق مبارك بعد أن سلم نفسه.

على قطاع غ��زة والتمرد على المشيئة األميركية التي
قضت بخنق القطاع والضفة الغربية المحتلة لتكريس
الغلبة الصهيونية ،ومعلوم أنّ المملكة امتثلت لجميع
التدابير والقيود األميركية التي تض ّمنها الحصار على
غزة والشعب الفلسطيني ،بينما تح ّول التم ّرد السوري
واإليراني على تلك القيود إلى عنوان لتوتر تصادمي بين
واشنطن وحلفائها وكل من دمشق وطهران.
ثانياً :كان الموقف السعودي من حرب تموز 2006
ومن الحروب األميركية الصهيونية التي استهدفت قطاع
غزة مجسدا ً بالمشاركة في مجموعة شرم الشيخ بقيادة
الواليات المتحدة األميركية التي وظفت جميع تحالفاتها
وعالقاتها لتمكين «إسرائيل» من كسب تلك الحروب ،فماذا
كان سيحصل لو اتخذت المملكة السعودية خيارا ً آخر
وتمردت على المشيئة األميركية ونسقت مع سورية وإيران
وقوى المقاومة بدال ً من محاربة تلك الجبهة والسعي إلى
شقها بشتى الوسائل والقدرات وعوضا ً عن شيطنة كل ما
تقوم به بتحريض سياسي وإعالمي منقطع النظير؟
ل��م ُت��در إي���ران أو س��وري��ة وال المقاومة الظهر للثقل
السعودي في المنطقة ،وهي جميعا ً حافظت على التواصل
بالمسؤولين السعوديين والتزمت منطق المناشدة
لمراجعة السياسة السعودية ،وهي عرضت التعاون
والعمل المشترك لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاوميه بال
كلل في جميع المحطات و بال جدوى حتى وقعت الحرب
االستعمارية على سورية وغايتها تدمير محور المقاومة
ممثالً بالدولة الوطنية السورية وبالشعب السوري
وقواته المسلحة وبرمزه القومي الرئيس بشار األسد الذي
فتح األب��واب للتعاون مع المملكة وثابر على محاوالت
التقريب بين الرياض وطهران على رغم كل ما جرى في
لبنان ضد سورية بدعم سعودي منذ عام  2000وصوال ً
إلى جريمة اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري وما
بني عليها من استهداف لسورية ومن ثم لحزب الله.
ثالثاً :بعد الفشل «اإلسرائيلي» المتكرر انطلقت إعادة
توجيه القاعدة واستعمالها لتدمير سورية والعراق،
وكانت ق��رارا ً سعوديا ً ـ أميركيا معلناً ،وهي ليست سرا ً
يُكشف أو خبرا ً يختلق لالفتراء على المملكة السعودية
فقد قام رئيس االستخبارات األميركية المركزية السابق
الجنرال ديفيد بيترايوس بعد موافقة الرئيس باراك أوباما
على تقدير استراتيجي أعده بيترايوس في شباط 2012
بزيارة رسيمة معلنة للمملكة ،طلب فيها إع��ادة تسليم
بندر بن سلطان رئاسة المخابرات السعودية لحشد
فصائل اإلرهاب القاعدية إلى سوريا وأشرف بيترايوس

الرد السريع التابعة للناتو ،إذ ستتولى تلك الوحدات
مهمة المناوبة في المجال الجوي فوق حوض البلطيق،
فيما سيكتسب عسكريو دول البلطيق مهارات في مجال
الدعم الجوي القريب».
ووصفت الدائرة تلك التدريبات بأنها ستكون األوسع
نطاقا ً من المناورات الجوية المخططة هذا العام لحلف
الناتو في المجال الجوي لدول البلطيق ،إذ ستشارك في

واستمرار حماية المدنيين ومكافحة اإلره��اب
وتيسير إجالء الرعايا األجانب وتكثيف المساعدة
اإلغاثية والطبية للشعب اليمني في المناطق
المتضررة وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم
المساعدات اإلنسانية.
كما تهدف عملية «إع��ادة األم��ل» إلى التصدي
للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات
الحوثية ومن تحالف معها ،وع��دم تمكينها من
استخدام األسلحة المنهوبة من المعسكرات أو
المهربة من الخارج.

هادي يشكر قادة العدوان

وأكدت قيادة التحالف العربي أن «عملية إعادة
األم��ل تسعى إلى تعاون دول��ي من خالل جهود
الحلفاء ،لمنع وصول األسلحة جوا ً وبحرا ً إلى
المسلحين الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح
من خالل المراقبة والتفتيش الدقيقين».
وأكدت قيادة قوات التحالف الدولي في بيان أن
الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تلقى رسالة من هادي« ،شكر فيها قيادة التحالف
ومساندتهم للشعب اليمني من األعمال العدوانية
للمسلحين الحوثيين ومن تحالف معهم ودعمهم
داخليا ً وخارجياً» ،بحسب تعبيرها.
بدوره ،قال الرئيس المستقيل هادي ،إن العمل
اآلن سيتركز على تتويج االنتصار وترجمته على
أرض الواقع لمستقبل جديد لليمن من خالل بدء
عملية «إع��ادة األمل» بعيدا ً عن اإلك��راه واإلذعان
وفرض األمر الواقع بقوة السالح الذي سعى إليه
المسلحون الحوثيون ومن تحالف معهم ودعمها.
وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن قوات
التحالف بقيادة السعودية تمكنت من إزالة التهديد
على أمن المملكة والدول المجاورة من خالل تدمير
األسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية التي
استولى عليها المسلحون الحوثيون والقوات
المسلحة الموالية للرئيس السابق علي عبدالله
صالح من قواعد ومعسكرات الجيش اليمني.

محكمة م�صرية ( ...تتمة �ص)1

وكان مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون
العربية واألفريقية حسين أمير عبد اللهيان قد
أعرب في وقت سابق من عصر أمس ،عن تفاؤله
ب��وق��ف ال��غ��ارات السعودية على اليمن خالل
الساعات المقبلة وذلك نتيجة لجهود حثيثة بذلت
لهذا الغرض.
وقال عبد اللهيان« :إن األوضاع في اليمن هي من

بتهمة استعراض القوة أثناء االشتباكات ،وذلك وفق قرار أصدرته محكمة شمال القاهرة أمس.
يذكر أن قضية «أحداث االتحادية» تعود إلى الفترة التي كان مرسي ال يزال فيها في قصر االتحادية
الرئاسي ،عندما قامت جماعة اإلخوان المسلمين بحشد أنصارها ،ووجهتهم للهجوم على المتظاهرين
المحتشدين أمام القصر والمطالبين بتنحي مرسي.
من جهته ،قال الخبير القانوني الدكتور مختار غباشي ،أستاذ القانون الجنائي ،إن قرار محكمة
جنايات القاهرة بالسجن المشدد  20عاما ً على الرئيس المعزول محمد مرسي ،وعدد من قيادات
اإلخوان في قضية االتحادية ،ليس حكما ً نهائيا ً ولكنه قابل للطعن عليه ،وأضاف الغباشي أنه يجوز
للمتهمين وللنيابة العامة إذا رأت عوارا ً بالحكم ،الطعن عليه أمام محكمة النقض خالل  60يوماً.

عبد اللهيان متفائل

التحليقات  10دول من دول الحلف ،هي بلجيكا وألمانيا
وإسبانيا وإستونيا وإيطاليا والتفيا وليتوانيا والنرويج
وبولندا والواليات المتحدة ،باإلضافة إلى فنلندا والسويد
باعتبارهما مشاركتين في برنامج «الشراكة من أجل
السالم».
وستقلع معظم الطائرات المشاركة في التدريبات التي
تستمر مدة يومين ،من قاعدة أداجي الجوية في التفيا.

وفد منظمة التحرير ( ...تتمة �ص)1
الزعنون على ضرورة البحث في شكل عاجل عن توفير وسائل
الحماية الضرورية لليرموك وضمان البقاء والصمود فيه،
باإلضافة إلى البحث مجددا ً في عقد جلسة طارئة للمجلس
المركزي.
ول��ف��ت ال��زع��ن��ون ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي إل���ى جهود
اإلغاثة العاجلة التي أُعلن عنها في االجتماعات الرسمية
الفلسطينية ،والنية إلرسال وفد من قيادة منظمة التحرير
يضم جميع الفصائل العاملة في المخيم لمتابعة المعالجة
الميدانية هناك في شكل متواصل وبحث إخراج المخيم من
دائرة الصراع التي زج بها أهله.
وأك��د الزعنون م��ج��ددا ً أن حملة التبرعات من أعضاء
المجلس الوطني الفلسطيني التي أعلنها مستمرة لصالح
أهلنا في مخيم اليرموك ،وقد بلغت حتى تاريخه  50ألف
دينار أردني ،وسيتم إرسالها إلى لجنة اإلغاثة الفلسطينية
الخاصة بالمخيم بواسطة لجنة بحسب األصول القانونية
المرعية.
إلى ذلك ،عقد أمس في طهران اجتماع ثالثي ضم نائب

وزي��ر الخارجية ال��س��وري فيصل المقداد ومساعد وزي��ر
الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان ،إضافة لنائب
وزير الخارجية السويسري مانويل بسلر بهدف التنسيق في
شأن المساعدات اإلنسانية للشعب السوري.
وناقش ممثلو الدول الثالث عددا ً من المسائل التي تهم
بلدانهم وتابعوا اإلج��راءات العملية التي يتوجب اتخاذها
في إطار التعاون المشترك لتأمين الدعم اإلنساني الالزم
للمواطنين السوريين.
وفي شأن متصل ،يعقد اليوم في طهران اجتماع ثالثي على
مستوى نواب وزراء خارجية سورية وإيران والعراق لبحث
سبل مكافحة اإلرهاب وزيادة التنسيق بين البلدان الثالثة.
ویأتی هذا االجتماع عقب اجتماع ثالثی أقیم بین وزراء
الخارجیة للدول الثالث فی العام  2014علی هامش اجتماع
«العالم ضد العنف والتطرف» بالعاصمة طهران حیث
سیدرس القضایا التی تعانی منها دول المنطقة حالیا ً وهی
اإلرهاب والتطرف من جهة والعدوان السعودي علی الیمن
من جهة أخری.

�إعالنات ر�سمية

ال�سعودية تنهي عملياتها على اليمن وهادي ي�شكر عدوانها

أولويات الدبلوماسية اإليرانية ،معربا ً عن تفاؤله
بأن تتمخض المساعي المبذولة في وقف الهجمات
العسكرية على اليمن خالل الساعات المقبلة.
وأوضح عبد اللهيان ،أن الساعات المقبلة قد
تشهد التئام األطراف اليمنية حول طاولة الحوار
بهدف تعزيز العملية السياسية في البالد.
وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد
أصدر في وقت سابق من اليوم أمرا ً بمشاركة قوات
الحرس الوطني بالعدوان على اليمن.
ميدانياً ،سقط عشرات الضحايا المدنيين في
اليمن جراء غارات ش ّنها الطيران السعودي على
إدارة األم��ن وب��رج االت��ص��االت في ح��رض بحجة
غرب البالد.
وجاءت المجزرة الجديدة غداة مجزرة سعودية
مروعة بحق المدنيين دمرت حيا ً سكنيا ً بكامله في
فج عطان جنوب العاصمة صنعاء ونقل مراسلنا
عن مصادر طبية أن عدد الشهداء ارتفع إلى نحو 50
شخصا ً بينهم نساء وأطفال والجرحى إلى .547

غالب قنديل

تدريبات جوية ( ...تتمة �ص)1

بوتين حذر من �أن ا�ستمرار الحرب �ستكون عواقبه وخيمة على الريا�ض

أعلنت السعودية أنها أنهت عمليات ما أسمتها
عاصفة الحزم في اليمن بعد تحقيق أهدافها،
بحسب زعمها ،وبعد وصول أعداد الضحايا إلى
نحو  950قتيالً و 3آالف و 500جريح من دون أن
تشمل اإلحصاءات األشخاص الذين ال يصلون إلى
المستشفيات.
وكانت قيادة دول التحالف أعلنت ،انتهاء عملية
«عاصفة الحزم» في اليمن وانطالق عملية «إعادة
األمل» هناك استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد
ربه منصور هادي.
مصادر قالت للزميلة «الميادين» إن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين حذر الملك السعودي
سلمان بن عبدالعزيز من أن استمرار الحرب على
اليمن ستكون له عواقب وخيمة على الرياض.
وذك��رت المصادر أن موسكو تعد مشروع قرار
حول اليمن في مجلس األمن ينسجم مع المبادرة
اإليرانية.
سبق ذل��ك تصريح أدل���ى ب��ه م��ع��اون وزي��ر
الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان بحيث
أمل في ظل الجهود المبذولة أن يتم إعالن وقف
الهجمات العسكرية على اليمن خالل الساعات
المقبلة.
تصريح عبد اللهيان جاء في اللقاء الثالثي في
طهران الذي جمع إيران وسورية وسويسرا وذلك
على مستوى مساعدي وزراء الخارجية ،وتمنى
المسؤول اإليراني أن يتجه كل األفرقاء اليمنيين
إلى طاولة الحوار.
وقالت القيادة العسكرية لقوة التحالف بقيادة
المملكة العربية السعودية أن العملية انطلقت
استجابة لطلب الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه
منصور هادي.
وأك���دت ق��وات التحالف أن عملية «عاصفة
الحزم» أنجزت أهدافها وفق الخطط الموضوعة
في وقت قياسي ،وقد شملت تحييد معظم القدرات
العسكرية التي استولى عليها الحوثيون ،إضافة
إل��ى السيطرة على األج���واء والمياه اإلقليمية
لمنع وصول األسلحة إلى المسلحين الحوثيين
والمحافظة على السلطة الشرعية وتأمينها
وتهيئة البيئة المناسبة لممارسة مهامها.
وأفادت قوات «عاصفة الحزم» أن عملية «إعادة
األم��ل» ستنطلق في حدود منتصف ليل الثالثاء
والتي سيتم خاللها العمل على تحقيق األهداف
التالية أب��رزه��ا ،استئناف العملية السياسية
وفق قرار مجلس األمن رقم ( )2216والمبادرة
الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل،

بنفسه على قيادة غرفة العمليات المركزية من تركيا،
بينما انطلقت حملة عالمية لتحشيد اإلرهابيين من ثمانين
دولة وفقا ً لتقارير األمم المتحدة ونقلت طائرات الشحن
السعودية إلى عمان واسطنبول آالف أطنان األسلحة
من كرواتيا وغيرها لتنقل من ثم بواسطة شبكات بندر
وأردوغ���ان إل��ى الداخل ال��س��وري ،وال ت��زل سوريا تدفع
كلفة التورط السعودي في الحرب التي يشنها «داعش»
و«جبهة النصرة» وفصائل تكفيرية عديدة.
من يستطيع أن ينكر االحتفاالت السعودية المعلنة
بانتشار «داعش» في الموصل واألنبار؟ وقد أطلق اإلعالم
السعودي على تلك الواقعة تسمية ال��ث��ورة الشعبية
بدال ً من ضم الجهود مع حكومة بغداد والشعب العراقي
لص ّد خطر اإلرهاب التكفيري الذي تغذى من المساعدات
السعودية المالية الواردة في تقارير مجلس األمن الدولي
واإلدارة األميركية المنشورة إعالميا ً وهو خطر يطرق
أبواب المملكة ويهددها من داخلها.
راب��ع �اً :أم��ا ع��ن المعاهد الوهابية المكرسة لنشر
عقائد التكفير فقصتها قديمة وهي انطلقت من باكستان
وأفغانستان حيث تستمر منتجاتها في تهديد العالم منذ
الشراكة الملعونة بين بندر وزبيغنيو بريجنسكي في خطة
تدمير االتحاد السوفياتي ،وقد ساهمت اآللة السعودية
األمنية والسياسية يومها في تجنيد آالف الشباب العرب
تحت عنوان الجهاد بعد تجربة أولى مشتركة مع األمير
حسن ولي عهد األردن السابق في دعم إرهابيي اإلخوان
المسلمين ضد الدولة السورية خالل ثمانينات القرن
الماضي ،بينما كانت سورية تكرس جهودها لتكوين
جبهة الصمود والتصدي العربية بعد كامب ديفيد
وتوثق تحالفها مع إيران في دعم قوى المقاومة اللبنانية
والفلسطينية بعد االجتياح الصهيوني للبنان عام 1982
وليس من فراغ أن أركانا ً من القاعدة هم سوريو الجنسية
ومن الكوادر اإلرهابية التي هاجرت إلى أفغانستان بعد
الهزيمة في سورية.
في كل ما تقدم يتضح ألي عاقل أن نتيجة السياسات
السعودية ف��ي األع���وام الخمسة عشر المنقضية هي
تغذية التفكك الداخلي وض��رب مواقع القوة في البالد
العربية وبالتالي استنزاف خصوم «إسرائيل» ومن غير
أن نعطي باال ً للهمس والتصريح المتكررين عن التحالف
مع «إسرائيل» ضد سورية وإي��ران وقوى المقاومة في
المنطقة.

«أنصار الله» يستنكرون

من جهتها ،اعتبرت حركة «أنصار الله» أن
المجزرة التي ارتكبها الطيران السعودي بمنطقة
فج عطان تكشف مدى الحقد والكراهية واإلجرام
ل��دى التحالف السعودي الصهيوأميركي على
اليمنيين وقالت الحركة إن النظام السعودي
يرتكب أبشع الجرائ ِم بحق الشعب اليمني.
ووصفت «أنصار الله» المجزرة باالستهداف
الهمجي والعدواني مضيفة أنها تمثل قمة اإلجرام
والوحشية واالستهانة بدماء اليمنيين ،وأكدت
أن هذه المجزرة وغيرها تتنافى وأخالق الحروب
فضالً عن أخالق اإلسالم.
وأكدت «أنصار الله» أن حصار الشعب اليمني
مخالفة لألعراف والقوانين الدولية وأن ال شرعية
وال حق ألي ط��رف بالعالم أن يستهدف اليمن
وينتهك سيادته ،مؤكدة أن اليمنيين موحدون
في مواجهة العدوان وهم ي��زدادون قوة وعزيمة
وإصرارا ً كلما َقدموا تضحيات أكبر.

اعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة –
الرئيسة رلى أبو خاطر
المنفذ :بنك االعتماد المتحد ش.م.ل
بوكالة االستاذ النقيب سمير ابي اللمع
المنفذ عليه :تفليسة ديب اسكندر الهبر
ممثلة بوكالة االستاذة عطارد عبد الله
المعاملة التنفيذية رقم ،2009/251
اس��ت��ن��اب��ه دائ�����رة ت��ن��ف��ي��ذ ب���ي���روت رق��م
 2006/1122ينفذ المنفذ كشف حساب
وعقد تأمين مع شهادتي عقد تأمين درجة
اولى على العقار  /120/تعنايل وان قيمة
الدين هو /400000/دوالر اميركي عدا
الرسوم واللواحق.
المطروح للبيع :كامل العقار /120/
تعنايل
مساحته 4144 :متر مربع
يقع هذا العقار جنوبي طريق الدولية
بيروت دمشق في تعنايل تحديدا ً خلف
شركة ماليبان للزجاج ومقابل شركة
ومعمل الصقال للحديد يقوم ضمنه بناء
بعده اقسام معد معمل لاللبان واالجبان.
 البناء االول :كناية عن غرفة حارسمن االسمنت.
– البناء الثاني :مؤلف م��ن طابقين
الطابق االرضي كناية عن معمل لتصنيع
االل��ب��ان واالج��ب��ان م��ن االسمنت المسلح
ارتفاعه 5.5م ضمنه حمام وغرفة للتخمير
وث�لاث غ��رف للتبريد يعلوها متخت من
االسمنت كناية عن اربعة مكاتب وحمام
له درج من االسمنت ومدخل درج جانبي
ي��ؤدي ال��ى الطابق االول وه��و كناية عن
صالة ضمنها مطبخ وحمام وشرفات.
– البناء ال��ث��ال��ث :كناية ع��ن هنغار
مالصق للمعمل من الجهة الغربية ارضه
ب�لاط صخري مسقوف ب��ال��واح التوتيا
وشبكة من الحديد.
– البناء ال��راب��ع :كناية عن غرفتين
للعمال ومستودعين وحمام من الباطون
ارضه من الباطون.
– البناء الخامس :كناية عن مستودع
من الباطون ارضه باطون مسقوف بالواح
التوتيا.
– البناء ال��س��ادس :كناية عن ك��اراج
سيارة وغرفة للصيانة والمولد الكهربائي
مسقوفة بالواح التوتياء
– وي��وج��د ضمن العقار شمسية من
الحديد والتوتياء وشمسية من االترنيت
والحديد وبئر ماء عربي جمع عدد اثنين
يحيط حدود البناء فسحات سماوية من
االسفلت واالسمنت يحيط ح��دود العقار
تصونيه من اللبن ارتفاع /2.5/م وباب
حديد اما باقي العقار قسم معد للزراعة

وقسم حديقة ضمنها استجار زينة مختلفة
واحواض زهور.
ح���دوده :يحده غربا ً العقار /118/
وشرقا ً العقار  122وشماال ً قناة مياه عامة
وجنوبا ً قناة مياه عامة وطريق عام.
الحقوق العينية تأمين درج��ة أول��ى
لمصلحة ب��ن��ك ال��ت��س��ه��ي�لات ال��ت��ج��اري��ة
ش.م.ل على حصة دي��ب اسكندر الهبر
بقيمة  /400000/دوالر اميركي تخطيط
تصديق تخطيط بالمرسوم 88/ 4922
بملف./8/
مالحظة على هذا العقار بناء لم تذكر
اوص��اف��ه ل��ع��دم وج���ود رخ��ص��ة اسكان
ول��وج��وب تنظيم عقد ان��ش��اءات حسب
االص��ول بالتكليف الفني رقم 95/861
تعهد المدين بعدم اجراء اي عمل مصرفي
او اداري ومراجعة الشروط الخصوصية
بالعقد -مخالفة بناء على ه��ذا العقار
بكتاب محافظة البقاع عدد 99/1271
قيد احتياطي ب��زي��ادة التأمين يومي
 1998/749لمصلحة بنك االعتماد
المتحد ش.م.ل بحيث يصبح مجموع
قيمته ستماية الف دوالر اميركي بالعقد
ان���ذار وحجز تنفيذي على ه��ذا العقار
لمصلحة توفيق دالل رقم 2000/365
اش��ت��راك ب���االن���ذار وال��ح��ج��ز التنفيذي
لمصلحة زكي احمد فسفس انذار وحجز
تنفيذي لمصلحة المشترك بالحجز
انطوان أبو جلد.
انذار وحجز تنفيذي لمصلحة المشترك
بالحجز شركة سنشوري موتور كومباني
حجز احتياطي لمصلحة جورج غصين.
طلب تنفيذ لمصلحة زك��ري��ا فرغل،
اشتراك زكريا يحي فرغل بالحجز التنفيذي
اشتراك شركة سنشوري موتور كومباني
ش.م.ل بالحجز التنفيذي على هذا العقار
ح��ج��ز تنفيذي لمصلحة زاه���ر ش��ام��ان
الشقيف حجز تنفيذي لمصلحة عصام
شامان الشقيف ،حجز عقاري لمصلحة
محتسبيه مالية زحلة مصدر الحجز وزارة
المالية حكم اع�لان اف�لاس دي��ب اسكندر
الهبر بموجب حكم الغرفة االبتدائية الثانية
في البقاع رقم  2006/171حجز تنفيذي
لمصلحة بنك االعتماد المتحد ص��ادر عن
دائ��رة تنفيذ بيروت برقم 2006/1122
محضر وصف عقار صادر عن دائرة تنفيذ
زحلة برقم .2009/251
قيمة التخمين /973160$/ :تسعماية
وثالثة وسبعون الف ومئة وستون دوالر
أميركي.
وب������دل ال����ط����رح ب���ع���د ال��ت��خ��ف��ي��ض:
 /630607,68$/ستماية وثالثون الف
وستماية وسبعة دوالرات اميركي وثمانية

وستون سنتاً.
موعد المزايدة ومكانها يوم الخميس
الواقع فيه  2015/5/7الساعة الثانية
عشرة والنصف ظهرا ً ام��ام رئيس دائ��رة
تنفيذ زحلة في قاعة المحكمة في قصر عدل
زحلة.
شروط المزيداة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بموعد المزايدة ان يودع
باسم رئيس دائرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح
في صندوق الخزينة او مصرف مقبول او
تقديم كفالة معادلة او بموجب شك مصرفي
وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق دائرة
تنفيذ زحلة اذا لم يكن له مقام فيه وعليه
خ�لال ثالثة اي��ام من ص��دور ق��رار االحالة
اي��داع الثمن تحت طائلة اعتباره ناكالً
واعادة المزايدة على عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه خالل ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة دفع رسم
الداللة بمعدل  % 5من قيمة الشراء .
رئيس الكتبة محمد البرجي
اعالن
امانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود شركة
ب��م��وج��ب م��ح��ض��ر اج��ت��م��اع ت��اري��خ
 2013/3/4تقرر شطب قيود الشركة
التجارية المعروفة باسم شركة اورينت
ف���ود ان��دس��ت��ري��ال ك��وم��ب��ان��ي «اف��ي��ك��و»
ش.م.م المسجلة تحت رقم  1050تاريخ
 1987/10/5البقاع
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
ايام من تاريخ النشر
امين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة – القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء  100طن أسيد كلوريدريك ،وذلك
وفق المواصفات الفنية والشروط اإلدارية
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مئتا الف
ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال��ش��راء ف��ي المصلحة اإلداري���ة ف��ي مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي ام��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا – البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  14أيار  2015الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 764

