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حمليات � /إعالنات

تت ّم إع���ادة النظر ب��ال��درع الصاروخية
التي تبلغ كلفتها مئة مليار ي��ورو ،والتي
كانت ستنتشر بين دول أوروبا الشرقية
وصوالً إلى الحدود الروسية من الجهتين
الغربية والشمالية ،في الوقت الذي يلتقي
فيه على مائدة الرئيس األميركي باراك
أوباما قادة دول الخليج اليوم للبحث في
قضيتين ،األول��ى هي اإلص�لاح الداخلي
الخليجي بطلب أم��ي��رك��ي ي��ط��اول إع���ادة
صياغة شكل السلطات وتوزيع الثروة،
واقتراح دساتير لملكيات تشهد تشكيل
مجالس منتخبة ومط ّعمة ببعض التعيين،
على طريقة عدد من الملكيات الدستورية
ف��ي أوروب�����ا ،ال��ت��ي ق���ام ف��ري��ق م��ن البيت
األب��ي��ض بتحضير ن��م��اذج م��ق��ت��رح��ة من
دساتيرها لتزويد أم��راء الخليج بها .أما
الثانية فهي ضمانات ألمن أنظمة الخليج
يطلبها حكامه خشية م��ا يس ّمونه الم ّد
اإلي��ران��ي ،وعنوانها أن تلتزم واشنطن
بكبح جماح السلوك اإليراني الهادف إلى
ف��رض المزيد م��ن الحضور ف��ي الملفات
اإلقليمية بقوة التح ّرر من أعباء العقوبات
والحصار وتوافر المزيد من الموارد ،كما
يقول حكام الخليج ،مع التقيّد بشروط
التفاهم ال��ن��ووي إلرض���اء خصوم إيران
الدوليين ،والتف ّرغ للخصوم اإلقليميين،
ون���وع ال��ض��م��ان��ات ال��ت��ي يطلبها الحكام
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ون ه����ي ،م���ن ج���ه���ة ،ال���وق���وف
معهم في وجه مخاطر تنامي معارضات
يتهمونها بالتبعية إلي���ران ،وهنا تتوقع
مصادر عربية متابعة مقيمة في واشنطن
لـ»البناء» أن يكون الربط األميركي للموقف
من ه��ذا الطلب بمدى التجاوب الخليجي
بالدعوة اإلصالحية التي يطلبها الجانب
األميركي ،لتوسيع قاعدة المشاركة في
السلطة وال��ث��روة ،التي ي��رى األميركيون
أنّ غيابها يتسبّب بتصدّع أرك��ان الحكم
ب��م��ع��زل ع��ن وج���ود دور إي��ران��ي أو عدم
وج����وده .وم��ن جهة مقابلة يطلب أم��راء
الخليج ضمانات أمنية عسكرية لحماية
أي مواجهة قد تقع
أميركية من مخاطر ّ
مع إيران ،وفي هذا اإلطار تفيد المصادر
نفسها ،أنّ المتداول في كواليس التحضير
ل��ل��ق��م��ة ه���و ق��ي��ام واش��ن��ط��ن ب��ب��ي��ع ال����درع
الصاروخية التي كانت تزمع نشرها في
أوروب��ا إلى دول الخليج ،وإبقائها بإدارة
أم��ي��رك��ي��ة ك��ام��ل��ة ،ول��ك��ن بتمويل خليجي
ك��ام��ل ،وأنّ زي���ارة كيري لموسكو كانت
في جزء منها للتمهيد لهذا التوجه ،الذي
استبقه الرئيس بوتين باإلعالن عن زوال
الحظر على تزويد إيران بشبكات الدفاع
ال��ج��وي ال��م��ت��ط�� ّورة «أس أس  ،»300وما
يعنيه ذلك من حرب باردة تحت السيطرة
ربما يفتتحها سباق تسلح مقبل في منطقة
الخليج ،بينما تقول األنباء والمعلومات
المتواترة من موسكو إنّ التفاهم كان على
التعاون لتقريب ف��رص ال��ح��وار اإليراني
الخليجي لحلحلة الملفات العالقة بدالً من
تشجيع التوتر والتصعيد.
مصادر الخيبات والتوتر ل��دى الحاكم
ال���س���ع���ودي ت��ت��زاي��د م���ع ال��ف��ش��ل اليمني،
والطلبات األميركية ،والخالفات الداخلية،
وال���ط���ال���ع ال���س���ع���ودي ال��س��يّ��ئ ك����ان أمس
بخروج الحكم في قضية الوزير اللبناني
م��ي��ش��ال س��م��اح��ة ب��م��ا ت��س��بّ��ب بهستيريا
وسائل اإلع�لام السعودية ورج��االت تيار
المستقبل التابعين لها في لبنان ،بالتزامن
مع ظهور رئيس مجلس األمن الوطني في
سورية ال��ل��واء علي المملوك في الصورة
التي جمعت الرئيس السوري بشار األسد
بضيفه اإلي��ران��ي رئ��ي��س لجنة الخارجية
واألمن في مجلس الشورى اإليراني عالء
الدين بروجردي ،في شكل كان الفتا ً لصلته
بالر ّد ضمنا ً على اإلشاعات التي ر ّوجتها
على مدى أي��ام وسائل اإلع�لام السعودية
عن اللواء علي المملوك ،مستغلة غيابه عن
ال��ص��ور الرسمية بسبب موقعه األمني،
فشكل ت��زام��ن م��ا تس ّميه وس��ائ��ل اإلعالم
السعودية بقضية سماحة ـ المملوك ،لكن
بصورة معكوسة لعنوان الترويج ،كافيا ً
لحالة جنون عبّر عنها أركان تيار المستقبل
بالدعوة إلى ختم المحكمة العسكرية في
لبنان بالشمع األحمر.
ول��ت��ك��ت��م��ل ال���ض���رب���ات ع��ل��ى الرأسين
ال��س��ع��ودي و»المستقبلي» ،اكتمل النقل
ب���ال���زع���رور ،ك��م��ا ي��ق��ول ال��م��ث��ل الشعبي،
ومن مصادفات الحظ السيّئ أنّ الزعرور
ه��و النبتة الرئيسية التي تتكاثر ف��ي تلة
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م��وس��ى ال��ج��رداء ال��ت��ي سقطت ف��ي أيدي
مقاتلي المقاومة والجيش ال��س��وري في
ج��رود القلمون ي��وم أم��س ،ليكون النهار
ال��س��ع��ودي «المستقبلي» ح��اف�لاً باألنباء
السيئة ،خصوصا ً مع تواتر المعلومات عن
توجه مقاتلي «جبهة النصرة» وقياداتهم
للجوء نحو بلدة ع��رس��ال اللبنانية التي
ينتظر الجيش اللبناني توجيهات الحكومة
لكيفية التعامل مع مستجداتها في ضوء
مواجهات القلمون ،حيث ال يمكن وضع
ترتيبات ذات ج��دوى م��ن دون التنسيق
بين الجيشين اللبناني وال��س��وري وهو
األم��ر ال��ذي ال ي��زال ممنوعا ً على الجيش
ب��ق��رار سياسي ،يبدو أنّ السعودية هي
مصدره.

فرار  500إلى  700مسلح
في عرسال وجرودها

سيطرت المقاومة وقوات الجيش السوري
بالكامل على تلة موسى االستراتيجية ،التي
تعتبر من أعلى التالل في جبال القلمون ،كما
تمت السيطرة على مساحة  40كلم مربع من
األراض��ي اللبنانية على سلسلة جبال لبنان،
شرق جرود نحلة انطالقا ً من عقبة البيضاء
جنوبا ً وحتى قرنة عبد الحق شماالً.
وتشرف تلة موسى على ع��دة جهات من
الشرق على فليطة وجرودها ورأس المعرة
وجرودها ،ومن الغرب على مرتفعات الخشعات
اللبنانية ومن الجنوب على مرتفع الباروح،
ومن الشمال على جرود عرسال اللبنانية.
وكان الجيش السوري والمقاومة قد سيطرا
على أكثر م��ن  50ف��ي المئة م��ن ج��رود رأس
المعرة مستكملين هجومهم في مرتفع جبل
الباروح االستراتيجي ،وسيطروا على تلة عقبة
الفسخ الجنوبية االستراتيجية غرب جرد رأس
المعرة ،التي تشرف على معابر المسلحين
التي تؤدي إلى جرود عرسال اللبنانية.
إلى ذلك ،أغلق حزب الله معبر الفتلة الذي
يربط جرود عرسال بجرد رأس المعرة .وتحدثت
مصادر مطلعة لـ»البناء» عن فرار المسلحين
بأعداد كبيرة ،مشيرة إلى دخول ما بين 500
و 700مسلح إلى عرسال وجرودها» ،وعن حشد
المجموعات المسلحة قواتها في وادي حميد
ووادي الرعيان في جرود عرسال ،وذلك مع توارد
أنباء عن التحضير لعمل عسكري ما ،مشيرة إلى
«أن الجيش اللبناني استقدم تعزيزات عسكرية
إلى منطقة رأس بعلبك والبقاع الشمالي خشية
حدوث أي تسلل أو فرار للمسلحين إلى داخل
األراضي اللبنانية».
وتحدثت المصادر عن «مقتل وجرح عدد من
عناصر جبهة النصرة أثناء محاولة تسلل إلى
مواقع لحزب الله في جرد الطفيل في القلمون
الغربي».
وأكدت المصادر «أن المرحلة األولية التي
هدفت إلى امتالك مفاتيح المنطقة والسيطرة
على النقاط الحاكمة األساسية ،وتاليا ً السيطرة
بالنار على الجزء األكبر من القطاع ،قد أنجزت
بنجاح ف��وق المتوقع ،وبمهل أقصر بكثير
مما كان مخططا ً لها وال��ذي فاجأ المخططين
والمتابعين هو إتمام هذه العملية في شكل
نظيف بحيث ك��ادت أن تكون من دون وقوع
خسائر في صفوف المقاومة وق��وات الجيش
السوري».
وأشارت المصادر إلى «أن العملية نفذت وفقا ً
لمناورات متعددة شارك في بعضها الجيش
السوري وحزب الله في شكل منسق ،وشارك
حزب الله في عمليات أخرى ،في الوقت الذي
كان الجيش السوري ينفذ عمليات موازية».
وشددت المصادر على «أن العمليات التي
ن��ف��ذت أظ��ه��رت ال��ق��درات العالية المستوى
للمقاومة في العمليات الهجومية مع استعمال
أسلحة ج��دي��دة وه���ذا األم���ر ل��ه بعد يتعدى
الميدان إلى االستراتيجيا وهو يتعلق بإسرائيل
التي تراقب الميدان لحظة بلحظة عبر األقمار
االصطناعية وبالتالي فإنها سترتقب عندما
تقف عند هذا المستوى من االحتراف».
ولفتت المصادر إلى «أن المرحلة المقبلة
من المعركة ،في ما لو تقرر االنطالق بها قريبا ً
ستكون مرحلة تطهير ،وستكون مختلفة بعض
الشيء عن المرحلة األولى».

جلسة انتخاب الرئيس
إلى  3حزيران

سياسياً ،يطفئ لبنان في  25أيار الشمعة

لي�ست ق�ضية �سماحة ( ...تتمة �ص)1
 الحكم على الوزير سماحة قد يكون ظالماً ،بمدة العقوبة ،لكنهفضيحة لتيار المستقبل ومصدر هستيريا للوزير أشرف ريفي،
والقضية ليست كما قال إنها قضية المحكمة العسكرية ونظريته
العبقرية ع��ن ال��دول��ة األمنية ،القضية ت���و ّرط ريفي ف��ي الشهود
الزور ،والخوف من مالحقة جديدة سيضيفها سماحة لمالحقات
اللواء جميل السيد التي لم تتوقف ،وغدا ً إذا سقط التوظيف الدولي
للمحكمة الدولية ،وباتت شأنا ً تافها ً لدى األميركيين بال قضية
وأقفلت المالحقات ،سيخرج أشرف ريفي ويطلب أتعابه في قضايا
الشهود الذين قام بتوضيبهم وترتيب شهاداتهم أمام المحكمة ،كما
أمام لجنة التحقيق من قبل ،كما في قضية سماحة.
 الحق يعلو وال يعلى عليه ،وفي يوم ليس ببعيد ،قد يجد أشرفريفي نفسه في قفص االتهام متهما ً بقضايا ومالحقا ً بها ،والتهمة
تصنيع الشهود ال��زور وتلفيق قضايا جنائية م���ز ّورة ،معه حق
أشرف ريفي أن ينتفض.
ناصر قنديل
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�ضغط «م�ستقبلي» يواكب الطعن في القرار

األول��ى لفراغ القصر الجمهوري المستمر إلى
أجل غير مسمى .وأم��س أرج��أ رئيس مجلس
النواب الجلسة الـ  23إلى  3حزيران المقبل
لعدم اكتمال النصاب ال��ذي اقتصر على 51
نائباً.
وفيما تترقب األوس��اط السياسية الموقف
المفصلي الذي سيعلنه رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون يوم غد الجمعة.
ك��ش��ف ال���وزي���ر ال��س��اب��ق سليم جريصاتي
لـ»المركزية» ،أن العماد عون سيخلص في
مؤتمره إلى اقتراح حلول ،وس ُتستتبع هذه
الخطوة بإرسال وفود من «التكتل» إلى رؤساء
الكتل السياسية كافة لوضعهم في ظروف هذا
الموقف المتعدد األوجه ،ومضمونه ومآله ،من
باب حرص «التكتل» وعماده ،على االنفتاح
دائما ً في الخيارات واالستحقاقات الوطنية
الكبرى ،على الشركاء ف��ي ال��وط��ن ،مضيفا ً
«الجمعة هو الموقف الحاسم وعون سيكون
سيد الكالم».
وفي السياق ،عددت مصادر وزارية لـ»البناء»
األسماء المرشحة لمنصب قائد الجيش بحسب
التراتبية وهم العميد ألبير كرم والعميد مارون
حتي والعميد شامل روك��ز وجميعهم لديهم
الكفاءة المطلوبة لكن السياسة تظلم أحياناً،
مشيرة إل��ى «أن روك��ز ضابط كفوء ووطني
ويستحق أن يصل إلى مركز قيادة الجيش لكن
ألنه صهر العماد عون سيظلم ،أما المرشحان
لقيادة قوى األم��ن الداخلي هما العقيد عماد
عثمان والعميد فارس فارس».
وتوقفت المصادر عند اعتبار وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق «أن هناك متسعا ً من
الوقت حتى اليوم األخير للبت في موضوع
التعيينات في المديرية العامة لقوى األمن
الداخلي».
وأيد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب
الحناوي في حديث إلى «البناء» موقف رئيس
مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري وال��وزي��ر سليمان
فرنجية ب��أن ك��ل ش��يء يتم وف��ق �ا ً لألصول
الدستورية».
وأش��ار إلى «أن االستحقاق األول في هذا
الملف هو مركز قيادة ق��وى األم��ن الداخلي
حيث يحال اللواء إبراهيم بصبوص على
التقاعد في الخامس من الشهر المقبل ومن
المبكر الحديث عن مركز قيادة الجيش حيث
يحال العماد جان قهوجي إلى التقاعد في
أيلول المقبل».
وشرح حناوي «أن الوزير المعني يطرح على
مجلس الوزراء عددا ً من األسماء المرشحة لهذه
المناصب ويضع جداول مفاضلة ويرجح أحد
المرشحين وإن تم التوافق عليه في المجلس
يقضي األمر» .وسأل« :إذا لم يتم االتفاق فهل
نترك قيادة الجيش في فراغ في هذه الظروف
الدقيقة والحساسة؟».
وأش����ار ح��ن��اوي إل���ى أن���ه «ب����دال ً م��ن ه��ذه
الخالفات على تعيين قائد للجيش وغيره
من المراكز يجب انتخاب رئيس للجمهورية
لتستقيم الحياة الدستورية والسياسية وتحل
جميع المشاكل في البلد».

بري :حريص على مشاركة
عون في الجلسة التشريعية

وأكد رئيس مجلس النواب بحسب ما نقل
عنه زواره لـ»البناء» أنه يستطيع أن يدعو
إلى جلسة تشريعية ويتوافر فيها نصاب يزيد
على  70نائبا ً وليس هناك مشكلة ميثاقية
من الناحية الفعلية ألنّ التمثيل المسيحي
سيكون مؤ ّمنا ً في الجلسة ،ومع ذلك ال يدعو
إلى جلسة ألنه حريص على مشاركة القوى
ذات الحساسية المسيحية ،قاصدا ً بذلك رئيس
تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون.

وجدد ب ّري تأكيده ضرورة «عمل المؤسسات
الدستورية» ،مشيرا ً إلى أ ّنه «قام بواجبه تجاه
موضوع الجلسة التشريعية ،وأ ّن��ه يأمل في
مراجعة البعض لمواقفهم لما يخدم مصلحة
البلد.
وش��دد الرئيس سعد الحريري بعد لقائه
وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي الف��روف
ف��ي موسكو ،على ض���رورة انتخاب رئيس
للجمهورية .وأكد الحريري بعد االجتماع الذي
وصفه بـ»المثمر» أنه لمس اهتماما ً روسيا ً
كبيرا ً ج��دا ً في موضوع رئاسة الجمهورية،
الفتا ً إل��ى «أنّ رئيس الجمهورية في بلدنا
هو الرئيس المسيحي الوحيد في المنطقة،
وروسيا تهتم بشؤون المسيحيين في المنطقة
كلها ،لذلك سيكون هناك عمل واتصاالت من
قبل المسؤولين الروس في محاولة إلنهاء هذا
الفراغ».
وأعلن أن ما يهمه هو استقرار لبنان وتحييده
عن أي ص��راع في المنطقة .وق��ال الحريري:
«نحن جميعا ً متحدون في محاربة اإلره��اب،
وفي الوقت نفسه نعمل على ض��رورة إيجاد
ح ّل لألزمة السورية ،انطالقا ً من مصلحة لبنان
والمنطقة .لقد توصلنا إلى العديد من األفكار
المشتركة ،وآم��ل أن نتمكن من االستمرار في
مناقشتها والتوصل إلى الحلول المطلوبة لما
يحصل».

الموازنة تستكمل االثنين

وتابع مجلس ال���وزراء ،في جلسة عقدها
في السراي الحكومي مناقشة مشروع قانون
موازنة الـ ،2015على أنّ تستكمل مناقشتها
االثنين المقبل.
وأكد مصدر وزاري لـ «البناء «أن الجلسة
كانت توافقية ودار نقاش مستفيض حول
الفصل ال��ث��ان��ي م��ن ال��م��وازن��ة ال���ذي يتعلق
بمشاريع وقوانين البرامج واإلنشاءات وانتهى
البحث بتوافق جميع مكونات الحكومة حيث
طلب ال���وزراء توضيحا ً من وزي��ر المال علي
حسن خليل في هذا الموضوع».
وش���دد المصدر على «أن المجلس أرج��أ
موضوع إدخ��ال سلسلة الرتب والرواتب إلى
جلسات الحقة» ،الفتا ً إلى «أن سخونة الموازنة
ستبدأ من االثنين المقبل عندما تطرح الحكومة
موضوع الصادرات والواردات.
وعلمت «البناء» أن وزي��ر الزراعة حسين
الحاج حسن اعترض في الجلسة على عدم
تضمين برامج ومشاريع القوانين مشاريع
إنمائية لمنطقة بعلبك الهرمل ولمنطقة عكار.
وق��دم وزي��را األشغال غ��ازي زعيتر والمالية
علي حسن خليل شرحا ً في هذا الموضوع ،ما
القى تعاطفا ً وتضامنا ً من جميع ال��وزراء في
الحكومة ال سيما من الوزراء أشرف ريفي ونبيل
دو فريج وجبران باسيل واتفقوا على ضرورة
وض��ع خطط إلنماء ه��ذه المناطق المهمشة
إلنعاش الدورة االقتصادية فيها ،لكن ليس في
هذه الموازنة ألنها نقالً عن موازنات ومشاريع
سابقة».
وقدم وزير العمل سجعان قزي طرحا ً بأن
يتم االتفاق على الموازنة نفسها في مجلس
الوزراء كما هي وإرسالها إلى مجلس النواب
لتدرس أكثر وتقر ،ألن جميع ال���وزراء في
الحكومة موجودون في مجلس النواب».
وعلمت «البناء» أن جلسة مجلس الوزراء
لم تتطرق إلى حرب القلمون بسبب الخالف
السياسي داخ���ل المجلس ال��م��ك��ون م��ن 8
و 14آذار وللحفاظ على استقرار الحكومة.
وشددت المصادر على «أن المعترضين داخل
المجلس على مشاركة حزب الله في حرب
القلمون مقتنعون ويتحدثون في صالوناتهم
الضيقة عن ض��رورة مشاركة حزب الله في
الحرب».

أص��درت المحكمة العسكرية الدائمة ،برئاسة العميد
الركن خليل ابراهيم ،حكمها في ّ
حق الوزير السابق ميشال
سماحة ،وقضى بإنزال عقوبة األشغال الشاقة به مدة
أربع سنوات ونصف السنة ،وتجريده من حقوقه المدنية.
ودانته بمحاولة القيام بأعمال إرهابية واالنتماء إلى
مجموعة مسلحة .كما ق ّررت مصادرة األسلحة والمتفجرات
واألموال المضبوطة.
وتنتهي مدة تنفيذ العقوبة المحكوم بها سماحة بعد
 7أشهر ،إذ أنّ السنة السجنية في القانون اللبناني هي 9
أشهر وهو موقوف منذ  9آب .2012
وكانت المحكمة استمعت في جلستها األخيرة أمس،
إلى إفادة سائق سماحة الشاهد فارس بركات الذي نفى
معرفته بأي شيء عن الموضوع.
وأبدى مفوض الحكومة المعاون هاني حلمي الحجار
مطالعته التي أكد فيها ثبوت الجرم وما ورد في القرار
االتهامي.
وترافع وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم وأكد
ع��دم نية موكله ومعرفته بنقل المتفجرات للقيام
بأعمال إرهابية ،مشيرا ً إلى أنه ضحية مخطط أعد له
وطلب له البراءة ومنحه أوسع األسباب المخففة .أما
سماحة فطلب في الكالم األخير البراءة.
وفي هذا اإلط��ار ،أف��ادت موكلة سماحة المحامية رنا
ع��ازوري بأنّ «رئيس المحكمة استوضح سماحة خالل
الجلسة حول بعض األسئلة واستمع إلى سائقه الذي ال
عالقة له بالقضية» ،وأنه فقط «نقل بناء على اتصال من
ميالد كفوري ،الكيس إلى سماحة ولكنه لم يكن يعرف
محتواه ،وأكد أنه كان يرى كفوري يتردّد دائما ً إلى منزل
سماحة في الجوار واألشرفية.
وأضافت« :وبعد ذلك فتحت المحكمة المجال لألسئلة
والمرافعة ،فترافع النائب العام هاني الحجار ،ثم قدم
وكيل سماحة مرافعته التي ركز خاللها على نقاط أساسية
تؤكد أنّ الفعل الذي اتهم به سماحة ال يعاقب عليه ألنه،
بناء لالجتهادات اللبنانية والفرنسية ،يعفى ك ّل شخص
زرع��ت في رأس��ه فكرة جرمية نشأت عن جهاز أوعميل
له مثل ميالد كفوري .وفي هذه الحالة ،هناك عذر يعفي

المصادر السلفية قالت إنّ الخالف بين الطرفين حول هذه القضية يعود إلى األموال المرصودة
إلطالق سراح الجنود ،وأضافت إنّ المبلغ يصل إلى ستين مليون دوالر عُ رضت على «النصرة»،
ويبدو أن «داعش» تريد الحصول على هذا المبلغ ،لذلك حاولت أخذ الجنود المختطفين.
وتقول المصادر نفسها إن مسلحي التيارات السلفية في جبال القلمون يشعرون أنهم خسروا
الحرب في تلك المنطقة ،لذلك يتصارعون على مَن يحتفظ بالجنود اللبنانيين ورقة ضغط وأسلوب
للحصول على المال قبل المغادرة.
ويبدو أنّ «النصرة» قد نجحت في ص ّد هجوم «داعش» في وادي حميد بحسب المصادر التي تشير
إلى أنّ مكان الجنود لم يتغيّر وليس في استطاعة «النصرة» نقلهم بحرية كما في السابق بسبب
الهجوم الكبير الذي يش ّنه حزب الله والجيش السوري في منطقة القلمون ،الذي أفقد المسلحين في
تلك الجبال غالبية التالل المشرفة ما جعل حركتهم مقيّدة في شكل كبير ،وجعلهم تحت السيطرة
النارية لمقاتلي حزب الله وجنود الجيش السوري.

نضال حمادة

نبيه بري ( ...تتمة �ص)1
وحماية فلسطينيي لبنان ،ال تحتمل تشرذما ً ومحاور
فلسطينية سياسية.
وضمن هذا السياق من توجهه الثابت ،كانت مبادرة
بري قبل أيام للقاء ممثلي فتح وحماس (عزام األحمد وأبو
مرزوق) في عين التينة ،معتبرا ً أن أي لقاء بأحد منهما
من دون اآلخر هو نصف اجتماع ويؤدي إلى نصف ضرر
بقضية الفلسطينيين في المنفى والشتات على السواء.
يعترف الفلسطينيون بأن سلسلة ورشة االجتماعات
التي أقامها بري لطيف ممثلي القوى الفلسطينية في
لبنان ولقيادات حماس وفتح التي جاءت إلى بيروت
لمواكبة جهود الدولة اللبنانية لمنع ان��زالق مخيمات
الالجئين في متاهة االقتتال العبثي والمذهبي ،ساهمت
في خلق مناخ فلسطيني إيجابي ابتداء من الساحة
الفلسطينية في لبنان وصوال ً إلى ساحة مناطق السلطة
الوطنية وقطاع غزة .قد تكون مبادرات بري ليست كافية
إلع��ادة الوحدة الفلسطينية بالكامل ،ولكنها بالتأكيد
كانت كافية إلطالق األمل الفلسطيني بأن استعادة إرادة
الحوار الجامع بينهم ليست مهمة مستحيلة.

يوسف المصري

وفسر
المتهم من المسؤولية ألنه كان ضحية استدراج.
ّ
الدفاع كيف كان سماحة ضحية هذا الجرم ،وشدّد على
أنّ الفكرة الجرمية نشأت عند العميل المحرض كفوري
الذي استدرج سماحة من قبل جهاز معلومات .وأوضح أنّ
سماحة لم ي َر المتفجرات التي نقلها ،مشيرا ً إلى أنّ كفوري
هو الذي حدّد األه��داف وأسماء الشخصيات المستهدفة
وسلمه المتفجرات وبناء على ذلك طلب لموكله البراءة».
وفور صدور الحكم ،طلب النائب العام التمييزي القاضي
سمير حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
القاضي صقر صقر التقدم باستدعاء تمييز للحكم.

الحريري يستهجن
وريفي يهاجم المحكمة

وبالتزامن ،برز ضغط «مستقبلي» واك��ب التحضير
للطعن في الحكم .فقد هاجم وزي��ر العدل أش��رف ريفي
المحكمة العسكرية وقال« :رحم الله الشهيد وسام الحسن
والتحية للبطل ميالد كفوري .أنعي للشعب اللبناني
المحكمة العسكرية ،إنه يوم أسود إضافي في تاريخ هذه
المحكمة ،وما زال الشعب اللبناني يذكر الحكم على العميل
فايز كرم».
وأضاف« :ال عالقة لوزارة العدل بهذه المحكمة ،سنعمل
بك ّل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم الذي يدين ك ّل من
شارك فيه ،سنعمل بك ّل الوسائل لتعديل قانون المحكمة
العسكرية ،ونحن ننهي اللمسات األخيرة على مشروعنا
البديل الذي سينقلنا من المحاكم الخاصة إلى المحاكم
المتخصصة .نعلم أنّ نضالنا في هذا االتجاه شاق ،وأنّ
ّ
مشوارنا طويل ،وأنا على ثقة بأننا سننجح في النهاية».
وأفاد ريفي أنه تلقى اتصاال ً من الرئيس سعد الحريري،
معربا ً فيه عن «استهجانه للحكم الذي أصدرته المحكمة
العسكرية في قضية سماحة» ،ومستفسراً»عن السبل
القانونية لنقض هذه الفضيحة األخالقية والوطنية».
وفي طرابلس ،اعتصم عدد من أبناء المدينة وأهالي
الموقوفين اإلسالميين في سجن رومية في ساحة النور،
احتجاجا ً على الحكم ،وانضم إليهم النائب معين المرعبي.

ً
إيطاليا
عميد الخارجية في «القومي» ا�ستقبل وفد ًا �
استقبل عميد الخارجية في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي حسان
صقر في مركز «القومي» وفدا ً من الحزب
الوطني االجتماعي اإليطالي ،برئاسة
ستيفانو ب��ون��ي��ل��وري ،وج���رى بحث
مواضيع ذات اهتمام مشترك وسبل
تطوير عالقات التعاون والصداقة.
وتطرق المجتمعون إل��ى تحديات
اإلره���اب وم��ا تمثله م��ن أخ��ط��ار على
المجتعات كافة ،وكان تأكيد مشترك
على ض���رورة أن تتح ّمل ك�� ّل ال��دول
مسؤولياتها ف��ي م��واج��ه��ة اإلره���اب
وال��ت��ط��رف ،معتبرين انّ هناك دوال ً
معروفة تستثمر في اإلره���اب وهذه
أخ���ط���اء ي��ج��ب ال���رج���وع ع��ن��ه��ا ألنّ
االستثمار في اإلرهاب يدفع نحو عالم
غير آمن وغير مستقر.

مصافحة بين صقر وبونيلوري

�إعالنات ر�سمية

السجن لسماحة  4سنوات

ف��ي س��ي��اق آخ���ر ،ت��وق��ف م��راق��ب��ون عند رد
فعل تيار المستقبل على الحكم الذي أصدرته
المحكمة العسكرية الدائمة ،برئاسة العميد
الركن خليل إبراهيم ،وقضى بإنزال عقوبة
األشغال الشاقة بالوزير السابق ميشال سماحة
مدة أربع سنوات ونصف السنة ،وتجريده من
حقوقه المدنية .ودانته بمحاولة القيام بأعمال
إرهابية واالنتماء إلى مجموعة مسلحة .كما
ق ّررت مصادرة األسلحة والمتفجرات واألموال
المضبوطة .ولفت المراقبون إلى «أن االعتصام
الذي نفذه عدد من أهالي الموقوفين اإلسالميين
في سجن رومية ،في ساحة النور ،احتجاجا ً
على الحكم ،ك��ان بإيعاز من مسؤولي تيار
المستقبل».

�أرادت «داع�ش» ( ...تتمة �ص)1

وقضايا أخرى كثيرة يمكن للدولة أن تجري تعديالت
عليها من دون أن يمس ذلك بأمن لبنان من جهة وترفع
من جهة ثانية إحساس الفلسطيني الالجئ بأنه يعاني
اضطهادا ً ما في نواحي معينة.
لم يكلف فلسطينيو لبنان آن��ذاك بري بهذا الموقف،
لكنه بادر إليه ألنه يعتقد وال يزال بأن أمن المخيمات هو
جزء من أمن لبنان ،وبأن حماية الالجئين الفلسطينيين
عبر عالقة إيجابية معهم ،ال يكون جوهرها أمنيا ً صرفا ً
بل معيشيا ً وسياسيا ً وأخوياً ،سيقود إلى حماية الهدف
األكبر وهو القضية الفلسطينية وبأساسها حق عودتهم
إلى وطنهم وديارهم.
الرئيس نبيه بري دائم الطلب من فلسطينيي مخيمات
لبنان أن يالقوا الدولة عند منتصف الطريق االنفتاحي
عليهم الذي يقوده ويرعاه شخصياً ،وأن يقوموا بواجبهم
تجاه قضية تحصين أمن المخيمات ورعاية مصالح
الجئيها عبر توحدهم وراء هذه األهداف.
وق��د يفشى هنا س��ر ع��ن أن ب��ري ظ��ل لفترة طويلة
يتجنب لقاء القوى الفلسطينية في لبنان فرادى ويطلب
شرطا ً واح��دا ً للقاء بهم وهو أن يأتوا إليه بوفد موحد
يضم الجميع .فمن وجهة نظره فإن القضية الفلسطينية

المحكمة الع�سكرية تحكم على �سماحة
بال�سجن � 4سنوات ون�صف ال�سنة

إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلبت رب��ى ط��ارق خليل بوكالتها عن
زينب محمد عالم الوكيلة عن سمر حسن
محفوظ لمورثها حسن عبدالله محفوظ
بالعقار  952الهرمل للمعترض المراجعة
خالل  15يوما
امين السجل العقاري المعاون بعلبك-
الهرمل
مايا شريف
إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بصفة مفوضا بعقد البيع سند تمليك بدل
ضائع بحصة مفوضه طالل بدري حماده
بالعقار  3319الهرمل
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
امين السجل العقاري المعاون بعلبك-
الهرمل
مايا شريف
إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بصفة مفوضا بعقدي البيع سندي تمليك
بدل ضائع بحصة مفوضه نيازي حسن
دن��دش بالعقارين  135و  384جبولة
والبجاجة
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
امين السجل العقاري المعاون بعلبك-
الهرمل
مايا شريف
إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بوكالته عن الهام سعيد نجيم لمورثها
سهيل سعدالله نجيم سندات تمليك بدل
ضائع بحصصه بالعقارات 21و233و333
من منطقة دورس
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
امين السجل العقاري المعاون بعلبك-
الهرمل
مايا شريف
امانة السجل العقاري في زحله
طلبت ظريفة نايف دني سند تمليك بدل
ضائع بالعقار رقم  2663قسم  5من منطقة
سعدنايل العقارية
للمعترض المراجعة خالل  15يوما.
امين السجل العقاري في زحله
ليلى الحويك
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة -الرئيسة
رلى أبو خاطر
المنفذين :جورج وابراهيم وإيلي أنطوان
سابا بوكالة االستاذ رشيد فرح
المنفذ عليهم :ورثة أنطون سابا

المعاملة التنفيذية رقم 2014/412
ينفذ طالبي التنفيذ حكم الغرفة االبتدائية
األولى في البقاع أساس  2013/535قرار
 2014/37تاريخ  2014/2/17القاضي
باعتبار العقار  /477/الفرزل غير قابل
للقسمة عينا ً وطرحة للبيع بالمزاد العلني
للعموم على أن يعتمد الثمن المحدد من قبل
الخبير أساسا ً للطرح في المزايدة األولى.
المطروح للبيع :كامل العقار /477/
الفرزل
مساحته 16285 :م 2يقع في منطقة
سهلية شرق بلدة الفرزل وهو عبارة عن
قطعة أرض فيها أغ��راس كرمة وأشجار
مثمرة تصل إليها عبر طريق عام معبدة
باالسفلت وال انشاءات عليها.
ح��دوده :يحده غربا ً قناة مياه وخلفها
طريق عام وشرقا ً قناة مياه وطريق عام
وشماال ً العقارين 474و 476وجنوبا ً العقار
.478
الحقوق العينية :أرض بعل صالحة
للزراعة حسب اإلف��ادة العقارية دعوى
ص��ادرة عن الغرفة االبتدائية األول��ى في
البقاع رقم  2013/535مقامة من جورج
وابراهيم وإيلي انطوان سابا ضد ورثة
أنطون سابا طلب تنفيذ ومحضر وصف
عقار صادرين عن دائرة تنفيذ زحلة رقم
 2014/412مقامة من جورج وابراهيم
وإي��ل��ي أن��ط��وان سابا ض��د ورث��ة أنطون
سابا.
ق��ي��م��ة ال��ت��خ��م��ي��ن وب������دل ال���ط���رح:
/612225/د.أ ستمائة واثنا عشرة ألف و
مئتان وخمسة وعشرون دوالرا ً أميركياً.
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
ال��واق��ع فيه  2015/5/28أم��ام رئيس
دائرة تنفيذ زحلة في قاعة المحكمة الساعة
الثانية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة ان يودع باسم
رئيس دائ��رة تنفيذ زحلة قيمة الطرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم
كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ زحله إذا لم يكن له مقام
فيه ،وعليه خالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحالة إي��داع الثمن تحت طائلة اعتباره
ناكالً واعادة المزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه في
خ�لال ثالثة أي��ام م��ن ت��اري��خ ص��دور ق��رار
اإلحالة دفع رسم الداللة.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد البرجي
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحله – الرئيسة
رلى أبو خاطر
المنفذ :المحامي توفيق سليم بريدي
المنفذ عليهما :سليم الياس ليان ونديم
إيلي هليط
بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/161
ينفذ طالب التنفيذ حكم محكمة الدرجة
األول���ى المدنية ف��ي زح��ل��ه ال��ن��اظ��رة في

القضايا العقارية أساس  2015/397قرار
 2015/9تاريخ .2015/1/22
ال��م��ط��روح للبيع :ك��ام��ل ال��ع��ق��ار رق��م
 /4177/اراضي زحله
مساحته/1414/ :م 2يقع ضمن منطقة
سكنية على يسار الطريق العام الذي يصل
بين أعالي حي الراسية وطريق عام زحلة-
ضهور الشوير في محلة المعروفة باسم
منطرة حزرتا وهو عبارة عن قطعة أرض
بور منحدرة ال يوجد ضمنها أي إنشاءات
أو مزروعات .على حدود العقار مع الطريق
العام يوجد حائط دعم من الباطون بارتفاع
حوالي  /3/امتار.
ح��دوده :يحده غربا ً العقار /4176/
وش��رق �ا ً طريق ع��ام والعقار رق��م /95/
وش��م��اال ً طريق ع��ام وجنوبا ً العقار رقم
./93/
الحقوق العينية :للعقار رقم  /93/حق
المرور بين العقارين رقم /94/و /95/وأن
هذا العقار مفرز عن العقار  ،/94/مرتفق
بالبراح المصدق بالمرسوم ،1971/407
مرتفق بالتخطيط المصدق بالمرسوم
 1994/5876تنازل مالك العقار عن /40/
م 2للمشروع األخضر ،تخطيط بالمرسوم
 1971/407والمرسوم ،1996/8328
تخطيط بالمرسوم  ،1996/8328وضع
يد على قسم من ه��ذا العقار نظم تكليف
وأرس���ل للمساحة ،ورد تعديل تخطيط
بالرسوم رقم  2007/1020بملف واحد مار
الياس ،دعوى صادرة عن الغرفة االبتدائية
األول��ى في البقاع رقم  2014/532/من
المدعي توفيق سليم بريدي ضد المدعى
عليهما نديم إيلي هليط وسليم الياس
ليان ،طلب تنفيذ ص��ادر عن دائ��رة تنفيذ
زحله رقم  2015/161من المحامي توفيق
سليم البريدي ضد سليم الياس ليان ونديم
إيلي هليط ،محضر وصف العقار صادر
عن دائ��رة تنفيذ زحله رق��م 2015/161
لمصلحة توفيق سليم بريدي.
ق��ي��م��ة ال��ت��خ��م��ي��ن وب������دل ال���ط���رح:
($/412200/أربعماية واثني عشر ألف
ومئتي دوالر أميركي).
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع فيه  2015/6/18الساعة الثانية
عشرة وخمس وأربعون دقيقة ظهرا ً أمام
رئيس دائرة تنفيذ زحله في قاعة المحكمة.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة ان يودع باسم
رئيس دائ��رة تنفيذ زحلة قيمة الطرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم
كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ زحله إذا لم يكن له مقام
فيه ،وعليه خالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحالة إي��داع الثمن تحت طائلة اعتباره
ناكالً واعادة المزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه في
خالل ثالثة أيام من صدور قرار اإلحالة دفع
رسم الداللة.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان

