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ـيش إلى الضاحية

شربل :سنداهم أماكن وجود املطلوبني ( أرشيف ـ هيثم املوسوي)
الرابعة بعد ظهر اليوم جلسة في قصر
بعبدا ،وأبرز ملفاته موضوع استئجار
بواخر الكهرباء وتعديل سلسلة الرتب
والرواتب ملوظفي القطاع العام .وبحسب
م �ص��ادر وزاري� � ��ة ،ف ��إن ال�ل�ج�ن��ة ال ��وزاري ��ة
امل��ؤل�ف��ة م��ن رئ�ي��س ال� ��وزراء ووزراء امل��ال

وال� �ط ��اق ��ة وال �ب �ي �ئ ��ة ه� ��ي ال� �ت ��ي س �ت��رف��ع
ت�ق��ري��ره��ا ال��ى امل�ج�ل��س ب�ش��أن استئجار
ال �ب��واخ��ر .وم ��ن غ�ي��ر امل �ت��وق��ع أال ي��واف��ق
مجلس الوزراء على التقرير «إال إذا كان
ثمة من يرغب في تعطيل مد اللبنانيني
بالكهرباء» .وأك��د أن استئجار البواخر

قانوني!
يغطي وجود نائبة
ال ّ
المدعي العام القاضية
اللبنانية جوسلين تابت
«العيب القانوني»

ّ
ً
وه� ��ي ل ��م ت ��وق ��ع أص �ل��ا ع �ل��ى ن� � ّ�ص ق ��رار
االتهام بل ان بلمار نفسه احتفظ بهذه
ال�ص�لاح�ي��ة وه ��و م��ا ي�ج�ع��ل ال �ق��رار غير
نافذ قانونًا.
بناء على ه��ذه الوقائع ،طلب املحامون
من القاضي فرانسني أن يحسم:
ً
أوال ،ب��أن م� ّ�دة التعاقد م��ع امل��دع��ي العام
السابق دنيال بلمار كانت قد انتهت في
 13تشرين الثاني .2010
ثانيًا ،بأن بلمار لم يكن ذا صفة قانونية
ل �ي �ص��در ق� ��رار ات �ه��ام��ي ب��اس �م��ه ي ��وم 10
حزيران  .2011ولم يكن ذا صفة قانونية
ليطلب من قاضي االج��راءات التمهيدية
في  5أيار  2011وفي ّ 5تموز  2011اصدار
ّ
مذكرات توقيف بحق املتهمني األربعة.
ث��ال�ث��ًا ،ب��أن املحكمة ال��دول �ي��ة ،ب�ن��اء على
م� ��ا ذك� � ��ر ،ل �ي �س��ت ب� �ص ��دد م�ل�اح �ق ��ة ب ��در
ال ��دي ��ن وع� �ي ��اش وع �ن �ي �س��ي وص� �ب ��را أو
بصدد اتخاذ أي اجراء بحقهم أو موقف
بشأنهم.
ان ال��دف��ع ب��وج��ود ع�ي��ب شكلي ف��ي ق��رار
االتهام ّ
يعد دفعًا ّأوليًا على غرفة الدرجة
االول ��ى ف��ي امل�ح�ك�م��ة أن تنظر ب��ه ،وذل��ك
بموجب امل��ادة  90م��ن ق��واع��د االج��راءات

ً
واالث �ب��ات .ت��وج��ه ف��ري��ق ال��دف��اع ّاوال الى
قاضي االجراءات التمهيدية الذي تتيح
ل��ه امل� ��ادة  77م��ن ال �ق��واع��د ات �خ��اذ ال �ق��رار
املناسب ألن هذا االم��ر يعرقل «تحضير
ال��دع��وى أو ال�س�ي��ر ب �ه��ا» .اذ ال يمكن ان
تبدأ املحاكمات على اساس قرار اتهامي
ب��اط��ل وغ�ي��ر ق��ان��ون��ي .وط�ل��ب امل�ح��ام��ون
كذلك من فرانسني احالة االمر الى غرفة
ال ��درج ��ة االول � ��ى ب �م��وج��ب امل � ��ادة  89من
القواعد التي جاء فيها أن «على قاضي
االج � � ��راءات ال�ت�م�ه�ي��دي��ة أن ي�ب�ق��ي غ��رف��ة
الدرجة االول��ى على اطالع بما يجري ال
ّ
سيما حني يتعلق االمر بمسائل محددة
م �ت �ن��ازع ع�ل�ي�ه��ا ،وي �ج��وز ل��ه اح��ال��ة ه��ذه
املنازعات الى الغرفة» (الفقرة هاء).
أم� ��ا دن� �ي ��ال ب �ل �م��ار ف �ت �ب �ع��ت ت �ن �ح �ي��ه ف��ي
شباط  2012موجة من االنتقادات ألدائه
من داخل املحكمة الدولية ومن خارجها
(راج ��ع «األخ �ب ��ار» ،ع��دد  22آذار .)2012
ح�ي��ث أش ��ار م��وظ��ف رف �ي��ع امل�س�ت��وى في
ّ
مقر املحكمة في اله��اي ال��ى أن إنتاجية
ّ
ب �ل �م��ار ك��ان��ت م � �ح� ��دودة ،ال� ��ى ح� ��د جعل
امل�س��ؤول�ين ف��ي املحكمة ي�س�ت��اؤون منه.
املدعي العام الكندي لم يتمكن من إحراز
تقدم ملموس في التحقيقات الجنائية،
ب� ��ل اع� �ت� �م ��د م �ع �ظ��م ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال �ت��ي
كانت جهات محلية قد أنجزتها عامي
 2005و ،2006وي �ت �ض� ّ�م��ن ذل� ��ك تحليل
دات� � ��ا االت� � �ص � ��االت وت� �ح ��دي ��د ال �ش �ب �ك��ات
امل��زع��وم��ة للمشتبه فيهم بالضلوع في
ال�ج��ري�م��ة .أم ��ا أب ��رز اإلش � ��ارات امل�ب��اش��رة
ّ
ّ
فتخص
التي تدل على ضعف أداء بلمار
اإلج� � � ��راءات ال �ت��ي ق� ��رر ال �س �ي��ر ف �ي �ه��ا في
ثالث قضايا :قضية إصدار قرار االتهام
ال ��دول ��ي ،وق �ض �ي��ة ح �ق��وق ال� �ل ��واء ال��رك��ن
جميل السيد ،وقضية حجب معلومات
ومستندات عن فريق الدفاع.

«هو الحل األسرع في الوقت الحاضر من
أجل تأمني الكهرباء».
أما بالنسبة إلى مشروع سلسلة الرتب
وال � � ��روات � � ��ب ،وال � � � ��ذي ي �ت �ض �م��ن اق � �ت� ��راح
ت�م��وي�ل�ه��ا م��ن رس ��وم وض��رائ��ب ج��دي��دة،
ف �ق��د ت��وق �ع��ت م � �ص ��ادر وزاري� � � ��ة أن ي�ت��م
ت��أل�ي��ف ل�ج�ن��ة ل�ب�ح�ث��ه ،م��ؤك��دة أن معظم
مكونات الحكومة ترفض اق�ت��راح وزي��ر
امل��ال محمد الصفدي ال��رام��ي إل��ى زي��ادة
الضريبة على القيمة املضافة.
عون :شكرًا للمؤامرات الدنيئة
ّ
ف � ��ي م � �ج� ��ال آخ� � � ��ر ،ع� ��ل� ��ق رئ � �ي� ��س ت �ك �ت��ل
«ال �ت�غ�ي�ي��ر واإلص� �ل ��اح» ال �ن��ائ��ب م�ي�ش��ال
ع��ون على إع�لان عضو «جبهة النضال
الوطني» النائب أكرم شهيب في حديث
ص� �ح ��اف ��ي أن ال� �ن ��ائ ��ب ول � �ي ��د ج �ن �ب�لاط
ورئيسي الحكومة والجمهورية اتفقوا
على عرقلة مشاريع عون ووزي��ر الطاقة
ج� �ب ��ران ب��اس �ي��ل ،ش ��اك� �رًا «ه � ��ؤالء ال��ذي��ن
نتعاون معهم في الوزارة مع زمالء لهم،
وه��ذه امل��ؤام��رات الدنيئة ال�ت��ي يقومون
بها».
من جهة أخ��رى ،أشار عون بعد اجتماع
التكتل إل��ى أن «السلطان وليد جنبالط
ي �س �ت �ق �ب��ل ب �ي��ري��ز ع � ��ام  ،1982وج� �ب ��ران
ب��اس �ي��ل ط ��رد ال �س �ف �ي��ر اإلس��رائ �ي �ل��ي(ف��ي
مؤتمر في قبرص) عام .»2012
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،رأت ك�ت�ل��ة «امل �س �ت �ق �ب��ل» أن
ال�ت�ط��ورات ال�ت��ي شهدتها ب�ي��روت مساء
أول من أمس «أع��ادت هواجس االرتباك
األمني وسط حال من االرتباك املسيطر
على ال��دول��ة وهيبتها» ،مشددة على أن

باسيل للقبارصة :إما أنا
وإما السفير اإلسرائيلي

«استخدام اللغة واألدوات الطائفية أمر
مرفوض ومستنكر من أي جهة أتى».

قباني يعيد التواصل مع كرامي
وب ��رزت أم��س زي ��ارة م�ف�ت��ي الجمهورية
ال �ش �ي��خ م�ح�م��د رش �ي��د ق �ب��ان��ي ل�ل��رئ�ي��س
عمر كرامي ،بعد قطيعة سنوات سببها
اس�ت�ق�ب��ال امل�ف�ت��ي ل��رئ�ي��س ح ��زب ال �ق��وات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س�م�ي��ر ج �ع �ج��ع ،امل � ��دان بقتل
الرئيس رشيد كرامي .وق��ال قباني بعد
اللقاء« :مهما تباعد اللقاء بني األخ��وة،
ف�لا ب��د م��ن أن ي�ل�ت�ق��وا ،فجميعنا عائلة
واح��دة ،ودولة الرئيس عمر كرامي بيت
ع��ري��ق ( ،)...وه�ن��اك أم��ور كثيرة وطنية
وإس�ل�ام� �ي ��ة ،وخ �ص ��وص ��ًا ف ��ي ال� �ظ ��روف
الدقيقة التي يمر بها لبنان ،ال بد من أن
نقف فيها على رأي دول��ة الرئيس عمر
كرامي».
ورح��ب كرامي ب��زي��ارة قباني «ف��ي بيته،
ونحن من الحرصاء على كرامة سماحة
امل �ف �ت��ي ودار ال� �ف� �ت ��وى ال� �ت ��ي ن�ع�ت�ب��ره��ا
ل�ج�م�ي��ع امل�س�ل�م�ين وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين» .ورأى
أنه «من الصعب جدًا التوصل الى نجاح
على طاولة الحوار ،ولكن إج��راء الحوار
مهما ك��ان��ت نتائجه أف�ض��ل م��ن ع��دم��ه»،
م �ش �ي �رًا إل ��ى «أن امل �ق��اوم��ة ال �ت��ي ه��زم��ت
إسرائيل للمرة األولى في تاريخ الحروب
بني إسرائيل والبالد العربية ،ال يمكن أن
تسلم سالحها بهذه البساطة» .وعرض
ك��رام��ي االن�ت�خ��اب��ات الفرعية ف��ي ال�ك��ورة
م� ��ع رئ� �ي ��س ال � �ح� ��زب ال � �س� ��وري ال �ق��وم��ي
االجتماعي النائب أسعد حردان.

طرد وزي��ر الطاقة ،جبران باسيل،
ال�س�ف�ي��ر اإلس��رائ �ي �ل��ي ف��ي ق�ب��رص
من مؤتمر حول شوؤن الطاقة في
جامعة نيقوسيا .وف��ي التفاصيل
أن باسيل بعدما أبلغ املوافقة على
حضور املؤتمر في قبرص ،حذر
الجهة الداعية من حضور السفير
اإلسرائيلي الجلسة التي سيتحدث
ف�ي�ه��ا وال��رئ �ي��س ال�ق�ب��رص��ي .ف�ج��اء
ال �ج��واب ب��اإلي �ج��اب وب ��أن السفير
ل��ن يحضر .ول��دى وص��ول باسيل
ال ��ى ق �ب��رص ،اس�ت�ش�ع��ر م �ح��اوالت
ضغط م��ن أج��ل م�ش��ارك��ة السفير
اإلسرائيلي ،فجدد رفضه حضور
الجلسة ،مهددًا باالنسحاب .وقبل
ال��دخ��ول ال��ى ال �ق��اع��ة ،ت�ب�ل��غ باسيل
أن ال �س �ف �ي��ر م ��وج ��ود ف �ي �ه��ا ،ب�م��ا
أوح� ��ى وك� ��أن ث �م��ة ات �ف��اق��ًا ضمنيًا
ع�ل��ى إح ��راج ال��وف��د ال�ل�ب�ن��ان��ي .لكن
ب��اس�ي��ل رف��ض ال��دخ��ول ،وص��ودف
وصول الرئيس القبرصي ،فأبلغه
ً
باسيل باألمر ،قائال له «إم��ا نحن
وإما السفير اإلسرائيلي» .وجرت
مفاوضات على باب القاعة ،اقترح
خ�لال �ه��ا ال �ق �ب��ارص��ة ع �ل��ى ب��اس�ي��ل
عددًا من املخارج ،من بينها دخوله
الى القاعة ،ومن ثم خروج السفير
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،أو ت ��زام ��ن ال ��دخ ��ول
والخروج لكليهما .فرفض ،عندها
ط� �ل ��ب ال � �ق � �ب� ��ارص� ��ة م � ��ن ال �س �ف �ي��ر
امل �غ ��ادرة .وب��ال�ف�ع��ل ،خ��رج متجهم
الوجه وح��اول التوجه ال��ى باسيل،
الذي استدرك األم��ر ،ودخل القاعة
إللقاء كلمته.
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