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تيران وصنافير توصالن صراع أجنحة الدولة إلى ذروته
القاهرة – جالل خيرت
وصـلــت خــافــات األج ـهــزة الـسـيــاديــة في
م ـصــر إلـ ــى ذروتـ ـه ــا م ــع إح ــال ــة اتـفــاقـيــة
ترسيم الحدود البحرية ،التي سيجري
بموجبها ال ـت ـنــازل عــن تبعية جزيرتي
ت ـي ــران وصـنــافـيــر إل ــى ال ـس ـعــوديــة ،على
البرملان ،علمًا بأن االتفاقية تنتظر حكمًا
قـضــائـيــا نـهــائـيــا أمـ ــام مـحـكـمــة الـقـضــاء
اإلداري في مجلس الدولة يوم السادس
ع ـش ــر م ــن ال ـش ـه ــر الـ ـ ـج ـ ــاري ،ي ــرج ــح أن ــه
س ـيــدعــم إل ـغ ــاء ه ــا بــاع ـت ـبــارهــا مـخــالـفــة
دستورية صريحة.
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ـكـ ــم امل ـ ـت ـ ــوق ـ ــع ،ك ـ ـمـ ــا س ــابـ ـق ــه،
ً
سـيـسـتـنــد إل ــى أن ف ــي االت ـفــاق ـيــة ت ـنــازال
ع ــن ج ـ ــزء م ــن األراض ـ ـ ـ ــي املـ ـص ــري ــة ،كـمــا
سيستند إلــى تقرير «هيئة املفوضني»
الـ ــذي أعـ ــده م ـس ـت ـشــارون ك ـب ــار راج ـع ــوا
ال ـخ ــرائ ــط وامل ـس ـت ـن ــدات ك ـل ـهــا ،واط ـل ـعــوا
ع ـل ــى امل ـ ــراس ـ ــات امل ـ ـتـ ــوافـ ــرة بـ ــن مـصــر
والسعودية خالل السنوات املاضية.
ووفـ ـ ــق م ـع ـل ــوم ــات خ ــاص ــة ،وردت إل ــى
«األخبار» ،فإن األزمة التي تواجه صناع
ال ـ ـقـ ــرار ف ــي الـ ـق ــاه ــرة راهـ ـن ــا ه ــي ص ــراع
األجـهــزة السيادية حــول االتفاقية ،ففي
الوقت الــذي يتعامل فيه مجلس الدولة
مع القضية منذ بدايتها بصورة قضائية
ب ـح ـتــة ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن أي أب ـع ــاد سـيــاسـيــة،
وقع صــدام حاد بني جهازي «املخابرات

ال ـعــامــة» (وزارة الــداخ ـل ـيــة) وامل ـخــابــرات
الحربية (وزارة الــدفــاع) حــول االتفاقية
وبنودها .فبينما ترفضها األولى بشدة،
العـ ـتـ ـب ــارات عـ ــدة ف ــي م ـقــدم ـهــا الـغـضــب
الشعبي الذي قد ال يمكن السيطرة عليه
واعتبارات السيادة ،تــرى «الحربية» أن
القضية بسيطة وكــان يفترض أال تأخذ
ه ــذا امل ـن ـحــى ،وخ ــاص ــة أن ال ـعــاقــات مع
السعودية أقوى من أي ارتباطات أخرى.
ّ
في املقابل ،ووفــق الــروايــات ،فــإن الرئيس
عـبــد الـفـتــاح السيسي «يـقــف م ـتــرددًا بني
التقارير املتناقضة» ،وخاصة أن القضية
ص ــارت أكـبــر قضية سياسية خــال فترة
والي ـ ــة ح ـك ـمــه األول ـ ـ ـ ــى ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن إم ـ ــرار
البرملان لالتفاقية أو التوافق على رفضها
كما كان متصورًا لدى البعض بعد صدور
ق ــرار اإلح ــال ــة ،لــم يـعــد مـضـمــونــا ،فــي ظل
أن جـهــازي املـخــابــرات اللذين ساهما في
تشكيل ال ـبــرملــان مـنـقـسـمــان ،وه ــو مــا قد
يعني انقسام التصويت.
وعـلــى عكس الـحـفــاوة الـتــي استقبل بها
املـ ـل ــك الـ ـسـ ـع ــودي س ـل ـم ــان خـ ـ ــال زيـ ـ ــارة
البرملان بعد توقيع االتفاقية ،تصاعدت
حـ ــدة ال ـخ ــاف ــات ب ــن ال ـ ـنـ ــواب ،فــال ـصــوت
الـ ـغ ــال ــب ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـ ــراهـ ـ ــن ي ـ ـقـ ــول إن
الجزيرتني مصريتان وال تـنــازل عنهما،
علمًا بأن هذه األصــوات لم تخرج من قبل
بهذه القوة ،األمر الذي سيدفع املجلس في
حــال قــرر مناقشة االتفاقية إلــى التصدي

لها باستفاضة كبيرة ،وكــذلــك استعمال
تـ ـق ــاري ــر الـ ـلـ ـج ــان امل ـخ ـت ـل ـف ــة الـ ـت ــي بـ ــدأت
بالفعل في مراجعة االتفاقية ،أو جلسات
االستماع املزمع عقدها ملناقشة القضية،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـجـلـســات ال ـع ــام ــة ،وهــي
األخــرى نالت نصيبًا من املطالبة بإعادة
بثها تلفزيونيًا عند مناقشة هذه القضية
تحديدًا.
وأح ـي ـل ــت االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،الـ ـت ــي وصـ ـل ــت إل ــى

سيطلب التيار المدني
ترخيصًا لتنظيم
تظاهرة رفض حاشدة

البرملان بداية األسبوع الجاري ،إلى عدة
ّ
ستعد
لـجــان؛ أبــرزهــا «التشريعية» التي
ً
ت ـقــري ـرًا م ـف ـصــا م ــن ال ـنــاح ـيــة الـقــانــونـيــة
مــدعـمــا بــاملـسـتـنــدات واألوراق ،فيما بــدأ
عــدد مــن ن ــواب كتلة « »30-25املعارضني
وال ــرافـ ـض ــن سـلـفــا لــات ـفــاق ـيــة الـتـنـسـيــق
مــع مقيمي الــدعــاوى القضائية لحضور
جلسات مناقشة تحت سقف البرملان من

أجل الرد على جميع املراسالت السعودية
في هذا الشأن.
نواب البرملان يسعون ،كما يبدو ،إلى غسل
سمعتهم من هذه القضية بالبث املباشر
ل ـل ـج ـل ـس ــات ،ف ـي ـمــا لـ ــم ي ـح ـســم مـعـظـمـهــم
املوقف النهائي من قضية ستؤثر كثيرًا
في العالقات املصرية ـ السعودية ،وخاصة
أن ـهــا تـمـثــل سـبـبــا رئـيـسـيــا للقطيعة بني
الـبـلــديــن أخ ـي ـرًا ،عـلـمــا ب ــأن ق ــرار األج ـهــزة
ال ـس ـيــاديــة ب ـم ـفــردهــا ل ــن يـحـســم املـعــركــة
بــرملــان ـيــا ،وال سـيـمــا أن بـعـضـهــا يفضل
متابعة حكم القضاء النهائي فيها.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن ال ـت ـي ــار امل ــدن ــي،
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض ل ـل ـق ـض ـي ــة ،اع ـ ـتـ ــزامـ ــه ال ـت ـق ــدم
بطلب الـحـصــول عـلــى تــرخـيــص مــن أجــل
تنظيم تظاهرة جديدة للمطالبة برفض
االت ـف ــاق ـي ــة ،عـلـمــا بـ ــأن تـنـسـيـقــات تـجــرى
بني مختلف التيارات الرافضة لالتفاقية
هدفها أن تـكــون الـتـظــاهــرة حــاشــدة ،وأن
يشارك فيها عدد من املرشحني الرئاسيني
الـســابـقــن؛ مــن أبــرزهــم حـمــديــن صباحي
وخالد علي.
ووفق مصدر أمني ،فإن تعليمات صدرت
باحتواء أي تظاهرات حــول القضية غير
مبلغ عنها ،مع محاولة الحد من أعدادها
قبل انطالقها عبر إجراءات أمنية مشددة،
عـلـمــا ب ــأن ت ـظــاهــرة ج ــرت قـبــل أيـ ــام أم ــام
«نقابة الصحافيني» ّفرقها األمــن وألقى
القبض فيها على عدد من املتظاهرين.
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أفقيا
ُ
بحار ورائد إنكليزي ّ
 -1حرف عطف – ّ
تجول في أوقيانيا وقتل في جزر سندويش
–  -2ممثلة لبنانية من أعمالها «األرملة والشيطان» –  -3اإلسم الذي أطلقه العرب
على مدريد عاصمة إسبانيا – مغنية وممثلة مصرية –  -4بلدة لبنانية بقضاء
بنت جبيل – ماركة سيارات قديمة –  -5متشابهان – يدوس برجله األرض –  -6نوع
من صمغ الشجر يمضغ ُ
ويستخدم كبخور يحدث رائحة زكية – صفة الشخص
ّ
الذي يتطلع الى تحقيق هدف بعيد –  -7عبودية – صرخ وبكى – أغلظ أوتار العود
–  -8برهنه بشكل قاطع –  -9الـفــوالذ – صاحب محل البقالة –  -10بلدة لبنانية
بقضاء الشوف
عموديًا

شروط اللعبة

1

 -1فاماغوستا –  -2صافيتا – فول –  -3يريم – رب – رع –  -4وسط – ّ
اليم –  -5برن – الليتر – -6
ّ
مرشة – ّ -7
يغب – بوا –  -8يونس – صلف –  -9أسيره – صولد –  -10سانت باتريك
نا – فل –

عموديًا
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مشاهير 2476

حلول الشبكة السابقة

 -1صير بني ياس –  -2فار – راغوسا –  -3أفيون – بنني –  -4ميمس – ِسرت –  -5آت – طالب –
ّ
هب –  -6غار – ود –  -7باملا – صت –  -8سف – لير – صور –  -9توريتشيللي –  -10العمرة – فدك

7

حل الشبكة 2475

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

 -1نبات تستعمل فصوصه لتطييب األطعمة – عاصمة عربية –  -2معركة إنتصر
ّ
العثماني للشرق – خاصته وملكه – -3
فيها العثمانيون على املماليك فكان الفتح
طريق ومسلك – خشبة الثور –  -4مقدم برامج تلفزيونية كوميدية أميركي مشهور
على قناة «ان بي سي» في نيويورك – نوتة موسيقية –  -5يغلق الباب – بلبل مبعثرة
ّ
ّ
الهنديات
سكني كبيرة لتقطيع اللحم –  -7ثوب ترتديه
–  -6نقي العظم أو النخاع – ّ
– املفصل مــا بــن الساعد والـكــف أو الـســاق والـقــدم –  -8جروحهم – ضمير منفصل
– ُ -9جحر العقرب أو العنكبوت – ود – مقياس أرضــي للمساحة –  -10جامعات أو
مؤسسات يتابع فيها الطالب الدراسات العليا – ما ُيدخر من املواد الغذائية والقوت

أفقيا
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إعداد
نعوم
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شاعر لبناني رقيق (ّ )1930-1899
يمت بنسبه الى أسرة عريقة في القدم
أنجبت الشعراء واملــؤرخــن والكتبة .هــو مــن شـعــراء املهجر .توفي في
البرازيل
 = 1+4+3+7+6+5املغشوش مــن العملة ■  = 11+9+8طـعــام ال ــدواب ■
 = 6+2+10صوف باألجنبية

حل الشبكة الماضية :ميشيل اوباما

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم /60م2014/
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك ان ـتــركــون ـت ـي ـن ـن ـتــال لـبـنــان
ش.م.ل .ـ ـ ـ ـ ـ وك ـي ـل ــه املـ ـح ــام ــي رزق ال ـلــه
مخلوف
املـنـفــذ عليهم :شــركــة سبيد إن ش.م.ل.
وم ـي ــاد واي ـل ــي وع ــدن ــان وب ـش ـيــر وهــا
ونسرين وعبير
واليسار وجورج فارس السبعلي وهدى
ح ـن ــا ال ـك ــوس ــى ـ ـ ـ ـ وك ـي ــاه ــم امل ـحــام ـيــان
يوسف الديك وربى الشدياق
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائ ــرة تنفيذ بـيــروت بــرقــم 2012/1326
ً
تـ ــاريـ ــخ  2014/3/24ت ـح ـص ـي ــا ملـبـلــغ
 /1295393.76/دوالر أمـ ـي ــرك ــي ع ــدا
الفائدة واللواحق.
تاريخ اعــان تحول الحجز االحتياطي
الى حجز تنفيذي2014/2/10 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2014/2/21 :
الـ ـعـ ـق ــار امل ـ ـط ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :الـ ـعـ ـق ــار 80
ال ـس ـف ـي ـلــي م ـســاح ـتــه  1945م.م .قـطـعــة
ارض ضـمـنـهــا ت ـ ــراس ض ـم ـنــه piscine
بــركــة للسباحة وارب ــع حـمــامــات وغرفة
كهرباء وبرغوال قرميد وغرفة لصيانة
البيسني وقطعة ارض مغروسة اشجار
مثمرة وغرفة خدم ضمنها حمام ودرج
ي ــؤدي ال ــى الـطــابــق االول يـحـتــوي على
تراس وغرفة وحمام قيد االنشاء وغرفة
وت ــراس ضمنه اش ـجــار سـنــديــان ودرج
خــارجــي مــن ام ــام املـ ــرآب ال ــذي يحتوي
على بئر لجمع املـيــاه ي ــؤدي أيـضــا الى
الطابق االول الــذي يحتوي على مدخل
وممر وثــاث غرف نوم وحمام ومطبخ
وصالون وسفرة وغرفة جلوس وتراس
خ ـ ــارج ـ ــي ودرج خ ـ ــارج ـ ــي يـ ـ ـ ــؤدي ال ــى
الطابق الثاني دوبلكس الــذي يحتوي
عـلــى صــالــون ودار وط ـعــام وخ ــاء عــدد
 2وم ـط ـبــخ وغ ــرف ــة نـ ــوم وغ ــرف ــة مكتب
وش ــرفـ ـت ــن ودرج داخ ـ ـلـ ــي ي ـ ـ ــؤدي ال ــى
الطابق العلوي الذي يحتوي على ثالث
غرف نوم وحمامني وغرفة مكتب وغرفة
جلوس وغرفة العاب وشرفتني ،البناء
ي ـح ـتــوي ع ـلــى م ـص ـعــد ك ـهــربــائــي وهــو
بكامله ملبس بحجر صـخــري طبيعي
وان القسم املــوجــود فيه البناء مصون
م ــن الـ ـخ ــارج بـتـصــويـنــة ح ـجــر وحــديــد
الطابق االول تشغله السيدة عبال الحلو
امــا الطابق الثاني يشغله ابنها ميالد
السبعلي.
يحده غربًا طريق عام و 81شرقًا طريق
ً
عام و 85و 86شماال طريق عام و 78و77
و 75وطــريــق جـنــوبــا طــريــق ع ــام .حجز
احتياطي رقم  2000/222/222عن تنفيذ
امل ــن الـحــاجــز املـهـنــدس ال ـيــاس مخايل
السبعلي قيد احتياطي بعقد بيع على
ه ـ ــذا ال ـع ـق ــار مل ـص ـل ـحــة مـ ـي ــاد وج ـ ــورج
وايـلــي وعــدنــان وبشير وهــاال ونسرين
وعـ ـبـ ـي ــر والـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــار ف ـ ـ ـ ــارس ال ـس ـب ـع ـل ــي
تــأمــن درج ــة اول ــى على حصص ميالد
وايـلــي وعــدنــان وبشير وهــاال ونسرين
وعبير والـيـســار اوالد ف ــارس السبعلي
الـ ـب ــالـ ـغ ــة  2100س ـه ـم ــا مل ـص ـل ـح ــة بـنــك
انتركونتينتال لبنان ش.م.ل .والفريق
ال ـث ــال ــث ش ــرك ــة س ـب ـيــد إن ش.م.ل .عقد
ادخ ـ ـ ــال ع ــن ح ـك ــم ال ـت ــأم ــن ع ـل ــى حـصــة
جورج فارس السبعلي  300سهمًا وزيد
التأمني  /42000/دوالر أميركي بحيث
اصبح بعد الزيارة بنسبة /1380000/
دوالر أمـيــركــي على كــامــل الـعـقــار حجز
احـتـيــاطــي رق ــم  2010/231/231صــادر
عن دائرة تنفيذ املنت على حصة عدنان
السبعلي البالغة  500سهمًا من الحاجز
مــن فرجينيا يــوســف حسكيان تحويل
حـجــز احـتـيــاطــي رق ــم 2010/231/231
ال ـ ــى ح ـج ــز ت ـن ـف ـيــذي ب ــرق ــم 2010/292
مـحـضــر وص ــف رق ــم  2010/292حجز
اح ـت ـيــاطــي رق ــم  2012/492ع ــن تنفيذ
ب ـيــروت الـحــاجــز بـنــك انتركونتيننتال
لبنان ش.م.ل .مذكرة عن تنفيذ بيروت
باملعاملة رقم  2012/1326اعالن تحويل
الحجز االحتياطي رقــم  2012/492الى
حجز تنفيذي لقاء مبلغ /1248679.51/
دوالر أمـ ـي ــرك ــي ع ـ ــدا الـ ـف ــائ ــدة مـحـضــر
وصـ ـ ــف رقـ ـ ــم /90م 2014/مـ ــذكـ ــرة عــن
تـنـفـيــذ امل ــن رق ــم  2012/1326اش ـت ــراك
جهاد الـنــداف حجز تنفيذي عن تنفيذ
بيروت رقم  2009/1270ملصلحة شركة
كــاب ـي ـتــال ف ـي ـنــانــس ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي عن
تنفيذ بـيــروت رقــم  2015/324ملصلحة

