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الحكومة لإدارة الفراغ ( ...تتمة �ص)1

ه��ذا التبريد الحكومي ت��زام��ن م��ع وض��وح الجمود المخيّم على
االستحقاق الرئاسي بعد اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري
بوزير الخارجية األميركي جون كيري ،الذي لم ينقل إلى الحريري
سوى حرص إدارت��ه على حفظ االستقرار في لبنان وتعزيز حملة
األجهزة األمنية على المجموعات اإلرهابية ،وتعزيز التنسيق الدولي
واإلقليمي في هذا المجال ،وجاء االتصال الذي جرى بين الحريري
ألي
والرئيس نبيه بري ،وما نقله زوار الرئيس بري عنه من استبعاد ّ
جديد رئاسي ،مطابقا ً لما نقله مق ّربون من الرئيس الحريري عن
حواره مع كيري.
ل�ب�ن��ان المتجه بضغط ال�م�خ��اط��ر ن�ح��و ال �ت��واف��ق ك�ط��ري��ق أح��ادي
للقرارات الحكومية ،يدفع اإلحساس بالخطر إلى تعزيز االلتفاف
حول أجهزته األمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني وفي مقدمتها
الهجومية األم ��ن ال �ع��ام ف��ي ح��رب ف �ن��ادق ،ت�ح� ّول��ت إل��ى مطاردات
ومداهمات للشبكات اإلرهابية التي ينتمي أغلبها إلى جنسيات غير
لبنانية ،معظمها خليجي ،واألبرز يينهم السعوديون.
مقابل ح��رب الفنادق اللبنانية ح��رب خنادق عراقية تتوزع عند
تحسبا ً
مداخل بغداد التي بدأت قوات التعبئة الشعبية بالتمركز فيها
ّ
ألي تمدّد لغزوات «داعش» الذيي يخوض مع وحدات الجيش العراقي
ّ
مواجهات ضارية في محافظة ديالى ومحيط عاصمتها بعقوبة،
التي تبعد عن بغداد ستين كيلومتراً ،بينما التنافس والتسابق بين
أولويتي الحكومة الجديدة والمواجهة مع داعش لم تحسم بعد ،حيث
ال صورة واضحة بعد لماهية العملية السياسية التي ستوفر الغطاء
للعملية العسكرية ،ومثلها ال وضوح بعد لماهية الخطوات العسكرية
التي ستجعل زعماء المحافظات التي يتمركز فيها داعش يتجرأون
للمشاركة في عملية سياسية تتولى تغطية المواجهة التي تستع ّد
الدولة لخوضها.
في سورية حرب األنفاق تتواصل والجيش السوري يكتشف ك ّل
يوم المزيد منها ،سواء في محيط العاصمة دمشق أو محيط العاصمة
الثانية حلب ،حيث حملت التطورات العسكرية تثبيتا ً لمصالحات
جديدة وتسليما ً لعدد من المسلحين لسالحهم بحثا ً عن تسويات
ألوضاعهم ،تزامنت في المدينتين مع نجاح الجيش بضرب شبكات
األنفاق التي كانت تشكل خط اإلم��داد سواء في محيط القابون في
دمشق ،أو منطقة المخابرات الجوية في حلب ،بينما أنفاق حي الوعر
في حمص ال تزال في دائرة المالحقة والمتابعة ومثلها التسويات
والمصالحات.
األم��ن من الفنادق في لبنان والعسكر إل��ى الخنادق في العراق،
واألنفاق والخنادق والفنادق في سورية تحت أعين األمن والجيش.

ال صوت يعلو أمام األمن في لبنان مع عودة شبح التفجيرات المتنقلة
ونجاح جهاز األمن العام في رصد الخاليا اإلرهابية التي تتخذ من الفنادق
في بيروت مكانا ً أمنا ً لها وتضييق هامش تحركاتها ،وصوال ً إلى إلقاء القبض
على االنتحاريين وإفشال خططها الخطيرة قبل تنفيذها.
وأمس نفذت قوة أمنية عملية دهم في فندق رمادا (السفير سابقاً) المجاور
لفندق «دو روي» في الروشة ،والذي كانت أحبطت فيه أول أمس قوة من األمن
العام مخططا ً إرهابياً ،حيث فجر انتحاري سعودي نفسه داخل غرفته.

وأسفرت عملية الدهم عن توقيف شخصين على ذمة التحقيق ،في حين
ت ّم التدقيق في هويات جميع نزالء الفندق ،وت ّم العثور على أحزمة فارغة في
الفندق ،يمكن استخدامها كأحزمة ناسفة.
وعلم أنّ االسمين الحقيقيين النتحاريي «دو روي» هما السعوديان عبد
الرحمن الشنيفي المصاب ( 20سنة) ،وهو مطلوب من األمن السعودي وقد
غادر السعودية في  10آذار الماضي ،أما أحمد عبد الرحمن الثويني الذي
قتل ( 20سنة) فال يوجد له سجل أمني ضمن المطلوبين ،وأنهما دخال إلى
بيروت آتيين من اسطنبول في  11حزيران وحجزا في  3فنادق هي« :دو
روي ،ايليت ،ومجمع عيتاني للشقق» ،بهدف التمويه ،وأنهما كانا حددا
تاريخ المغادرة في  15حزيران ،لكنهما لم يغادرا األراضي اللبنانية .وأنه
يتم التحقيق مع أكثر من موظف في فندق «دو روي» لالشتباه في أنهم أبلغوا
االنتحاريين بقدوم دورية اﻷمن العام.
وعلمت «البناء» أن هدف االنتحاريين كان استهداف مستشفى الرسول
ومراكز التجمع العام والمستشفيات في الضاحية الجنوبية ،وأن مداهمة
مطعم الساحة على طريق المطار أول من أمس ليست ألنه مستهدف بل لقربه
من مستشفى الرسول األعظم ،ومن الممكن أن يتواجد فيه هؤالء االرهابيون.
وأكد مصدر أمني أنّ اتباع االرهابيين أنماطا ً وخططا ً جديدة يبغون من
خاللها إلحاق خسائر بشرية كبيرة في صفوف مناصري حزب الله ،فهدف
هؤالء ليس شخصيات سياسية أو قياديين ،إنما إلحاق الذعر في صفوف
المواطنين.
ويوم أمس أيضا ً ع ّممت المديرية العامة لألمن العام ،وبناء إلشارة القضاء
المختص ،صورة المشتبه بقيامه بتأمين األحزمة الناسفة والمتفجرات
للشبكة التي تمت مداهمتها في فندق  DUROYويدعى المنذر خلدون
الحسن والدته حلبية مواليد  1990بزبينا  -عكار ،يحمل الجنسية السويدية
باسم  ،Monzer Al HASSANيتجول بسيارتين األولى من نوع نيسان
لون بيج قديمة الطراز والثانية مرسيدس لون رمادي موديل  ،2005ويحتمل
أن تكون هاتان السيارتان مفخختين.
كما تبحث القوى األمنية عن شخص سوري ينتمي إلى لواء التوحيد هو
من تولى مساعدتهما منذ وصولهما إلى لبنان.
وفي السياق لفت مصدر مطلع لـ«البناء» إلى أن االرهابيين يتخذون
أماكن لسكنهم في مناطق ذات لون طائفي ومذهبي يعتبرون أنه يتناسب
مع أهداف المجموعات اإلرهابية التكفيرية ،وحيث يعتقدون انّ بإمكانهم
بناء بيئة حاضنة تجعلهم بعيدين نوعا ً ما عن مالحقات األجهزة األمنية
التي ستمتنع عن القيام بالمداهمات ،وأن نزول هؤالء في أوتيل «دو روي»
الذي يبعد أمتارا ً قليلة عن السفارة السعودية دليل على أنهم كانوا مطمئنين
صدموا بجرأة األجهزة األمنية .وإذ لفت
إلى أنّ المكان آمن ،إال أنّ اإلرهابيين ُ
المصدر إلى أنّ المداهمات كان بطلها األمن العام ال أي جهة أمنية أخرى ،أكد
صدم وارتبك مع افتضاح جنسيات االنتحاريين،
أنّ بعض الجهات األمنية ُ
بعدما حاولوا في البدء طمس الحقيقة.

السفارة السعودية تستنكر

واستنكرت السفارة السعودية في بيروت «العمل االرهابي في الروشة،
مؤكدة أنه ال يمت إلى القيم اإلنسانية أو اإلسالمية بأي صلة .وشدّدت في
بيان على أنّ المملكة ال توفر أيّ جهد في سبيل مكافحة هذه اآلفة الغريبة عن
مجتمعنا العربي وقيمنا اإلسالمية ولألجهزة األمنية في المملكة استراتيجية
واضحة المعالم لمكافحة اإلرهاب» .وأبدى السفير السعودي علي عواض
عسيري استعداد بالده إلرسال فريق عمل لمساعدة السلطات اللبنانية في
مكافحة اإلرهاب.
وأمس داهمت قوة من الجيش مكانا ً في مخيم ضبية لالجئين الفلسطينيين
وهي تبحث عن جيب شيروكي أسود وعن امرأة سورية .وأكد مصدر أمني

لـ«البناء» أن المداهمات هي من ضمن التدابير الوقائية وتتمة للعملية
االستباقية التي بدأتها األجهزة األسبوع الماضي ،وهي إج��راء روتيني
احترازي لكل مكان يشتبه بوجود انتحاريين وإرهابيين في داخله.
وأكد المصدر أن الوضع المتفجر في لبنان سيبقى مضبوطاً ،والقيام
بأعمال إرهابية ليس للتدمير الكلي بل يستخدم للضغط .ولفت إلى أن
التدابير األمنية ستتكثف في شهر رمضان لمنع وقوع تفجيرات.

مداهمات في الفنيدق وتوقيف مرافق طبارة

وأعلنت قيادة الجيش أن «قوة من الجيش دهمت منزل المدعو علي محمد
كنعان في بلدة فنيدق  -عكار ،المطلوب بعدة مذكرات توقيف ،من دون
العثور عليه» .وأشارت في بيان إلى أنه «ضبطت خالل الدهم  42أصبعا ً من
الديناميت و  34قذيفة هاون من عيار  120ملم و 82ملم ،و 14حشوة دافعة
لمدفع الهاون ،و 36صاعق رمانة».
واعتقلت قوى األمن الداخلي أحد مرافقي النائب محمد كبارة ويدعى بالل
حكويتي في أحد المقاهي عند ساحة النجمة في طرابلس ،وذلك على خلفية
االشتباكات التي وقعت منذ أشهر على مقربة من مكتب كبارة.

سالم يرفض فرض تأشيرة دخول على الخليجيين

ولما كان من المفترض أن تدفع جنس ّي ُة االنتحار َّي ْين السعوديّة مجلس
ال��وزراء إلى فرض تأشيرة دخول على الخليجيين إلى لبنان ،فإن رئيس
الحكومة تمام سالم ليس في هذا الوارد على اإلطالق.
وعلمت «البناء» من مصادر وزارية في  14آذار أن رئيس الحكومة استغرب
خالل الجلسة كيف يمكن للبعض أن يفكر بإلغاء التأشيرات التلقائية على
الخليجيين بسبب وجود  5أو  10إرهابيين يحملون الجنسية السعودية
أو جنسيات خليجية أخرى ،قائالً :ال نريد أن نوتر العالقة مع دول مجلس
التعاون الخليجي بسبب ذلك .وأكدت المصادر أن أي نقاش لم يحصل حول
هذا الموضوع ،وأن تصريحي الوزيرين نهاد المشنوق «أن إقرار التأشيرة غير
وارد» ووزير العدل أشرف ريفي «إذا أردنا فرض تأشيرات الدخول المسبقة
علينا فرضها على اإليرانيين والخليجيين» ،كانا قبيل دخولهما الجلسة.
وك���ان ال��وض��ع األم��ن��ي استحوذ على أج���واء جلسة مجلس ال���وزراء
وأعلن رئيس الحكومة أنّ األمن مستق ّر ،واإلره��اب لن ينجح في استهداف
وحدتنا ،مشيرا ً إلى أن المرحلة سياسيا ً ودستوريا ً غير مريحة ،وشدد
على أن التعامل مع هذه المرحلة الصعبة ال يمكن أن يتم إال بالتوافق.
وأقر مجلس الوزراء معظم بنود جدول أعماله وآلية العمل في ظل الشغور
الرئاسي على قاعدة التوافق بين جميع األفرقاء .وطالب وزير العمل سجعان
قزي الحكومة التفكير بإعادة تخفيض الضرائب و tvaعلى أصحاب الفنادق
كتعويض عن خسارتهم الموسم السياحي في ظل الوضع األمني الذي ضرب
الموسم السياحي.

السنيورة يرفض البت
بملفي مجلس الجامعة والتفرغ

ووفق مصادر وزارية ،فإنّ الجلسة التي استمرت قرابة الخمس ساعات
سادتها نقاشات إيجابية .وقالت إن نصف الجلسة تقريبا ً خصص لبحث
الوضع األمني في ضوء الحوادث التي شهدتها البالد في األيام األخيرة،
وكان التركيز على أهمية تعزيز األجهزة ورفدها بالعدّة والعديد ،كما جرى
التط ّرق إلى موضوع فرض تأشيرة دخول للخليجيين اآلتين إلى لبنان حيث
طلب عدد من وزراء  8آذار أن يُصار إلى اعتماد التأشيرة ،لكن رئيس الحكومة
ووزراء  14آذار اعترضوا على ذلك ،داعين إلى التعويض عن ذلك بمزيد من
اإلجراءات األمنية.
وأوضحت المصادر أنه في موضوع آلية عمل مجلس الوزراء ،فقد جرت

مناقشة عدد من األفكار التي كانت مطروحة بهذا الخصوص ،بينها توقيع كل
الوزراء أو تشكيل لجنة وزارية .لكنه في نتيجة النقاش جرى االتفاق على
أن يُصار إلى توقيع المراسيم من الوزراء الحاضرين في الجلسة ،وكذلك أن
يو ّزع جدول األعمال قبل أربعة أيام من موعدها.
وعلمت «البناء» أن وزير التربية الياس بوصعب عرض خالل الجلسة
وبموافقة رئيس الحكومة تمام سالم ملفي الجامعة اللبنانية والتفرغ من
خارج جدول األعمال ،إال أن الوزير نبيل دوفريج نقل اعتراض ورفض رئيس
كتلة المستقبل فؤاد السنيورة البت في ملفي الجامعة والتفرغ ،وأن هناك
طلبات معينة في ما يتعلق بمجلس العمداء .وأمام ذلك أعلن بوصعب أنه
مستعد للسير بالتفرغ من دون مجلس العمداء وفك االرتباط بينهما ،إال أن
السنيورة الذي اتصل به دوفريج ألخذ رأيه في الموضوع رفض األمر .وأكدت
مصادر وزارية أن ما حصل أمس أثبت أن السنيورة يعرقل ملفي الجامعة
على غرار عرقلته لملف سلسلة الرتب والرواتب ،وأن العقدة باتت عند تيار
المستقبل الذي كان قد أعطى موافقة يوم األربعاء على البت بملف الجامعة
والتفرغ إال أنه عاد وتراجع.

سفراء الدول الخمس في الخارجية اليوم

في موازاة ذلك ،بدأ سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية التحرك في
ضوء المستجدات األمنية ،ويزور سفراء كل من الواليات المتحدة ديفيد هل،
بريطانيا توم فليتشر ،روسيا الكسندر زاسيبكين ،فرنسا باتريس باولي،
والصيني جيونغ جيانغ ،وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،بعدما
التقوا أول من أمس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي .وأكد السفير
الروسي الكسندر زاسيبكين لـ «البناء» أن المجتمع الدولي يؤيد اإلسراع في
انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان ،ال سيما في ظل األوضاع األمنية التي
يجب أن تكون دافعا ً لتماسك اللبنانيين.
وأمس التقى الرئيس سعد الدين الحريري في باريس وزير الخارجية
األميركي جون كيري وتم البحث في الشأن اللبناني ،ال سيما ضرورة إنهاء
حال الفراغ الرئاسي والعمل بكل الجهود الممكنة النتخاب رئيس للجمهورية
في أسرع وقت .كما تناول البحث الخطوات اآليلة إلى ضمان االستقرار في
لبنان وتعزيز القوى األمنية والعسكرية ،إضافة إلى مشكلة النازحين
السوريين والضغوط التي يواجهها لبنان جراء ذلك ،والجهود المطلوبة
من المجتمع الدولي لمواجهة هذه المشكلة وأعبائها المتنامية على مختلف
الصعد.

ب ّري يك ّرر دعوته لالستثمار في األمن

في سياق متصل ،أ ّكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام ز ّواره مجددا ً
ّ
يحض كل السفراء الذين يلتقيهم إلى
على أهمية االستثمار في األمن ،وأنه
دعوة بالدهم لدعم الجيش واألجهزة األخرى بالسالح .ورأى أن الهم األول
اليوم هو اله ّم األمني .مالحظا ً أن اإلرهاب ال يستطيع التعرض لالستقرار طالما
أن اللبنانيين مع مؤسساتهم .لكنه أضاف« :أقول بصوت عالٍ لديّ كل الثقة
بالناس أكثر من بعض السياسيين الذين يعملون على شق الصف» .والحظ
أن ما حصل في الطيونة كان يستهدف إحداث الفتنة .مؤكدا ً أن المشكلة في
نحسن وضعنا بما يم ّكننا من مواجهة
لبنان هي بالسياسيين ولذلك يجب أن
ّ
األخطار وإن كان وضعنا في لبنان أفضل من باقي دول المنطقة.
وقد اتصل الرئيس بري بالحريري حيث أك��دا ض��رورة انتخاب رئيس
للجمهورية ،وإن كان بري يالحظ أن ال شيء جديدا ً بما يخص االنتخابات
الرئاسية مكررا ً دعوته لعدم تعطيل المؤسسات وال سيما مجلسي النواب
والحكومة ،معلنا ً تأييده لآللية التي أُقرت في مجلس الوزراء أمس حول عمل
الحكومة وإن كان يرى فيها بعض الشوائب الدستورية ،معلنا ً أيضا ً تأييده
لمواقف الرئيس سالم.

كاغ :على بع�ض الدول ( ...تتمة �ص)1
وأحد المرشحين لخالفة األخضر االبراهيمي ،أن جهود إيران
واألمم المتحدة أثبتت أنه لو كانت اإلجراءات حيادية لتوافرت
الظروف لنجاح الحلول األخرى بما فيها السياسية في سورية
محذرا ً من أن الكيان الصهيوني يشكل تهديدا ً جادا ً للمنطقة
والعالم لحيازته أسلحة الدمار الشامل.
وأعربت ك��اغ عن ارتياحها لزيارة إي��ران ودعمها نجاح
مهماتها في سورية وقالت إن «ذلك كان نجاحا ً جماعيا ً تحقق
بفضل دعم إي��ران وتعاون المسؤولين السوريين البناء»،
وأش��ارت إل��ى األبعاد اإلنسانية لالزمة في سورية معربة

عن أملها بتخلي بعض ال��دول عن توجهاتها السابقة تجاه
سورية.
الى ذلك ،أعلن ممثل سورية الدائم في األمم المتحدة بشار
الجعفري ،أن وكيلة األمين العام للشؤون اإلنسانية فاليري
آموس ،قدمت في تقريرها عرضا ً مجتزأ للوضع اإلنساني في
سورية ،مشيرا ً الى انه «يحق لنا أن نسأل آموس ،لماذا يغفل
تقريرها تسمية الكيانات اإلرهابية باسمها» ،موضحا ً أن
معدي التقرير تجاوزوا واليتهم اإلنسانية بالتطرق لالنتخابات
الرئاسية التي هي استحقاق دستوري سيادي.

و�صفات لبنانية ( ...تتمة �ص)1
بلعبة السلطة وكيفية استقطابها ،لتغطية
أدوار مرحلية ،والحكومة الحالية في لبنان
التي يترأسها تمام سالم والتي تخلى تيار
ال�م�س�ت�ق�ب��ل ع��ن ت�ح�ف�ظ��ات��ه ع �ل��ى المشاركة
ف�ي�ه��ا رب �ط �ا ً ب���دور ح ��زب ال �ل��ه ف��ي سورية،
تماثالً مع المآخذ على مواقف المالكي من
األزم��ة السورية ،لترى أنّ العامل المحرك
ه��و اإلغ���راءات التي قدمها ح��زب الله لتيار
المستقبل في األحجام واألدوار والحقائب،
وال �ت��ي ح��رم��ت م �ك � ّون��ات «ال �ق��اع��دة» فرصة
التغلغل في الجسم الشعبي للمستقبل وبانت
نتائجها في تراجع نفوذ «القاعدة» والنجاح
بتوجيه ضربات مؤلمة إلى جسمه ،وبعجزه
عن تجنيد انتحاريين لبنانيين ،وصوالً إلى
العجز ع��ن التحرك بحرية وام�ت�لاك هامش
مناورة وحركة ال ب ّد منهما لتحقيق النجاح.
 وصفة لبنانية أخ��رى يمثلها االنفتاحعلى مك ّون الضلع الثالث للمجتمع اللبناني،
وهو في لبنان البيئة المسيحية وزعاماتها،
ونجاح الحزب ببناء عالقة ثابتة وراسخة مع
أب��رز زعامة مسيحية يمثلها العماد ميشال
ع ��ون ،وم��ا ي��وازي �ه��ا ف��ي ال�ت�ك��وي��ن العراقي
ال��دي�م�غ��راف��ي م��ن دور وم�ك��ان��ة للتشكيالت
ال�ك��ردي��ة ،التي يفتقد المالكي حليفا ً وازن �ا ً
راسخا ً بين مكوناتها.
 ال��وص�ف��ات اللبنانية ت��درس لكنها غيرق��اب �ل��ة ل �ل �ن �س��خ ،ف��ال �خ �ص��وص �ي��ة العراقية
والخصوصية اللبنانية تفرضان منطقين

مختلفين ،خصوصا ً أنّ الشرخ المذهبي في
لبنان يكسره وجود امتداد حقيقي لمؤيدي
المقاومة في البيئة الطائفية السنية ،فحلفاء
المقاومة من السنة ينالون في ك ّل استحقاق
انتخابي ثلث أصوات طائفتهم.
 ثمة من يطرح في فريق المالكي المبادرةل��دراس��ة وصفة روسية تعبّر عنها العالقة
بين الرئيس فالديمير بوتين ورئيس وزرائه
ديمتري ميدفيديف بأن يجد المالكي حليفا ً
كالدكتور ابراهيم الجعفري يرشحه لرئاسة
الحكومة ويتولى من ورائ��ه رئاسة وقيادة
الكتلة النيابية األكبر ،أو ما سيصبح الغالبية
البرلمانية ،وما قد يشكله ذلك من كسر لحدة
المناخ وخلطا ً ل�ل�أوراق م��ن دون المساس
بالسياسات ،وه��ذا ال��دور ليس ببعيد على
ك ّل حال عن ال��دور الذي يرتضيه حزب الله
لنفسه ف��ي لبنان منذ س�ن��وات ول��و بطريقة
أخرى ،أو ما ُيس ّمى بتواضع القوي.
 تعادلت الجزائر مع روسيا في المباراةالتي انتهت بعد منتصف الليل ،فتأهّلت إلى
الدور الثاني في المونديال ،ألف تحية قلبية
ل �ل �ج��زائ��ر وش �ع �ب �ه��ا ،والع �ب �ي �ه��ا ومنتخبها،
ح�ي��ث ت �ق � ّدم��ت بينما س�ق��ط ك �ب��ار يشيخون
مثل اسبانيا وإي�ط��ال�ي��ا وإن�ك�ل�ت��را ،هنا كالم
ف��ي ال�س�ي��اس��ة ول �ي��س ك�لام �ا ً ف��ي التموضع
ب�ي��ن مشجعي ال �ف��رق العالمية ل �ك��رة القدم
واالح� �ت ��رام ل�خ�ي��ارات�ه��م ،ع��رب��ي ي �ق��ول ألف
مبروك للجزائر فقط.

الجزائر �إلى الدور الثاني ( ...تتمة �ص)1
وحققت البرتغال فوزا ً غير كافيا ً
على منتخب غانا بنتيجة  1-2في
ال��ل��ق��اء ال���ذي جمعهما على ملعب
استاديو ناسيونال ف��ي برازيليا،
لترفع البرتغال رصيدها إلى  4نقاط
بالتساوي مع أميركا التي تأهلت
بفضل ف��ارق األه���داف ،فيما توقف
رصيد غانا عند نقطة واح���دة في
المركز األخير.
وكان المنتخب الغاني يكفيه الفوز
بنتيجة هدفان لهدف على البرتغال،
في ظل خسارة أميركا من ألمانيا إذ
يتساوى الفريقان بفارق األه��داف،
لكن يصبح لغانا أفضلية القوة
الهجومية «التهديف».
افتتح منتخب البرتغال التسجيل
في الشوط األول عن طريق المدافع
الغاني جون بويي بالخطأ في مرماه
بالدقيقة  ،31بينما سجل ال��دون

كريستيانو رونالدو الهدف الثاني
في الدقيقة  ،80فيما جاء هدف غانا
الوحيد عن طريق أسامواه جيان في
الدقيقة .57
وبهذه النتيجة تكون البرتغال
قد خرجت من دائ��رة المنافسة على
اللقب مصطحب ًة المنتخب الغاني
معها خارج بالد السحرة.
وضمن لقاءات المجموعة السابعة،
ت��واج��ه منتخب الجزائر م��ع نظيره
ال��روس��ي ف��ي م��ب��اراة يكفي التعادل
فيها للجزائر كي تتأهل الدور الثاني
وت��ح��ق��ق حلمها ال��م��ؤج��ل .وه���ذا ما
حدث ليلة أمس على ملعب آرينا دي
بايكسادا في كوريتيبا ،عندما انتهت
المباراة التي جمعت بين المنتخبين
الروسي ومحاربي الصحراء بالتعادل
ٍ
بهدف لهدف.
اإليجابي
وتقدم المنتخب الروسي مبكرا ً في

الدقيقة  6عبر العبه كوكورين ،لكن
إس�لام سليماني سجل التعادل في
الدقيقة  60ليتأهل الخضر إلى دور
الستة عشر ويواجهون الماكينات
األلمانية ،في لقاء انتقا ٍم وث��أر من
مؤامرة .1982
وانتهى اللقاء الثاني الذي جمع
بين المنتخب البلجيكي ونظيره
ال��ك��وري ال��ج��ن��وب��ي ب��ف��وز بلجيكا
ٍ
بهدف نظيف ،على ملعب أرينا دي
ساو باولو بحضور جماهيري بلغ
 61.397ألف متفرج.
ُسجل ه��دف بلجيكا في الدقائق
األخيرة عبر القائد ي��ان فيرتونغن
( ،)78وب���ذل���ك ض����رب م��ت��ص��در
المجموعة السابعة موعدا ً مع أميركا
في ال��دور الثاني ،فيما ودع منتخب
كوريا الجنوبية البطولة من الدور
األول مصطحبا ً مع الدب الروسي.

واستهجن الجعفري خ�لال كلمة له أم��س في نيويورك،
تجاهل التقرير أن السبب الرئيسي لنشوء الوضع اإلنساني
هو اإلره��اب ،مشددا ً على ض��رورة معالجة ج��ذور المشكلة
والمتمثلة باإلرهاب المدعوم خارجياً.
وأكد الجعفري ان الحكومة السورية تتحمل الجزء األكبر من
حجم المساعدات اإلنسانية الموزعة في البالد ،مشيرا ً الى انها
سهلت جهود األمم المتحدة بالوصول إلى بعض المناطق التي
يصعب الوصول إليها ،وتستمر الحكومة السورية بإصدار
الموافقات على طلبات إيصال المساعدات.

ورح��ب المندوب السوري باالنخراط اإليجابي لـ»ألمم
المتحدة» بتحسين الوضع اإلنساني في سورية« ،لكننا
نرفض تسخير البعض مقدرات هذه المنظمة الستهداف دول
بعينها» ،الفتا ً الى انه من المستهجن أن يتجاهل التقرير عرقلة
الحكومة التركية إيصال المساعدات.
ميدانياً ،فرض الجيش السوري أمس سيطرته على قرية
الشيخ زي��ات في الريف حلب ،في حين استهدفت وحداته
تحركات المسلحين في مناطق بستان القصر وباب النصر
والحلونية والمرجة والصاخور والميسر واالنذارات والزربة

تل �أبيب لوا�شنطن ( ...تتمة �ص)1
وأض���اف التقرير أن «اس��رائ��ي��ل» احتفظت بعالقات
عسكرية ومخابراتية وتجارية سرية م��ع ال��ك��رد منذ
الستينات ،إذ ترى في الجماعة العرقية التي تمثل أقلية
حاجز صد ضد االعداء المشتركين من العرب» ،مشيرا ً الى
أن «الكرد انتهزوا الفوضى الطائفية الحديثة في العراق
لتوسيع منطقتهم الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي بضم
مدينة كركوك التي توجد فيها مكامن نفطية كبيرة يمكن أن
تجعل الدولة المستقلة التي يحلم بها كثيرون قادرة على
البقاء اقتصادياً».
وي��ق��ول م��س��ؤول��ون مخضرمون ف��ي االس��ت��خ��ب��ارات
«االسرائيلية» إن «التعاون اتخذ شكل التدريب العسكري
للكرد في شمال العراق مقابل مساعدتهم في تهريب اليهود
إلى الخارج وأيضا ً في التجسس على نظام صدام حسين
في بغداد وكذلك على ايران في اآلونة األخيرة».

وق��ال اليعازر تسافرير ،وه��و رئيس سابق لمكتب
للموساد في المنطقة الكردية بشمال العراق لكنه تقاعد
اآلن من الخدمة بالحكومة «االسرائيلية» ،إن «السرية
حول العالقات فرضت بناء على طلب الكرد» .وأضاف:
«نحب أن تكون في العلن وأن تكون لنا سفارة هناك وأن
تكون العالقات طبيعية ،لكننا نبقيها سرية ألن هذا ما
يريدونه».
وقالت عوفرا بنجيو ،وهي خبيرة في شؤون العراق في
جامعة تل أبيب ومؤلفة لكتابين عن الكرد ،إن «شحنة النفط
التي سلمت الجمعة الماضية وغيرها من العالقات التجارية
بين «اسرائيل» وكردستان هي بوضوح جزء من حنكة
سياسية أوس��ع» .وأضافت« :أعتقد بالتأكيد أن اللحظة
التي يعلن فيها الرئيس الكردي مسعود البارزاني االستقالل
سترفع درجة هذه العالقات إلى عالقات مفتوحة».

هيغ :ت�شكيل الحكومة ( ...تتمة �ص)1

وأعزاز ورسم العبود والشويخة وماير وكرم الجبل.
وفي ريف دمشق ،نفذت وحدات الجيش السوري والقوات
الرديفة سلسلة عمليات استهدفت مسلحين في مناطق وادي
بردى والزبداني وجرود بلدات عسال الورد وعين درة وقارة
في القلمون ،والمناطق المحيطة بالمليحة في جسرين وزبدين
ووادي عين ترما ،ومناطق داريا وزملكا وحرستا وجوبر.
وفي ريف الالذقية الشمالي ،استهدفت وح��دات الجيش
ال��س��وري وال��ق��وات ال��ردي��ف��ة مسلحين ف��ي مناطق ربيعة
والمعيتمة وساقية الكرت ودير حنا وكتف الرمان والقصب.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب عدنان محمد طباجة بوكالته عن
سميحة عباس ف��روخ بصفتها من ورثة
عباس أحمد فروخ لمورثته هديه حالوي
شهادة قيد بدل ضائع للعقار  298قاقعية
الجسر.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد حسن جزيني لموكليه جميل
وكامل نعيم عبدون شهادتي قيد بدل ضائع
للعقار  1260جباع.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب مارون يوسف الياس عون لموكله
ي��وس��ف ال��ي��اس ي��وس��ف ع���ون ش��ه��ادات
قيد بدل ضائع للعقارات  2892و2894
و 2896النبطية الفوقا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب يحيى محمد ال��ب��اق��ر كوثراني
بوكالته عن عبدو محمد يونس بصفته من
ورثة بسيطة يأحمد حايك لمورثتها زينب
قاسم لمع شهادات قيد بدل ضائع للعقارات
 854و  885و 1047و 959و  941و 912
عدشيت.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

وتجمعاتهم ،والثاني متابعة المسار السياسي وعقد
اجتماع مجلس النواب في موعده المحدد وانتخاب رئيس
للبرلمان ورئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة» ،معتبرا ً
ان «المضي قدما ً في هذين المسارين سيلحق الهزيمة
باإلرهابيين».
وتابع المالكي ان «هناك ارتباطا ً كبيرا ً بين ما يجري
في سورية وم��ا يحدث في ال��ع��راق اآلن» ،م��ش��ددا ً على
ضرورة «تحمل جميع الدول مسؤولياتها وعدم التهاون
في دعم منظمات مثبتة لدى االمم والمتحدة بأنها منظمات
إرهابية».
وأكد هيغ «أن بالده ستقدم كل الدعم ال�لازم للعراق
لمواجهة اإلره��اب» ،مشددا ً على «أن تنظيم داعش يم ّثل
خطرا ً على العراق والمنطقة كلها».
وقال هيغ في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس،
«إن تشكيل الحكومة سيساهم في حل الخالفات العالقة»،
وأض��اف أن «حكومته تدعو القادة العراقيين كافة الى
الوحدة ومواجهة تهديدات داعش».
وقال وزير الخارجية البريطاني «إننا نؤمن بأن اهم
عامل سيحدد مدى تقدم االرهابيين من عدمه هو الوحدة
السياسية التي ينبغي ان يسعى اليها كل السياسيين»،

مشيرا ً الى «اننا كأصدقاء للعراق نولي اهمية قصوى
لتشكيل حكومة تحظى بدعم فئات الشعب كافة».
ولفت هيغ الى أن «هناك ادراكا ً قويا ً لحكومة شاملة،
وأن تشكيلها بسرعة سيسرع في حصول العراق على
الدعم العسكري» ،مؤكدا ً أن «الممكلة المتحدة يمكن ان
توفر دعما ً دبلوماسيا ً باالضافة الى الدعم في مكافحة
االرهاب».
كما دعا وزير الخارجية البريطاني الى تنسيق دولي
من أجل تجفيف منابع «اإلره��اب» ،قائالً :إن «داعش
مجموعة ارهابية دموية ذات فكر غريب على المنطقة
والشرق االوسط عموماً» ،مبينا ً أن «على اي شخص
يريد او ينوي االنضمام لداعش ان يفهم بأنها منظمة
اجرامية منخرطة بجرائم اغتصاب وقتل وتدمير».
وكان وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ وصل الى
العاصمة العراقية بغداد لبحث تطورات االوضاع االمنية
في البالد.
وتأتي هذه الزيارة ،بعد زيارة وزير الخارجية االميركي
جون كيري الى بغداد ،في ( 23حزيران  )2014في زيارة
غير معلنة ،حيث اجرى سلسلة لقاءات مع المسؤولين
العراقيين على راسهم رئيس الحكومة نوري المالكي.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي مرتضى ابراهيم سند تمليك
بدل ضائع للقسم  39من العقار  582زفتا
وشهادة قيد بدل ضائع للعقار  92زفتا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي ذيب ذيب لموكلته صبحية
سليم علي أيوب سندي تمليك بدل ضائع
للقسمين  4و 6من العقار  1858حبوش.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسين علي بدر الدين بوكالته عن
درويش ومحمد عبد الحسين مكه بصفتهم

مشتريين بمجب عقد بيع للبائع عبد
الحسين السيد درويش مكه شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  2403حبوش.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب مصطفى مهدي فحص شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  3174جبشيت.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب أحمد محمد حسان بوكالته عن
شمعون عباس طانيوس لمورثه عباس
طانيوس جرجس شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  2095دير ميماس.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام
عن ص��دور نتائج االختبارات الرياضية
للمرشحين للتطوع برتبة مأمور متمرن من
الرقم ( )1001إلى الرقم ( )2000ضمناً،
وع��ن تحديد مواعيد االختبارات الطبية
والمثول أم��ام اللجنة لهؤالء المرشحين
اعتبارا ً من يوم الخميس 2014/06/26
حتى يوم السبت  ،2014/06/28الساعة
السادسة صباحاً.
ل�لاخ��ت��ب��ارات ال��ط��ب��ي��ة :م��ب��ن��ى األم��ن
العام رقم ( )4مقابل قصر العدل ،ويلي
االختبارات الطبية مباشرة المثول أمام
اللجنة في شعبة المرآب ،ساحة العبد،
خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي
واالقتصادي (.)TVA
لالطالع على هذه النتائج ومواعيد إجراء
االختبارات الطبية والمثول أم��ام اللجنة
حسب األرق��ام باإلضافة إل��ى المستندات
الواجب اصطحابها ،مراجعة موقع األمن
العام على شبكة اإلنترنت والتويتر:
.www.general-security.gov.lb
NOTICE OF DISSOLUTION OF
Romane Inc.
)(The Company
In the Matter of the International
Business Companies Act of 1994
of the Republic of Seychelles
and In the Matter of Romane
Inc. (The Company) Company
Number 111592, we hereby
inform that on 24th day of June
2014 the company is in process
of being dissolved as a company
under the International Business
Companies Act.
Dated this 27th of June 2014

