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ال�سعودية وقطر ( ...تتمة �ص)1

ومساء أبلغ بري زواره أن اللقاء
مع عدوان كان إيجابيا ً وأنه سمع منه
موقفا ً بأن القوات مع عقد الجلسات
التشريعية م��ن دون ش��روط لكنه
يفضل أن يكون التشريع محصورا ً
بالقضايا الضرورية ،ورد عليه بري
ب��أن ه��ذه النقطة ال خ�لاف عليها.
واعتبر أن ما سمعه من ع��دوان هو
موقف متقدم وينطوي على تفاهم
مبدئي ينتظر ترجمته م��ع حلفاء
القوات مع العلم أن بري سمع من
النائب سامي الجميل أثناء استقباله
له في عين التينة أول من أمس ،كالما ً
إيجابيا ً لكنه لم يقل صراحة إنه مع
التشريع .أما األولويات المطروحة
ل��ل��ت��ش��ري��ع ف��ع��رض ب���ري أب��رزه��ا
أم���ام زواره وه���ي :سلسلة الرتب
وال��روات��ب ،اليوروبوند ،الموازنة
ال��ع��ام��ة ،م��وض��وع دف���ع ال��روات��ب
للموظفين ،تعديل قانون االنتخاب
بالنسبة للمهل.
وأشار بري إلى أنه يستطيع عقد
جلسة واحدة إلقرار هذه المواضيع.
من جهة أخ��رى ،ج��دد ب��ري تأكيده
رف���ض ال��ت��م��دي��د ،وق����ال« :إذا ق��رر
المجلس التمديد في جلسة مقبلة
ف��إن كتلتي ستكون ضد ذل��ك وهذا
موقف ليس للمناورة وال للمقايضة»،
مشيرا ً إل��ى أن الوقت متاح إلج��راء
االنتخابات ،وأن الوضع اآلن أفضل
من عام  2013عندما مدّد المجلس
لنفسه .وف���ي ال��م��ع��ل��وم��ات أي��ض��ا ً
لـ«البناء» من مصدر في « 14آذار»
أن ات��ص��االت ستجرى بين أط��راف
هذا الفريق لحسم الموقف نهائياً،
وإذا كانت النتائج إيجابية فإن
ذل��ك سيفتح الطريق أم��ام الجلسة
التشريعية المرتقبة.
وبحسب المعلومات ف��إن بري
س��ي��دع��و ه��ي��ئ��ة م��ك��ت��ب المجلس
لالجتماع وإق��رار جدول أعمال هذه
الجلسة مع العلم أنه يوجد جدول
أعمال سابق وفي كل األحوال ستكون
السلسلة على رأس الجدول ،بعدما
أصبحت مقاربتها أفضل ما قد يؤدي

إلى إقرارها بحسب المصدر.
وأكد النائب أنطوان زهرا لـ«البناء»
أن التمديد ليس مطلبا ً لـ 14آذار،
وأن ال��وض��ع ال يحمل م��زاي��دات،
الفتا ً إلى أن الفريق المذكور جاهز
لالنتخابات أكثر من  8آذار .إال أنه
أشار إلى أن اللقاء بين الرئيس بري
والنائب ع��دوان درس كيفية تجنب
الوصول إلى الفراغ في المؤسسات
الدستورية ،وال سيما في ظل الفراغ
في س��دة الرئاسة ،وإن ك��ان هناك
استحالة في إجراء االنتخابات يجب
تفادي تمدد الفراغ إلى المجلس.
من ناحية أخرى ،أشار زهرا إلى أن
اللجنة التي سيكلفها فريق  14آذار
التواصل مع فريق  8آذار ستجتمع
مع مختلف القوى السياسية بعيدا ً
من اإلع�لام الستمزاج بعض اآلراء
السياسية ،باستثناء كتلة الوفاء
للمقاومة التي سيلتقي بعض نوابها
بأعضاء اللجنة في المجلس.

موجبات التمديد
أمنية وسياسية

ف��ي ه���ذا ال���وق���ت ،ب���دا م��وض��وع
التمديد للمجلس أنه يسلك طريقه
أيضا ً بعيدا ً من األضواء.
وي��ق��ول م��ص��در نيابي مطلع إن
ك��ل م��ا يحصل م��ن إج���راءات قامت
بها الحكومة وآخ��ره��ا م��ا يتعلق
بالترشيحات لالنتخابات التي
انتهت مهلة تقديمها منتصف ليل
أمس ،إنما هي من باب االلتزام بما
ينص عليه القانون طالما لم يقر
موضوع التمديد في مجلس النواب،
على اعتبار أن الحكومة ال يمكنها
أن تترك األم���ور م��ن دون أن تقوم
بالتزاماتها .ويرى المصدر أن هذه
اإلج�����راءات س��ت��ت��واص��ل إل���ى حين
صدور إج��راء أو قرار معاكس لذلك
إما عن الحكومة أو مجلس النواب
وهذا اإلجراء أو القرار ينتظر حصول
توافق بين الكتل النيابية أو معظمها
على األقل حول آليات إخراج التمديد

وبالدرجة األول��ى مع الرئيس بري
ب��ه��ذا ال��خ��ص��وص وال��ت��ي سيكون
عنوانها إعادة النشاط لعمل مجلس
النواب وع��ودة «قوى  14آذار» عن
قرار مقاطعة التشريع.
ويالحظ المصدر أن الموجبات
التي ترجح التمديد ليست أمنية فقط
بل هي سياسية كذلك ،ومنها رفض
كتل نيابية أساسية وأبرزها كتلة
المستقبل ومرجعيات روحية أيضا ً
وف��ي مقدمها البطريرك الماروني
بشارة الراعي حصول االنتخابات
النيابية قبل الرئاسية ،باإلضافة
إل���ى إش��ك��ال��ي��ة ق��ان��ون��ي��ة تتعلق
ب��االس��ت��ش��ارات النيابية الملزمة
لتشكيل الحكومة بعد االنتخابات
النيابية وأيضا ً إصدار مراسيم قبول
استقالة الحكومة الحالية وتشكيل
الحكومة الجديدة.
ولهذه األسباب يعتقد المصدر أن
السير بالتمديد ينتظر الوصول إلى
توافق بين الكتل النيابية ،خصوصا ً
مع الرئيس بري حول تفعيل عمل
المجلس في المرحلة المقبلة بانتظار
انتخاب رئيس للجمهورية .ورأى
المصدر أن مدة التمديد مرجحة أن
تزيد على السنة ونصف السنة .

وصعوبات لوجستية

إلى ذلك ،أقفل عند الثانية عشرة
من منتصف الليل باب الترشيحات
لالنتخابات النيابية المقبلة في
مبنى وزارة الداخلية ،حيث وصل
ع��دد المرشحين إل��ى  514مرشحا ً
بينهم  35مرشحة.
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق
أن االنتخابات العامة تأتي في 16
تشرين الثاني على أس��اس قانون
الستين ،الفتا ً إلى أن اإلشكال في شأن
تشكيل هيئة اإلشراف على االنتخابات
لم يحل بعد وصدور المرسوم لم يتم
حتى اآلن بسبب الخالفات السياسية
داخل مجلس الوزراء.
كما أع��ل��ن المشنوق أن��ه للمرة
األول��ى ستحصل انتخابات خارج

لبنان في كل من الكويت وسيدني
ومالبن في أستراليا ،كما أنه للمرة
األولى يجري الترشح بواسطة نظام
مكننة متطور بحيث تستقبل الوزارة
طلبات الترشيح وتصدر اإليصاالت.
وأش��ار إل��ى «أن وزارة الداخلية
باتت جاهزة بشكل أفضل من عام
 2009إلجراء االنتخابات وأن األمر
اآلن أصبح في عهدة السياسيين
ومجلس النواب» ،مؤكدا ً «أنه يلتزم
بقرار كتلة المستقبل بحال قررت
التمديد أو عدمه».
ورجحت مصادر معنية أن تكون
تقارير األجهزة األمنية التي طلبها
وزي���ر الداخلية م��ن ق���ادة األج��ه��زة
األسبوع المقبل ،تميل نحو تفضيل
عدم إج��راء االنتخابات على اعتبار
أن هناك صعوبات أمنية ولوجستية
أم��ام حماية العملية االنتخابية،
خصوصا ً أن ه��ذه العملية تحتاج
إلى نقل وح��دات عسكرية كبيرة من
محافظة إلى أخرى وهو أمر فيه الكثير
من الصعوبات اليوم نظرا ً للمهمات
األمنية الواسعة والكبيرة الملقاة على
عاتق الجيش وباقي األجهزة األمنية،
وألن هناك أيضا ً مخاطر إزاء ترك هذه
الوحدات للمناطق التي تتمركز فيها
حالياً.

القدرة اإللهية تدير الوطن

وأكد الوزير السابق مروان شربل
لـ«البناء» بعد زيارته الرئيس بري
أمس ،أن ال جدية في إجراء االنتخابات
النيابية منذ العام الفائت ،وإال لكان
تم خالل التمديد األول ،العثور على
قانون جديد لالنتخابات .ورأى أن
التمديد حاصل مقابل شروط قاسية
سيلتزم بها الجميع فالرئيس بري لن
يقبل بالتمديد لمجلس يبقى معطالً،
وبالتالي فإن التمديد سيقابله إقرار
سلسلة ال��رت��ب وال���روات���ب وإق���رار
اليوروبوند وال��م��وازن��ة ،وال سيما
أن هناك شغورا ً في س��دة الرئاسة
وال��ح��ك��وم��ة واق��ف��ة ع��ل��ى «ص��وص
ونقطة».

صفقة التمديد تمت

وأكدت مصادر مطلعة في التيار
الوطني الحر لـ«البناء» أن فريق
 14آذار ب��دأ يسوق للتمديد الذي
كان مدار بحث في اللقاء الذي جمع
رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه بري
ورئيس كتلة القوات اللبنانية جورج
ع���دوان .وأش���ارت المصادر إل��ى أن
صفقة التمديد ستسلك مقابل تفعيل
العمل المجلس ،وإقرار اليوروبوند
وم��وازن��ة  2014التي أعدها وزير
المال علي حسن خليل ،باإلضافة
إلى إعادة تكوين السلطة عبر إقرار
قانون انتخابي جديد على أساس
النسبية.
إل���ى ذل���ك ،أع���رب رئ��ي��س تكتل
التغيير واإلص�ل�اح النائب ميشال
عون عن اعتقاده بأن صفقة التمديد
للمجلس النيابي قد تمت ،مشيرا ً إلى
أن «القناعة كانت قد تشكلت قبل
الجلسة النيابية األخيرة».
وكرر عون في حديث إلى محطة
 O.T.Vضمن برنامج «بال حصانة،
رفضه التمديد معتبرا ً أن «ال شيء
يمنع إج���راء االنتخابات النيابية
حتى لو تأخر تشكيل الهيئة» .وأعلن
أن اثنين فقط من التكتل ال يريدان
تقديم ترشيحاتهما وهناك أسماء
جديدة.
وأك�����د ع����ون «أن���ن���ا م���ع إج����راء
االنتخابات النيابية على أن ينتخب

تركيا تعتزم ( ...تتمة �ص)1

العربدة وتوازن( ...تتمة �ص)1
خ�لال ال��ع��ام ال��م��اض��ي ت��ط��ورت ق���درات الجيش
العربي السوري وتعمقت شراكته مع الحلفاء وزادت
خبراته الميدانية والقتالية وحقق إنجازات كبيرة
ومرموقة في ساحات القتــال وأظهرت االنتخابات
الرئاسية ت��ح��وال ً نوعيا ً كبيــرا ً ف��ي وع��ي الشعب
العربــي السوري وخياره الوطني التحرري وثقته
بدولته الوطنية وبالرئيس بشار األســد وه��و ما
يرفع مستوى القدرة على ردع أي عدوان استعمــاري
يستهدف سورية.
ف��ي ح��س��اب ت���وازن ال��ق��وى ي��ت��أك��د أن ال��ع��رب��دة
األم��ي��رك��ي��ة ه��ي ظ��اه��رة صوتية تعكس عنجهية
اإلمبراطورية العظمى التي تخشى حسابا ً مستحقا ً
على مساهمتها في توليد اإلرهاب ورعايته بقدر ما
تخشى ارت��داد آالف اإلرهابيين الذين سهلت لهم
االنتقال إلى المنطقة نحو دول المصدر وفي اتجاه
ال��داخ��ل السعودي المهدد بفالق داع��ش ف��ي قلب
المؤسسة الوهابية.
إن الخيار الطبيعي الذي يفقد الواليات المتحدة

وأش��ار إل��ى أن ال��ت��ذرع بالوضع
األمني ليس دقيقا ً وال سيما أن قائد
الجيش أع��ل��ن جاهزيته لمواكبة
العملية االنتخابية عتادا ً وعديداً،
الفتا ً إلى أن المشكلة تقع عند هيئة
اإلشراف على االنتخابات التي كان
من المفترض أن تؤلف قبل عشرة
أيام من دعوة الهيئات الناخبة األمر
ال��ذي يجعل من الترشيحات التي
قدمت غير قانونية ومخالفة للمادة
 25من الدستور .وشدد شربل على
أن النار تحيط بلبنان وأن القدرة
اإللهية هي التي تدير الوطن.

زم��ام ال��م��ب��ادرة يقتضي تطوير الحلف المشرقي
المناهض للهيمنة الذي يضم روسيا والصين والهند
وإيران وسورية مع جنوب أفريقيا وأميركا الالتينية
وان��خ��راط��ه ف��ي خ��ط��ة م��وح��دة لمكافحة اإلره���اب
واشتراطه للحلف الدولي ما طرحه الوزير الفروف
م��ن انبثاق للتحالف عبر مجلس األم��ن وشراكة
سورية وإيرانية ال بد منها لسحق اإلرهاب التفكيري
ب��دال ً من تطويعه ال��ذي هو غاية الواليات المتحدة
وأذنابها وشركائها.
لسنا نخشى على سورية من العدوان فهي تمتلك
ما يكفي من اإلرادة والقوة لصد أي حماقة استعمارية
وحلفاؤها لديهم من التصميم والثبات ما يجعل
سيناريوات الحرب الكبرى التي عممت في مثل هذه
األيام قبل سنة نزهة استجمام مقارنة بما سيقع من
ضربات مزلزلة تطاول المصالح األميركية والغربية
والكيان الصهيوني وجميع قوى العدوان الغاشم من
حكومات وأدوات عميلة في المنطقة.

غالب قنديل

وترحب بقيادات اإلخوان!

موق��ف آخ��ر نقل عن أردوغ���ان خ�لال رحلة عودته من ال��دوح��ة وهو
ترحيبه بقيادات اإلخ��وان على األراض��ي التركية .وق��ال أردوغ��ان «إن
الشخصيات اإلخوانية البارزة ستكون موضع ترحيب في تركيا إذا رغبت
في المجيء».
وكانت استبقت صحف تركية هذا الموقف ألردوغ��ان حيث اعتبرت
صحيفة «راديكال» أن ذلك إن حدث «سيخلق مشكلة جديدة وخطيرة
ألنقرة .إذ ثمة من رأى في اآلونة األخيرة أن قطر تمثل مع تركيا حاضنة
لإلرهاب عبر «داعش» و»جبهة النصرة» وأخواتهما».
ورأت الصحيفة أن موافقة تركيا على لجوء «اإلخوان المسلمين» إليها
«سيعزز صورتها الحاضنة للمجموعات المصنفة إرهابية ،وهذا سيحمل
مخاطر جدية لعالقات تركيا الدولية وخصوصا ً في المرحلة الراهنة
الحافلة بالتطورات».
وكانت الدوحة قد طلبت من سبع شخصيات بارزة في جماعة اإلخوان
المسلمين مغادرة أراضيها ،في ما بدا أنه رضوخ من قبل قطر للضغوط
التي تعرضت لها مؤخرا ً ال سيما من دول مجلس التعاون الخليجي وفي
مقدمها السعودية.

المجلس الجديد رئيس جمهورية
ج���دي���داً» ،م��ت��س��ائ�لاً« :ل��م��اذا أعمل
بالسياسة حتى تأتي دولة أجنبية
وت��ض��ع فيتو ع��ل��ي؟» .واع��ت��ب��ر أن
«الرئيس يجب أن يكون ح��را ً وغير
مرهون ليكون حكماً ،وبقدر ما يكون
مستقالً يكون حكما ً ج��ي��دا ً وف��ي ما
ع��دا ذل��ك ال يمكنه أن يحكم الشعب
اللبناني».

تنصيب المفتي

ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،ت��ح��ول حفل
تنصيب مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان في مسجد محمد
األمين عصر أمس ،إلى لقاء سياسي
وديني لبناني وعربي جامع .وألقيت
كلمات شددت على الوحدة الوطنية
والتمسك بالعيش المشترك لجبه
المخاطر المحدقة بلبنان المتمثلة
باإلرهاب التكفيري.

النصرة تهدد :حمية
سيدفع الثمن

وفي ملف العسكريين المختطفين
ل���دى «ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» وتنظيم

ديمب�سي :الحملة الع�سكرية ( ...تتمة �ص)1
من «المعارضة السورية» خالل العام األول لن يغير
الكثير لكنها البداية ،بحسب قوله.
ديمبسي أض��اف أن تغلب «المعارضة السورية» على
«داعش» سيتطلب دعم األردن وتركيا و«الكرد السوريين»،
وأض���اف إن «خطتنا تلحظ مشاركة ط��ائ��رات وطيارين
سعوديين في الحرب على داعش».
وأشار ديمبسي إلى أن التحرك العسكري ال بد أن يتقيّد
باالئتالف الذي تم تشكيله ،وقال« :إننا قادرون على تدمير
تنظيم «داع��ش» ،وسيتم تدميره عندما تنزع عنه الصفة
الدينية» ،معتبرا ً أن هذا التنظيم هو سلسلة من المشاكل« ،وال
بد أن نتوقع أن عناصره سيعملون على تكييف تحركاتهم».
وسبق كالم ديمبسي تصريح لمسؤولين أميركيين حذروا
فيه دمشق من استهداف الطائرات األميركية في حال شنها
غ��ارات على مواقع «داع��ش» في سورية ،وأش��اروا إلى أن
الطيران األميركي سيستهدف الدفاعات الجوية السورية في
حال ردت األخيرة على قصفه المتوقع لمواقع «داعش».
وبحسب م��ا نقلت وك��ال��ة «روي��ت��رز» ي��وم أم���س ،فان
المسؤولين األميركيين ،الذين لم تذكر أسماءهم ،قالوا
إنه يجب على الرئيس السوري بشار األسد أال يتدخل ألن
الواليات المتحدة تمتلك معلومات جيدة عن مواقع الدفاعات
الجوية السورية ومنشآت القيادة والحكم .وأكدوا أنه في
حال أظهر جيش السوري تهديدا ً للقوة األميركية في المنطقة
فإنه سيضع الدفاعات الجوية السورية في خطر.
وكانت دمشق حذرت من أي ضربات عسكرية لمواقع
التنظيم على أراضيها م��ن دون التنسيق م��ع الحكومة
السورية ،وقالت إن أي عمل عسكري في هذا اإلطار هو بمثابة
عدوان وستر ّد عليه.
تزامنت التصريحات األميركية مع ما تناقلته مصادر
إعالمية ع��ن أن السلطات األميركية طالبت المنظمات
اإلنسانية العاملة في سورية بمعلومات عن إحداثيات
مراكزها ،وأش��ارت المصادر إل��ى أن اإلحداثيات ستسلم
للمخططين العسكريين على أن تكون آلية جمع المعلومات
متاحة لكل المنظمات.
من جهته ،أكد تشاك هيغل وزير الدفاع األميركي أن بالده
ستالحق تنظيم «داعش» في سورية والعراق ،مشيرا ً إلى
أن الحدود لن تشكل عائقا ً في استهداف عناصر التنظيم،
وأضاف إننا «خصصنا نحو  500مليون دوالر للمعارضة
السورية ،وال بد من وجود شركاء أقوياء بسورية لمساعدتنا
في مواجهة داعش ،وال تنسيق مع الرئيس السوري بشار
األسد في مواجهة «داعش».

دريان مفتي ًا ( ...تتمة �ص)1
لقد اقترع لمصلحة مرشح إجماع
االع��ت��دال -بحسب م��ص��در مصري
مطلع على المبادرة المصرية ،-كل
أطياف االعتدال السني داخل المجلس
الشرعي خالل اجتماعه كهيئة ناخبة.
وسهلت عملية ترشيحه كل القوى
السياسية اللبنانية اإلسالمية ذات
الصلة بالهيئة الناخبة ،من حزب
الله إلى تيار المستقبل إلى األحباش،

وفيات
زوج الفقيدة :حنا أمين منصور
أب��ن��اؤه��ا :المهندس جرجس منصور
وزوجته نورال الخوري وعائلتهما
المهندس أمين منصور وزوجته رانا
البرجي وعائلتهما
المهندس الكسي منصور وزوج��ت��ه
سابين ناصيف وعائلتهما
نجوى زوجة أسعد سعاده وعائلتهما
وال��خ��وري��ة م��ه��ى خ��وري��ة األب ج��ان
العجيمي وعائلتها في الوطن والمهجر
نضال أرملة المرحوم ج��ورج يوسف
وعائلتها
فريال زوجة فادي نصر وعائلتهما
أشقاؤها :انطون رزق وزوجته سعاد
حيدر وعائلتهما
اب��راه��ي��م رزق وزوج��ت��ه فائقة سالم
وعائلتهما
المهندس غسان رزق وزوج��ت��ه سالم
مزرعاني وعائلتهما
ن��وال أرملة المرحوم موريس منصور
وعائلتها
سعاد زوجة جرجي بوشاهين وعائلتهما
في الوطن والمهجر
أليسار زوجة جرجي حيدر وعائلتهما
في الوطن والمهجر
منى زوج��ة مفيد حيدر وعائلتهما في
الوطن والمهجر
المرحومة راغدة رزق
وعموم عائالت أميون ينعون فقيدتهم
الغالية المرحومة

سورية جرجس رزق
المنتقلة إل��ى رحمة الله تعالى يوم
االثنين  15أيلول . 2014
تقام الصالة لراحة نفسها اليوم األربعاء
 17الجاري الساعة الرابعة والنصف بعد
الظهر في كاتدرائية القديس جاورجيوس
األثرية ـ أميون.
تقبل التعازي اليوم األربعاء  17الجاري
من العاشرة صباحا ً حتى الثامنة مساء
ويوم غد الخميس  18الجاري من الثالثة
بعد الظهر حتى الثامنة مساء في قاعة
الكاتدرائية في أميون.

مضافا ً إليهم س��ف��ارات السعودية
وسورية ومصر.
وبنظر ال��م��ص��در ال��م��ص��ري فان
تجربة إنهاء الخالفات داخ��ل دار
اإلفتاء بالطريقة التي ج��رت فيها،
تعتبر أول تحرك إقليمي لمصر بعد
دخولها حقبة االن��ت��ق��ال م��ن عصر
الثورة إلى عصر الدولة .وحرصت
م��ص��ر خ�ل�ال م��ب��ادرت��ه��ا ت��ج��اه دار
ال��ف��ت��وى على أن ت��دف��ع ك��ل القوى
السياسية المختلفة المناهضة
لإلرهاب التكفيري ،أحزابا ً وأنظمة،
إل��ى سلوك ات��ج��اه يغلب توحدها
في مواجهة اإلره���اب على حساب
خالفاتها السياسية البينية.
ومن جهة ثانية كان الفتا ً أن حفل
تنصيب المفتي دريان تميز بحضور

دول��ي وعربي ولبناني واس��ع .ولم
يكن ذلك من دون دالالت كان مقصودا ً
أن ي��ض��يء الحفل عليها ،وأهمها
بحسب مصادر مطلعة ما يلي:
أولها  -إن دار الفتوى في حقبة
الشيخ دري���ان سيلتحق بمسعى
األزهر الساعي لخوض أوسع منازلة
دع��وي��ة إس�لام��ي��ة بمواجهة الفكر
الدعوي التكفيري ،وذلك فوق مساحة
كل الدول العربية والمغتربات.
ث��ان��ي��ه��ا  -إن دار ال��ف��ت��وى في
مرحلتها الجديدة التي ب��دأت أمس
ستكون فقهيا ً وسياسيا ً منسجمة
ومتناغمة مع األزه��ر صاحب الخط
اإلسالمي االعتدالي الوسطي وذلك
سواء على مستوى مواقفه الخاصة
بالعالم العربي أو اللبناني الداخلي

 .وباألساس فان عملية انتقاء دريان
ليكون مفتى المرحلة الجديدة أخذت
ف��ي االع��ت��ب��ار أن��ه خ��ري��ج ال��م��دارس
الدينية المصرية وجامعة األزهر.
ثالثا ً  -إن السقف الفقهي والدعوي
الذي سيتحرك تحته الشيخ دريان
هو وثيقة األزهر الموقعة في  8كانون
الثاني ع��ام  2012وال��ت��ي بشرت
بأربعة مبادئ تدشن مرحلة تنويرية
جديدة على مستوى الفكر اإلسالمي
السياسي والدعوي ،وهي:
 حرية العقيدة والعبادة
 حرية الرأي والتعبير
 حرية البحث العلمي
 حرية اإلبداع الفني واألدبي.
وليس خافيا ً أن انتخاب دري��ان
ج���اء ف��ي ظ���رف ان��ط�لاق م��ص��ر في

استراتيجية توحيد صف االعتدال
اإلس�ل�ام���ي ال��ع��رب��ي ض��د اإلره����اب
التكفيري ،وإعطاء أولوية لهذا الهدف
على كل الخالفات العربية السياسية
البينية ...وأن��ه أيضا ً يأتي في ظل
قرار دولي بتحجيم دور المؤسسات
الدينية السعودية إقليميا ً وعالمياً،
لمصلحة األزهر.
وفيما ي��دخ��ل دار الفتوى عصر
األزه����ر ،ف��ان المؤسسات الدينية
السعودية بدأت تدخل عصر االنطواء
واإلن��ص��ات لالئحة مطالب الغرب
منها ذات الصلة بتغيير مناهجها
التعليمية وال��ف��ق��ه��ي��ة المعتمدة
واستبدال كادرها العلمائي المتشدد،
وممارسة عملية تغيير كبير لبنية
تفكيرها.

ال�سعودية :ت�أجيل محاكمة ال�شيخ نمر النمر
�إلى  15ت�شرين الأول
أجلت المحكمة الجزائية في الرياض بالسعودية أمس
محاكمة الشيخ نمر النمر إلى  15تشرين األول المقبل.
وقال شقيقه محمد النمر في حسابه على «تويتر» نقالً عن
صحيفة الوسط البحرينية إنه «لم يتم تحضير الشيخ النمر
من سجن الحاير وتم تأجيل الجلسة إلى  15تشرين األول
المقبل» .وتابع« :ال شك أن في التأجيل رسالة وسنواصل
التعامل بإيجابية لمعالجة غير أمنية مع ملف المنطقة من
مساجين وأحكام اإلعدامات وتشنجات».
من جهته ،قال المحامي أحمد الراشد الناشط الحقوقي
السعودي إن مجلس الشورى السعودي أصدر قوانين لقمع
حرية التعبير وال نستطيع كحقوقيين التعليق أو حتى
انتقاد أحكام المعتقلين ،منوها ً إلى أن الحكم على الشيخ
النمر تم التشاور عليه بين القضاء والجهات الرسمية وهو
جاهز ولم يتبق سوى النطق به.
وحول مطالبة المدعي العام في السعودية بحكم الحرابة
على الشيخ النمر قال الراشد« ،مهما كانت التهم الموجهة
إلى الشيخ النمر صحيحة أو ملفقة فهي ال تستدعي حكم
الحرابة» ،موضحا ً أن «حد الحرابة ينطبق على القاتل
أو على ال��ذي يقطع الطريق أو إذا ك��ان هناك انتهاكات
لألعراض أو سطو بالسالح على المنازل ،لكن لألسف فإن
المدعي العام يحاول أن يغلظ العقوبة» .وأضاف« :هناك
تأويالت وتفسيرات من المدعي العام ويحاول أن يغلظ
العقوبة ويشددها كي يؤثر على القضاء ،وهناك على ما
يبدو مشاورات بين القضاء والجهات الرسمية إلصدار حكم
كالذي أشيع عنه -السجن  17عاماً( -وهو ما نفته عائلة
الشيخ النمر) قبل النطق بالحكم ،بالنسبة لي أعتقد أن
الحكم جاهز ولم يبق سوى النطق به.

«داع�����ش» ،أك���د ال��وزي��ر ش��رب��ل أن
هناك صعوبة في تحريرهم ،الفتا ً
إل��ى أن المدير ال��ع��ام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم يوظف خبرته
وع�لاق��ت��ه م��ع قطر وت��رك��ي��ا إلط�لاق
س��راح المخطوفين ،إال أنه ال يجوز
تحميله أكثر مما يحتمل إذا أخفق
في هذه المهمة وال سيما أن هؤالء
اإلرهابيين ال يعترفون بلبنان أو
بسورية أو العراق.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،أع��ل��ن��ت «ج��ب��ه��ة
النصرة» أن تصريحات المسؤولين
األخيرة حول المفاوضات في شأن
العسكريين المحتجزين لديها تشير
إلى أن الطريق مسدود.
وقالت الجبهة عبر حسابها على
تويتر« :ليعلم الجميع أن طريق
المفاوضات لم يغلق من قبلنا ،وليس
عندنا مطالب تعجيزية كما يدعون
ولكن عندما سمعنا تصريحاتهم أن
المفاوضات قد تطول لشهر أو شهرين
علمنا أن الطريق مسدود من قبلهم».
وزعمت أنها أيقنت ذلك «عندما رأينا
الجيش المسير من الحزب اإليراني
يتابع عملياته الممنهجة بالتضييق

على الالجئين السوريين في الداخل
وعلى حدود عرسال فال تلومونا إن
طفح الكيل».
وه���ددت «ال��ن��ص��رة» أن يكون
م��ح��م��د م��ع��روف ح��م��ي��ة أول من
س��ي��دف��ع ال��ث��م��ن ن��ت��ي��ج��ة تعثر
المفاوضات» .وأش��ار قيادي في
«ال��ن��ص��رة» لوكالة «األن��اض��ول»
إلى أن «مفاوضات إط�لاق سراح
العسكريين متوقفة على عكس ما
يوحي المسؤولون اللبنانيون»،
الفتا ً إلى أن «الوسيط القطري لم
يزرنا منذ أسبوع».
إل��ى ذل���ك ،واص���ل الجيش دهم
أماكن تجمع النازحين السوريين
في مختلف المناطق وأوق��ف ع��ددا ً
منهم لحيازتهم أسلحة أو مشتبه
بانتمائهم إل��ى تنظيمات إرهابية.
وأوقفت مخابرات الجيش في بلدة
علمان الساحلية في إقليم الخروب
س��ب��ع��ة س��وري��ي��ن بتهمة تجنيد
أشخاص لدى منظمات إرهابية ،وقد
بوشرت التحقيقات مع الموقفين،
وعلم أن الموقفين من المقيمين في
بلدتي الرميلة وعلمان.

وفي السياق ،أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية
العقيد ستيف وارن بأن تدريب مسلحي «المعارضة السورية
المعتدلة» ينقسم إل��ى ث�لاث مراحل ه��ي« :أوالً :تدريبهم
على مهام األمن لحماية المناطق المحيطة بهم ،والمحافظة
والدفاع عن المناطق التي سيتم تحريرها من قبضة الدولة
اإلسالمية».
ثانياً« :تدريبهم على مهام هجومية لزيادة الضغط على
داعش والنظام السوري» ،إضافة إلى تدريبهم على مهام
تتعلق «بمكافحة اإلرهاب» بحسب المسؤول األميركي.
أما من سيقود هذه العناصر بعد االنتهاء من تدريبها ،فأقر
وارن بأنه لم يتم تحديد ذلك بعد ،الفتا ً إلى أن «المعارضة
السورية المعتدلة» متنوعة جداً ،بحسب تعبيره.
وفي السياق ،حث األمين العام لألمم المتحدة بان كي
مون أمس الدول القادرة على التحرك بحسم ضد خطر تنظيم
«الدولة اإلسالمية» الذي يسيطر على مساحات واسعة من
العراق وسورية .وقال بان في تصريح صحافي« :إنني أحث
المجتمع الدولي ومن لديه الوسائل على التحرك بحسم
بعد تفكير رصين ،إنه أمر حيوي أن نبقي األولوية لحماية
المدنيين».
وتأتي هذه التصريحات في وقت أحكم الجيش السوري
سيطرته ي��وم أم��س على ت��ل ملح والجلمة والتريمسة
وكفرهود بريف حماة الشمالي ،في حين واص��ل الطيران
الحربي والمدفعية السورية استهداف تجمعات المسلحين
في كفرزيتا واللطامنة وم��ورك وجبين زوك��اة ،وسط تقدم
ل��وح��دات المشاة ف��ي الجيش ال��س��وري باتجاه محيط
اللطامنة.
وفي درعا استهدف الجيش مسلحين غرب طريق عتمان
ومحيط بلدة النعيمة وطيبة وعلى طريق طفس عتمان
بريف الميدنة ،ومناطق جنوب بناء السيريتيل والكتل
المحيطة بشارع األردن وفي بئر أم الدرج وحارة البجابجة
وشرق بناء كتاكيت بدرعا البلد.
وفي حلب نفذ الجيش السوري عدة عمليات في مناطق
دي��ر حافر وشمال مسكنة وبنص والشقيف واإلن���ذارات
والمرجة وك��رم الطحان ومحيط خناصر وقسطل المشط
وقرى السيالة والبناوي ومزرعة السلوم.
وفي دير ال��زور قتل الجيش ع��ددا ً من المسلحين خالل
استهدافهم في أحياء الحويقة والعرفي داخل المدينة وفي
مدن الموحسن و الموعمرو والمريعية ،في حين استهدف
الطيران الحربي تجمعات لمسلحين في الشدادي ومناطق
متفرقة من الحسكة وريفها.

مو�سكو ت�شكك ( ...تتمة �ص)1
وش��دد روغاتشوف على أن روسيا ستدعم فقط
الخطوات المشروعة في نظر القانون الدولي ،مضيفا ً
أن رد المجتمع الدولي على تهديدات تنظيم «الدولة
اإلسالمية» يجب أن يكون شامالً وأال ينحصر في
استخدام القوة بل أن يخضع لرعاية األمم المتحدة مع
االلتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي وأحكامه ذات
الشأن ،ومنها احترام سيادة الدول ،بما في ذلك سيادة
الجمهورية العربية السورية.
هذا ورحب المسؤول في الخارجية الروسية بإعالن
واشنطن نيتها التعاون مع روسيا في مجال مكافحة
اإلرهاب ،لكنه أكد أن استعداد موسكو لهذه التعاون
«ليس مطلقاً» ،مشيرا ً إلى أن لدى روسيا «حدوداً» في
هذا الشأن ،األمر الذي «تسببت فيه وإلى درجة كبيرة
تصرفات شركائنا».
ول��ف��ت روغ��ات��ش��وف ب��ه��ذا ال��خ��ص��وص إل���ى أن

التصريحات األخيرة التي أدلى بها الرئيس األميركي
وغيره من الزعماء الغربيين لم تفرق بين تهديدات
يزعمون أنها تأتي من روسيا والناجمة عن تنظيم
«الدولة اإلسالمية».
وبهذا الخصوص تساءل الدبلوماسي الروسي
قائالً« :في ظل هذه المعايير كيف يخططون للتعاون
معنا؟ يبدو أن شركاءنا إما أن يكونوا براغماتيين إلى
حد تجردهم من المبادئ ،أو هناك خلل ما في تقييمهم
للتهديدات الواردة».
وكان البيت األبيض أعلن أن «الواليات المتحدة ال
تستبعد تعاونا ً بناء مع روسيا في مواجهة تنظيم
ال��دول��ة اإلسالمية في ال��ع��راق وس��وري��ة» .وأوض��ح
المتحدث باسم الرئاسة األميركية جوش إيرنست في
مؤتمر صحافي ،أنه «إذا سنحت الفرصة ،فإني على
يقين أننا سننتهزها».

WIEDERKEHR GROUP HOLDING S.A.L.
US$

22.723.089
592.027
23.315.116

23.550.000
)(252.501
23.297.499
14.300
3.317
17.617
23.315.116

Balance sheet
At 31 December 2013
Assets
Non-current assets
Investment associate
Current assets
Cash and cash equivalents
Total assets
Equity and liabilities
Shareholders’equity
Share capital
Loss for the period
Total equity
Current Liabilities
Accrued expenses
Holding company tax liability
Total liabilities
Total equity and liabilities

أعضاء مجلس اإلدارة:
رئيس ـ السيد ألفرد فيدركهر
عضو ـ السيد فيليب فيدركهر
عضو ـ السيد كريستيان ستاينفلس
عضو ـ المحامية يمنى زين
عضو ـ المحامي جهاد زين
عضو ـ المحامية يارا واكيم
مفوض المراقبة األساسي:
WIEDERKEHR
برايس وتر هاوس كوبرز
GROUP HOLDING S.A.L.

�إعالن ـ دعوة
شركة كفرذبيان  8324ش.م.ل.
KFARZEBIAN 8324 S.A.L

دعوة

إلى حضور جلسة جمعية عمومية
عادية
حضرات المساهمين،
يتش ّرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم
لحضور جلسة الجمعية العمومية العادية
المحدد انعقادها في الساعة العاشرة من
يوم االثنين الواقع فيه السادس من شهر
تشرين األول  ،2014في مركز الشركة،
وذلك ألخذ العلم والموافقة على القرارات
التالية:
 1ـ تالوة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال
الشركة للسنة المالية .2013
 2ـ ت�لاوة تقرير مفوض المراقبة عن
حسابات الشركة للسنة المالية .2013
 3ـ المصادقة على ميزانية الشركة
وحسابات األرباح والخسائر للسنة المالية
.2013
 4ـ إب��راء ذمة رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة ع��ن إدارت��ه��م ألع��م��ال الشركة عن
السنة المالية .2013
 5ـ انتخابات مجلس إدارة جديد.
 6ـ تعيين مفوّض مراقبة للسنة المالية
 2014وتحديد بدل أتعابه.
 7ـ إعطاء رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
التراخيص المنصوص عنها في المادتين
 158و 159من قانون التجارة.
 8ـ أمور مختلفة.
بيروت ،في 2014/9/16
رئيس مجلس اإلدارة
كريم باسيل

