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كيري ـ الفروفّ :
حل �سيا�سي ( ...تتمة �ص)1

في ملف حقوق اإلنسان ما يشي بقرار وض��ع العالقة مع
السعودية على ضفة المواجهة الكبرى في المنطقة.
رذاذ المواجهة وص��ل إل��ى لبنان ،س��واء بالتصعيد الذي
تصدّر كالم النائب وليد جنبالط عن سورية ،عكس كالمه
عن جيشها قبل يومين في ذكرى حرب تشرين ،وتعويضا ً
لضعف الحجة وال �ق��درة السعودية على ال ��ر ّد على إي��ران،
وامت ّد ك�لام جنبالط السعودي للدعوة إل��ى تجنّب الدخول
في محادثات الهبة التسليحية اإليرانية للجيش اللبناني،
ناصحا ً وزي��ر الدفاع سمير مقبل بعدم السفر إل��ى طهران
لهذا الغرض ،وانتهى بتفجير قنبلة تبرئة «جبهة النصرة»
من صفة اإلرهاب ،خصوصا ً بعدما بدا أنّ رسالة الغزل التي
وجهها إلى الجيش السوري لم تلق آذانا ً صاغية.
ال��رذاذ نفسه تلقاه المهتمون بالرئاسة اللبنانية تشاؤما ً
بصناعة قريبة لتسوية تنتج رئ�ي�س�اً ،لتبقى الترشيحات
والمشاورات بعيدة عن إيجاد الحلول ،سواء ما تس ّرب عن
م �ش��اورات روم��ا بين البطريرك ال�م��ارون��ي ب�ش��ارة الراعي
والرئيس سعد الحريري ،أو ما نقل عن تفاهم الحريري مع
الرئيس أمين الجميّل على تبني ق��وى الرابع عشر من آذار
لترشيحه ،بدالً من قائد «القوات» سمير جعجع.
ال يزال لقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس سعد
الحريري في روما أول من أمس ،محور اهتمام الوسط السياسي
الداخلي ،في ضوء ما رشح عنه من معلومات تتعلق باالستحقاق
الرئاسي.

ثالثة أسماء في التداول

وفي السياق ،علمت «البناء» من مصادر مقربة من بكركي أن
اللقاء تداول في ثالثة أسماء بالنسبة لالستحقاق الرئاسي وهم مدير
االستخبارات السابق وسفير لبنان لدى الفاتيكان جورج خوري،
الوزير السابق جان عبيد ،ورئيس مؤسسة مارونية مقبول من
«فريق  8آذار» .إال أن المصادر أشارت إلى «أن البحث في األسماء لن
يسرع في إجراء االنتخابات الرئاسية ،ألن األمور مرتبطة بالعالقة
اإليرانية – السعودية التي يبدو أنها تراجعت بعد اتهام وزير
الخارجية السعودي سعود الفيصل الجمهورية اإلسالمية بأنها
تحت ّل سورية».
وش��ددت المصادر على أن البطريرك الراعي ال يغطي التمديد
للمجلس النيابي ،وهو غير معني به .بدورها ذكرت قناة «المنار» أن
الحريري وعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند خالل لقائهما األخير
في قصر االليزيه ،بالتواصل مع اإليرانيين وطرح أسماء توافقيين
لرئاسة الجمهورية».
من جهتها ،أكدت مصادر كتائبية لـ«البناء» «أن توافقا ً حصل داخل
فريق  14آذار على تبني ترشيح الرئيس أمين الجميّل لالنتخابات

الرئاسية» ،مشيرة إلى «أن هذا االتفاق تم التوصل إليه عقب لقاء
الجميّل مع الحريري في فرنسا» .وجددت المصادر موقف «الكتائب»
الرافض التمديد للمجلس النيابي ،داعية إلى إج��راء االنتخابات
الرئاسية في أسرع وقت.
غير أن الحريري أكد «أنه لم يدخل والبطريرك الراعي في األسماء،
من غير «أن يعني ذلك أنه يجب أال نبحث عن أسماء» ،وقال بعد لقائه
أمس كالً من وزيرتي الخارجية والدفاع االيطاليتين في روما« :لقد
وصلنا اليوم إلى مرحلة التمديد للمجلس النيابي وهذا أمر لم نكن
نريده وال هو مبتغانا ،بل ما نريده هو إجراء االنتخابات النيابية،
ولكن أهم شيء بالنسبة لنا هو إجراء االنتخابات الرئاسية أوالً.
لذلك علينا كقوى  14آذار وكتيار المستقبل أن نصل في مكان ما إلى
ما وصلنا إليه عام  2007حين س ّمينا الرئيس ميشال سليمان».
إال أن مصادر حزب الله شددت على أنه «قلنا ونكرر أن مرشحنا
لالنتخابات الرئاسية معروف .مرشحنا واضح ومن يريد أن يتفاهم
فطريق الرابية معروف لدى الجميع».

جنبالط :لصفقة رئاسية

في غضون ذلك ،رأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
ان��ه «يمكننا نحن كأقطاب أن نجتمع على رئيس للجمهورية»،
موضحا ً «أنه لم يرشح النائب هنري حلو انتقاصا ً من أي أحد»،
وأكد «أنه لن يرجح كفة أي فريق في االنتخابات الرئاسية» ،مطالبا ً
«بتجميد الخالف وصفقة بين القوى الكبرى بهدف التوصل إلى
انتخاب رئيس» .وكرر أنه مع مرشح اللقاء الديمقراطي وهو النائب
هنري حلو لكنه لن يكون عقبة أمام أي تسوية وليس لديه «فيتو»
على أحد.
وأضاف جنبالط في حديث إلى قناة «أو تي في» مساء أمس ،إنه «لم
يطلب منه أحد أن ينتخب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
رئيسا ً للجمهورية ،وسألتقيه نهار الجمعة المقبل».
ورأى جنبالط ان��ه «ال يمكن عمالنيا ً أن نقبل الهبة اإليرانية
للجيش اللبناني» ،قائالً :إنها «ستدخلنا في عقبات نحن بغنى عنها،
وال أنصح وزير الدفاع سمير مقبل أن يذهب إلى طهران لبحث هذا
الملف».
وكان الفتا ً رفض جنبالط اعتبار «جبهة النصرة» إرهابية.
وفيما تنقل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس بين
الرابية والصيفي ،حيث التقى رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون ورئيس حزب الكتائب أمين الجميّل ،أك��دت مصادر
الرابية لـ«البناء» أن أجواء لقاء عون -المشنوق إيجابية ،مشيرة
إلى أن «المشنوق يريد الحفاظ على التواصل مع عون وال سيما في
ظل األوضاع الراهنة والتحديات المحدقة بلبنان» .وأوضحت أن
وزير الداخلية وجه دعوة رسمية لرئيس تكتل التغيير واإلصالح
لحضور االحتفال الذي سيقام في الذكرى السنوية الثانية الغتيال
اللواء وسام الحسن في  17من الشهر المقبل.
وأعرب الجميّل والمشنوق عن تخ ّوفهما من انعكاس التناقضات
اإلقليمية سلبا ً على انتخابات رئاسة الجمهورية.

بري يتابع موضوع اإلرهاب في جنيف

على صعيد آخر ،ركز رئيس المجلس النيابي نبيه بري الموجود
في جنيف للمشاركة في مؤتمر البرلمان الدولي اتصاالته مع رؤساء
الوفود التي يلتقيها على موضوع اإلرهاب ،مبديا ً اهتمامه الشديد
باالعتداءات التي يتع ّرض لها الجيش في معركته ضده .وأبلغ أن
حاالت الفرار األخيرة من الجيش هي فردية ،وأن محاوالت مماثلة
استهدفت المؤسسة العسكرية وفشلت.
وشدّد خالل اتصاالته على وجوب التنبه لمثل هذه المحاوالت
مح ّذرا ً من التساهل والتقصير من قبل الدولة في العديد من األمور،
ومنها ما يتعلق بحركة موقوفين لـ«داعش» و«القاعدة» في سجن
رومية.

«أبو طاقية» إلى المحكمة العسكرية

وفي سياق متصل ،برز تطور الفت في ظل الغموض الذي يكتنف
قضية العسكريين المخطوفين من قبل «جبهة النصرة» وتنظيم
«داعش» ،أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قرارا ً إتهاميا ً
في حق الفار من وجه العدالة الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية)
بجرم االنتماء إلى «جبهة النصرة» بهدف القيام بأعمال إرهابية،
وأصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه وأحاله على المحكمة العسكرية
الدائمة لمحاكمته .وتعليقا ً على هذا القرار ،أكدت مصادر إسالمية
لـ«البناء» «أن إصدار المذكرة هو ورقة ضغط من الحكومة على
الحجيري والمسلحين في الوقت عينه».
وفسرت مصادر متابعة لـ«البناء» قرار قاضي الحقيق بـ»أنه
ّ
ر ّد من الدولة اللبنانية على اإلرهابيين الذين يمارسون أسلوب
التسويف واالبتزاز في قضية العسكريين» ،مشيرة إلى «أن هذه
الخطوة القضائية تأتي مكملة للخطوات التي بدأها الجيش في
عرسال من إحكام السيطرة على  80في المئة من الطوق حول البلدة،
ويتكامل أيضا ً مع رفض لبنان بتشجيع من الواليات المتحدة على
رفض الممر اآلمن لإلرهابيين إلى عرسال».
وفيما يواصل ذوو العسكريين المختطفين اعتصامهم في ساحة
رياض الصلح ،أشارت المصادر اإلسالمية إلى أن الوساطة القطرية
متعثرة إال أنها ال تزال قائمة.
ومساء أحبط الجيش اللبناني محاولة تسلل جديدة لإلرهابيين
إلى بلدة عرسال ومراكز الجيش بعد اشتباكه معهم وإجبارهم
على االنكفاء إلى الجرود .وتوقعت مصادر أمنية أن تتكثف هذه
المحاوالت كلما اشتد البرد القارس في الجرود ،فيما تخوفت مصادر
فلسطينية من أن تكون المخيمات هي المالذ البديل لإلرهابيين عن
عرسال.

السلسلة مجددا ً في اللجان

إلى ذلك ،تعود اللجان النيابية المشتركة إلى االجتماع اليوم
لمتابعة البحث في سلسلة الرتب وال��روات��ب وس��ط خالفات في
وجهات النظر حول مصادر التمويل التي تتهدد مصير السلسلة
وإمكانية إقرارها.

تظاهرات ن�سائية حا�شدة تعم �أنقرة رغم القمع
قمعت الشرطة التركية مسيرة
نظمتها نساء تركيات في العاصمة
أن��ق��رة للتضامن م��ع مدينة عين
العرب السورية المحاصرة.
وانطلقت المسيرة م��ن مبنى
بعثة األمم المتحدة مرورا ً بسفارات
العديد من ال��دول ،إليصال رسالة
بضرورة حماية األكراد السوريين،
ووق���ف بعض األط����راف الدولية
دعمها لجماعة «داعش».
مبادرة أطلقتها أمهات السالم
ت��ح��ت ع��ن��وان «ت��ع��ي��ش ك��وب��ان��ي،
اف���ت���ح���وا ال���م���م���رات اإلن��س��ان��ي��ة
والدفاعية» للتضامن مع أهلهم في
مدينة عين العرب السورية ،رسالة
أوصلتها األمهات إل��ى العديد من
السفارات لنجدة المدينة المحاصرة
من قبل جماعة «داعش».
وصرحت إحدى األمهات« :نريد
إيصال صوتنا إل��ى جميع ال��دول
عبر السفارات» ،مؤكدة أن «الجميع
يغلق األبواب في وجوهنا ،وكأنهم
م��ت��ع��اون��ون م��ع اإلره�����اب ،نريد
م��ن تركيا فتح ال��ح��دود وإن��ش��اء
الممرات اإلنسانية إليصال كافة
المساعدات من السالح إلى أبسط
حاجة إنسانية».
فيما قالت أخ��رى ،إن «أطفالنا
في حالة يرثى لها ،زرت كوباني،
األطفال هناك يحتاجون إلى الغذاء
وال���دواء ،نحن ندعو إل��ى السالم

ومحاربة العصابات اإلرهابية لفك
الحصار عن كوباني».
ال���ت���ظ���اه���رات وال��ف��ع��ال��ي��ات
التضامنية مع األحداث في مدينة
عين العرب (كوباني) مشهد يومي
من الشارع التركي لألسبوع الثاني
على التوالي .أما قمع قوات األمن
فيرى فيه مشاركون خير دليل على

ديكتاتورية الحكومة التركية.
واع��ت��ب��رت م��واط��ن��ة تركية في
ت��ص��ري��ح :أن إغ�ل�اق ال��ح��دود من
الجانب التركي هو لمنفعة تركيا،
مؤكدة أن ه��ذا دليل آخ��ر على أن
تركيا تدعم «داعش» ،مشيرة إلى
أن مكافحة اإلره��اب تتم بااللتقاء
والتعاون بين شعوب المنطقة،

نؤمن أن السالم في الشرق األوسط
يأتي عبر الحوار وليس الحرب.
ون�����ادت أح�����زاب ال��م��ع��ارض��ة
وم��ن��ظ��م��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي
على م��دار األي��ام الفائتة بتقديم
الدعم اللوجستي واالستخباري
للمقاتلين األك�����راد ،وال��ك��ف عن
ال��ت��ع��اون م��ع ج��م��اع��ة «داع���ش»

وفيات
زوجة الفقيد جوزفين جبران كيخوا
ابنه إدوار حداد زوجته بديعة الموسى
وعائلتهما
إبنتاه :فيفيان زوج��ة أن��ط��وان أب��رط
وعائلتهما
ناتالي زوجة تيتوف عيسى وعائلتهما
أشقاؤه :أنطوان وأوالده وعائالتهم
الياس وأوالده وعائالتهم
ريمون وأوالده وعائالتهم
عائلة المرحوم سمير
شقيقته ابتسام أرم��ل��ة إيلي قندلفت
وأوالدها وعائالتهم
ينعون إليكم بمزيد من الحزن واألسى
فقيدهم الغالي

الرفيق
موريس يوسف حداد

الحائز على وسامي الواجب والثبات
احتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الثالثة من بعد ظهر ي��وم أم��س الثالثاء
 14تشرين األول في كنيسة مار يعقوب
ال��س��روج��ي ل��ل��س��ري��ان األرث���وذك���س في
السبتية ،شارع الفردوس.
تقبل التعازي اليوم األربعاء  15الجاري
في صالون كنيسة مار يعقوب السروجي
للسريان األرثوذكس في السبتية ،شارع
الفردوس ابتدا ًء من الساعة الثانية بعد
الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.

 نجحت الشركات التي ق��ادت فساد حربيال �ع��راق وأفغانستان ،ومعها بقايا المحافظين
الجدد بالدفع بالجنرال ديفيد بتريوس ليصبح
ممثل العسكر ف��ي صناعة ال�س�ي��اس��ة ،وص��والً
للحظة ق��رار الحرب نهاية ع��ام  ،2012ولما بدا
أنه يخون المؤسسة وضع جانبا ً وجرت تنحيته
بمجموعة من الفضائح واأللغاز وغاب عن السمع
والضوء.
 منذ الوثيقة األولى لعام  ،2007كان الجنرالالبحري م��ارت��ن ديمبسي ف��ي طليعة الموقعين
وهو يقود المواجهات الدامية في الفلوجة ،وبقي
ديمبسي االسم األبرز في المجموعة ،وهو يميني
م�ت�ط��رف متمسك بمعايير ص��ارم��ة للمصالح
األم �ي��رك �ي��ة ال�ع�ل�ي��ا ك��دول��ة ع�ظ�م��ى ،ل�ك�ن��ه يعرف
تشغيل اآللة الحاسبة بميزان األرباح والخسائر،
بتوليه منصب رئيس أرك��ان ال�ق��وات المشتركة
األميركية ،دخلت مجموعة السبعين خلية صنع
القرار ،حيث يتولى رئيس األركان منصبين هما
المستشار العسكري األول للرئيس والمستشار
العسكري األول في مجلس األمن القومي.
 ليس مطروحا ً للنقاش ،خلفيات ديمبسيالسياسية االستعمارية ،وإيمانه بأميركا القوية،
وال تعاطفه مع «إسرائيل» ،وعدائه لمكانة روسيا
وإي���ران المتعاظمتين ،وقلقه م��ن ت��زاي��د فرص
الصين بمزاحمة أميركا على مكانة الدولة ذات
االقتصاد األكبر في العالم.
 -م �ي��زان رغ �ب��ات دي�م�ب�س��ي م �م��اث��ل لميزان

رغبات جميع صناع السياسة في أميركا ،لكن
بيد ديمبسي ميزان آخر يصنع القرار ،هو ميزان
القدرة ومعه حق الفيتو ،وديمبسي يعتبر بلده
وجيوشه غير صالحة لخوض حروب كبرى قبل
خروج مشرف من حروبها الراهنة ،ولذلك يسير
باستعراض القوة الالزم حتى اللحظة الحاسمة،
للساعة صفر ،فيفعل ما فعله يوم حشد األساطيل
قبالة الساحل السوري قبل ع��ام ،وق��ال ما يجب
ق��ول��ه بقبول تسوية ال�ك�ي�م��اوي ال�ت��ي عرضتها
م��وس�ك��و ،ل�ت�ف��ادي م��واج�ه��ة يمكن أن تتصاعد
لتخرج عن السيطرة ،وه��و ذات ما يفعله اليوم
عند مناقشة المنطقة العازلة على الحدود التركية
ال�س��وري��ة ،ال�ت��ي تضغط إلقامتها تركيا ومعها
«إسرائيل» وبعض الدوائر في الكونغرس ،ليقول
إن ذلك تورط بحرب شاملة ال قدرة ألميركا على
تحمل تبعاتها.
 الجنرال مارتن ديمبسي عدو لقضايا العرب،ال يجب نسيان ذل��ك لحظة ،لكنه ي�ع��رف ق��راءة
الحقائق أحسن من زمالئه من صنّاع القرار في
واشنطن ،وآخر كالمه أن الجيش اإليراني يبدو
بتحالفه مع الجيش السوري وحزب الله ،القوة
البرية ال��وح�ي��دة ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ،المؤهلة
ل �خ��وض ال� �ح ��روب ب �غ �ي��اب ال� �ق ��درة األميركية
واألطلسية ع��ن فعل ذل��ك ،كما تظهر انهيارات
الجيش العراقي ،وفشل الجيش «اإلسرائيلي» في
كل حروب البر خالل عشر سنوات وتردد تركيا
عن خوض حرب برية بوجه «داعش».

حروب الهيمنة ( ...تتمة �ص)1
على رغم السلوك الصيني الهادئ والمساير أحيانا ً
فتحت واشنطن أب��واب هونغ كونغ على مصراعيها
أمام تحركات مناهضة للحكومة الصينية ،وتمادى
التدخل األميركي والسعودي والتركي في تأليب
الياغور على حكومة بالدهم المركزية ،وانطلق تدريب
اإلرهابيين التكفيريين القادمين من الصين وروسيا
الذين يظهرون في أفالم الترويج الداعشية ويجري
ت��دري��ب وتنظيم مقاتلي الياغور والشيشان على
السواء في حضن أردوغان.
عندما اختارت المؤسسة الحاكمة األميركية باراك
أوباما ودعمت انتخابه رئيسا ً كانت تبحث عن قائد
إلع��ادة االنتشار العالمي بعد الفشل ال��ذي حصدته
من مغامراتها االستعمارية في الشرق .ولم يكن ذلك
استعدادا ً لتسويات توقعها الكثيرون ،فاإلمبراطورية
االستعمارية تريد استنزاف خصومها ول��ن تسلم
بالمعادالت الجديدة قبل أن ترغمها التحوالت على
ال��رض��وخ وت��ع��دم أمامها ف��رص التحايل وهوامش
ال��م��ن��اورة .وتلك ه��ي الحقيقة الناتجة م��ن حقيقة
المصالح االقتصادية والسياسية والعقائد العسكرية
لإلمبريالية األميركية.
األجندة السرية هي األص��ل في تخطيط الحروب
االس��ت��ع��م��اري��ة ،وه��ي تضم الئ��ح��ة أه���داف تضعها
الشركات االحتكارية وتحملها للمؤسسة الحاكمة
بجناحيها ال��س��ي��اس��ي وال��ع��س��ك��ري .وق���د أرغ��م��ت
األح��داث اإلمبراطورية األميركية على التراجع في
أجندتها من البند الشهير المتمثل بمنع قيام القوى
العالمية المنافسة إلى محاولة استنزاف تلك القوى
المنافسة التي فرضت وجودها انطالقا ً من نتائج
الصمود السوري والتي تسعى الواليات المتحدة إلى
عرقلة نهوضها وإخضاعها في قلب أي صيغ الحقة
للشراكة الدولية .فقد أخفقت اإلمبراطورية بمحاولتها

المستميتة لمنع نشوء تلك القوى ،وكانت فصول
العدوان على سورية كفيلة بتظهير ذلك الفشل ،لكنها
لم ترضخ للتوازنات الجديدة وما زالت تراهن على
زحزحتها وتفكيك منظومات القوة المناوئة.
اليوم تتركز الخطة األميركية على العمل الحثيث
لمنع ق��ي��ام تكتل ع��م�لاق يضم منافسي ال��والي��ات
المتحدة والمتمردين على الهيمنة األحادية .وهذا ما
يفسر محاوالت اإلشغال المتفرقة والموضعية في
التعامل مع روسيا والصين وإي��ران وسورية ودول
البريكس ومحاوالت االلتفاف على مصر.
إن المعنى الرئيسي لكالم المسؤولين والقادة
األميركيين عن حرب طويلة في المنطقة هو أنهم
يخططون الس��ت��ن��زاف طويــل يمتد لسنوات ضد
القوى المنافسة والمتمردة على الهيمنــة األحاديــة،
بالتالي فالمؤسسة الحاكمة تريد من أوب��ام��ا أن
يسلم راية الحرب المستمرة ضد القوى المنافســة
والمتمردة للرئيس األميركي القادم ،وهو ما يمكن لنا
اعتباره مضمون الحرب الباردة الجديدة بفصولها
الحارة.
تبقى إش��ارة معبرة أورده��ا االقتصادي المعروف
جوزيف ستيغلز ،تعقيبا ً على الكالم عن خسائر
ال��والي��ات المتحدة في ال��ع��راق وأفغانستان ،حيث
س��أل محاوريه عن أرب��اح شركات النفط والسالح
التي رعاها آل بوش وديك تشيني ودونالد رامسفيلد
وشركاؤهم وقال :هنا يقرأ الرئيس جورج دبليو ميزان
الربح والخسارة وليس في عديد القتلى من الجنود
األميركيين أو ما تتكبده الشعوب األخ��رى نتيجة
الحروب األميركية ،فال تتعجبوا لو صاح فوق الركام
والضحايا :حمدا ً لله لقد انتصرنا!.

غالب قنديل

اتهامات للبحرين ( ...تتمة �ص)1

مقتل �أميركي و�إ�صابة �آخر في الريا�ض
أعلنت الشرطة السعودية أن أميركيا ً قتل
وأص��ي��ب آخ��ر أم��س ف��ي إط�ل�اق ن��ار استهدف
سيارتهما في ال��ري��اض ،مؤكدة القبض على
المعتدي ،بحسب م��ا أف���ادت وك��ال��ة األن��ب��اء
الرسمية.
وذكرت الشرطة أن االعتداء الذي تبعه تبادل
إلطالق النار بين المهاجم والشرطة ،وقع في
شرق مدينة الرياض.

وتمويلها ودعم مسلحيها.
وأف����اد م��ص��در ف��ي أن���ق���رة :أن
الفعاليات المتضامنة تستمر مع
مدينة عين العرب السورية ،فيما
تصر حكومة العدالة والتنمية على
عدم تحريك أي ساكن لدعم ومؤازرة
المدينة المحاصرة والتوقف عن
دعم جماعة «داعش».

الجنرال مارتن ( ...تتمة �ص)1

ووفقا ً لجريدة «االقتصادية» صرح الناطق
اإلع�لام��ي لشرطة منطقة ال��ري��اض أن��ه «عند
الساعة الثانية وتسع وأربعين دقيقة من ظهر
أمس تعرض شخصان في سيارتهما إلطالق
ن��ار ف��ي أث��ن��اء توقفهما عند إح��دى محطات
ال��وق��ود بالقرب م��ن اس��ت��اد الملك فهد شرق
مدينة ال��ري��اض ،وعلى الفور باشرت قوات
األمن الحادث وتمكنت من محاصرة المعتدي

تركيا تق�صف ...
(تتمة �ص)1
وتبادل إط�لاق النار معه وإصابته والقبض
عليه .وق��د نتج م��ن ه��ذا االع��ت��داء مقتل أحد
األشخاص الذين في السيارة وإصابة اآلخر
إص��اب��ة متوسطة ،وات��ض��ح أنهما م��ن حملة
الجنسية األميركية.
وقد باشرت الجهات المختصة إجراءاتها،
وتم نقل المصابين إلى المستشفى ،وال يزال
الحادث محل المتابعة األمنية».

وت��أت��ي ال��غ��ارات بعد أي���ام على
أعمال عنف تخللت تظاهرات موالية
لألكراد في كل أنحاء تركيا وأوقعت
 34قتيالً على األقل ومئات الجرحى
وأضرارا ً مادية جسيمة.
ونظمت التظاهرات احتجاجا ً على
رفض حكومة أنقرة تقديم مساعدة
عسكرية لمدينة ك��وب��ان��ي (عين
ال��ع��رب) التي تسكنها غالبية من
األك��راد عند الحدود السورية والتي
دخ��ل تنظيم «داع���ش» إل��ى بعض
مناطقها.
وك��ان��ت تركيا ب���دأت ف��ي خريف
 2012محادثات م��ع زعيم حزب
ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي المسجون
عبد الله أوج�لان لوضع حد للقتال
المستمر منذ  1984وأوقع قرابة 40
ألف قتيل.
وأع��ل��ن المسلحون األك���راد وقفا ً
إلطالق النار من جانب واحد في آذار
وبدأوا بسحب قسم من مقاتليهم من
تركيا نحو قواعدهم في جبل قنديل
بشمال العراق ،إال أنهم علقوا العملية
قبل ع��ام ،معللين ذل��ك ب��أن النظام
في أنقرة لم يلتزم بتعهداته إجراء
إصالحات لألقلية الكردية في البالد
والبالغ عديدها  15مليون شخص.
وعاد التوتر بين الجانبين فجأة
منذ هجوم مسلحي تنظيم «داعش»
على مدينة عين ال��ع��رب (كوباني
بالكردية) الكردية السورية على
الحدود التركية .وحذر أوجالن من أن
سقوط كوباني سيكون معناه انهيار
عملية السالم وأنذر الحكومة بضرورة
القيام بمبادرات قبل األربعاء.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان من جهته ببذل كل الجهود
لمواصلة ال��ح��وار وذل��ك على رغم
تنديده بالتظاهرات العنيفة.

وأك��دت مريم أن زينب «مزقت ص��ورة الملك أمام
القاضي» ،مشيرة إلى أنها معرضة لالعتقال اآلن وهي
حامل في الشهر الثامن.
وسبق أن اعتقلت الخواجة عدة مرات على خلفية
اتهامها بإهانة (الملك) والمشاركة في تجمعات غير
قانونية.
وقد أطلقت السلطات الخليفية سراح الخواجة في
شباط الماضي بعد أن قضت عاما ً في السجن.
وتصر السلطات على مالحقة زينب الخواجة على
رغم أنها حامل في شهرها الثامن .فيما يقضي والد
زينب األستاذ عبد الهادي الخواجة حكما ً بالسجن
المؤبد بسبب دعمه للمدافعين عن حقوق اإلنسان
ومطالبته بالتغيير.
كما اعتقلت السلطات الخليفية شقيقتها الناشطة
مريم في آب الماضي لثالثة أسابيع قبل أن ُترغم
السلطات على إط�لاق سراحها بسبب الضغوطات
الدولية.
من جهة أخرى ،اتهمت منظمة الخصوصية الدولية

 PRIVACY INTERNATIONALالحكومة
البحرينية بالتجسس على معارضين مقيمين في
المملكة المتحدة بمساعدة شركة بريطانية مختصة
في برامج الكومبيوتر.
وقالت المجموعة ،المعنيــة بالحقوق الشخصية
ومقرها ل��ن��دن ،إن السلطــات البحرينية خرقت
القانــون البريطاني عبر اقتناء برامج تجســس
تصنعــها ش��رك��ة «غ��ام��ا األم��ن��ي��ة» واستعملتها
للتجسـس على ثالثة معارضين يعيشون على
األراضي البريطانية.
وفي بيان رسمي ،نقلت المنظمة عن موسى عبد
العلي علي قوله« :كنت أعتقد أنني في مأمن في
بريطانيا ،غير أن الحكومة البحرينية تراقبنا هنا.
أعتقد أن أي شخص يساعدهم يجب أن يتهم بارتكاب
جريمة».
وقالت المنظمة إنها قدمت شكوى جنائية إلى
السلطات البريطانية المختصة نيابة عن اثنين آخرين
هما جعفر الحسابي وسعيد الشهابي.

تركيا لن تتدخل ( ...تتمة �ص)1
وفي السياق ،قال مسؤول عراقي كردي كبير أمس إن إدارة «إقليم كردستان» العراق
قدمت مساعدات عسكرية للمقاتلين السوريين األكراد الذين يقاتلون تنظيم «داعش»
في مدينة كوباني .غير أن السوريين األكراد في المدينة قالوا إنهم لم يتسلموا شيئا ً
حتى اآلن وقال مسؤول سوري كردي في المنطقة إن شحنة األسلحة «رمزية» وأنها
عالقة في مكان ما في شمال شرقي سورية.
وقال حميد دربندي مسؤول الملف السوري في رئاسة «إقليم كردستان» العراق:
«ساعدناهم على جميع الساحات تقريباً .أرسلنا إليهم مساعدات تتضمن مساعدات
عسكرية» ،من دون ذكر تفاصيل أخرى كما لم يوضح كيف تم نقل األسلحة للمدينة
السورية المتاخمة لحدود تركيا من الشمال والتي يحاصرها مقاتلو «داعش» من
الشرق والجنوب والغرب.
من ناحيته ،وقال آالن عثمان المتحدث باسم المجلس العسكري ألكراد سورية في
كوباني ،إن «إقليم كردستان» العراق أرسل شحنة أسلحة «رمزية» لكنها لم تصل
«كوباني» ألن تركيا لم تفتح ممر العبور الذي طالب به أكراد سورية ليتمكنوا من دعم
المدينة ،مشيرا ً إن المساعدات تشمل ذخيرة لألسلحة الخفيفة وقذائف مورتر.
يأتي ذلك في وقت قال الجيش األميركي يوم أمس إن قوات التحالف نفذت 21
ضربة جوية قرب كوباني في سورية في اليومين الماضيين إلبطاء تقدم مقاتلي
تنظيم «داعش» ،لكنه حذر من أن الوضع ما زال غير مستقر على األرض.
وقالت القيادة المركزية األميركية إن إحدى الضربات أصابت مصفاة لتكرير النفط
قرب دير الزور ،في ما دمرت ضربات أخرى تجمع لمقاتلي التنظيم المتشدد أو ألحقت
أضرارا ً بمبان تابعة له.
وقال الجيش األميركي إن ثمة مؤشرات على أن الضربات الجوية أبطأت تقدم
التنظيم في «كوباني» ،لكنه حذر من أن الوضع على األرض ما زال غير مستقر وأن
مقاتلي التنظيم يحاولون كسب أراض وأن الميليشيا الكردية «تواصل الصمود».
وتواصلت المعارك بين تنظيم «داعش» اإلرهابي و«وحدات حماية الشعب» في
مدينة عين العرب ،حيث تمكن مقاتلو الوحدات الكردية من استعادة تل الشعير غرب
كوباني ،فيما تراجعت سيطرة «داعش» على المدينة من  40في المئة إلى  ،20بحسب
مصدر كردي.
وأف��ادت مصادر عسكرية في ريف حماة عن تحقيق الجيش السوري والقوات
الرديفة تقدما ً في مدينة مورك باتجاه رحبة الدبابات بعد اشتباكات عنيفة مع
المسلحين ،في حين كثف الطيران الحربي السوري غاراته على مواقع للمسلحين في
مناطق وسط وشمال البالد ،ونفذ  40ضربة جوية في مناطق مختلفة من محافظتي
إدلب وحماة.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن بلدية كفربيت ـ قضاء صيدا عن
إجراء مباراة لملء المركز الشاغر لوظيفة
شرطي بلدي (عدد  )1في مالكها.
على الراغبين باالشتراك اإلط�لاع على
الشروط المطلوبة في مركز ـ بلدية كفربيت ـ
ضمن أوقات الدوام الرسمي.
ت��ق��ب��ل ال��ط��ل��ب��ات اب���ت���دا ًء م��ن ت��اري��خ
 2014/10/16ولغاية 2014/10/30
ضمناً.
كفربيت في2014/10/10 :
رئيس بلدية كفربيت
محمود نعمة اسماعيل

مفقود
فقدت نسرين نبيل فارس جواز سفرها
الكندي وبطاقة جنسية كندية باسمها،
لالتصال .03/190066
فقد نبيل أح��م��د ف���ارس ج���واز سفره
اللبناني وج���واز سفر ك��ن��دي ع��ائ��د له،
لالتصال .03/190066
ب��ت��اري��خ  2013/11/15غ���ادرت
الخادمة Hileni Kifle Gehrehiwat
م��ن الجنسية األثيوبية بيت مخدومها
عدنان القادري ولم تعد.
الرجاء لمن يعرف عنها شيئا ً االتصال
بالرقم .03/662712

