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الجي�ش ينهي ( ...تتمة �ص)1

بتوافر الغطاء المسيحي للتمديد عبر موافقة البطريرك
بشارة الراعي عليه ،لتثير كلمات الراعي الالحقة غبارا ً
ح��ول وج��ود ه��ذه التغطية ،وينكشف ال��ه��دف الحريري
بوضع الرئيس نبيه بري بين خيارين ،الموافقة وسحب
رفضه المبدئي للتمديد ،أو الوقوع تحت سكين االتهام
بالسعي إلى الفراغ تمهيدا ً للمطالبة بالمؤتمر التأسيسي،
ليصدر كالم قاطع من بري يقول :سنمضي بالتمديد كي
ال يه ّول أحد على أحد بالمؤتمر التأسيسي ،لكن على دعاة
التمديد تح ّمل مسؤولية توفير الميثاقية.

توزع االهتمام المحلي أمس على أكثر من ملف في طليعتها
العقبات التي تعترض التمديد للمجلس النيابي بشكل سلس،
وقضية العسكريين المخطوفين التي برز فيها تط ّور شكلي قد
يدفع المفاوضات إلى األم��ام ،وهو تسليم الخاطفين الحكومة
الئحة خطية بمطالبهم.
وبرز بين هذين الملفين مواقف قوية لقائد الجيش العماد جان
قهوجي تجاه اإلرهاب أعقبت إنجازا ً أمنيا ً نوعيا ً للجيش بتوقيف
أحد أهم ك��وادر «داع��ش» في الشمال ،بعد دهم شقته في بلدة
عاصون قضاء الضنية.
وأوضحت قيادة الجيش أن قوة من مديرية المخابرات نفذت
فجر أمس «عملية أمنية دقيقة في منطقة الضنية ،بعد رصد مكان
وجود اإلرهابي أحمد سليم ميقاتي ،فتم دهم الشقة التي كان يقيم
فيها مع مجموعة من اإلرهابيين ،وتم توقيفه ،فيما أصيب أحد
العسكريين بجروح طفيفة ،وقتل ثالثة من المسلحين الموجودين
في الشقة المذكورة».
وأشارت القيادة إلى أن «اإلرهابي الموقوف الملقب بأبي بكر،
وأبي الهدى ،بايع أخيرا ً تنظيم داعش ويعتبر من أهم كوادره في
منطقة الشمال ،وقام بإنشاء خاليا مرتبطة بالتنظيم في المنطقة،
وكان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي كبير» ،الفتة إلى ضلوعه في
سلسلة عمليات إرهابية واشتباكات مع الجيش منذ عام 1999
كما أنشأ عدة خاليا إرهابية.
وواك��ب العماد قهوجي هذا االنجاز بتأكيده أن قرار القيادة
ثابت وح��ازم في عدم السماح لإلرهاب بإيجاد أي محمية أو
بقعة آمنة له في لبنان ،مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات.
وأعلن في نشرة توجيهية إلى العسكريين ،تمسك القيادة بتحرير
العسكريين المخطوفين واعتبار قضيتهم قضيتها األولى ،عبر
استخدام كافة السبل المتاحة مع رفضها الخضوع ألي ابتزاز من
شأنه أن يوظفه اإلرهابيون الحقا ً ضد مصلحة الجيش والوطن،
وشدد على أن ال مكان في صفوف المؤسسة للخارجين عن الوالء
للوطن والجيش أو المتقاعسين في أداء واجباتهم ،فالجيش بغنى
عن خدمات أي عسكري يتخاذل أو ينكث بقسمه ويخون رسالته.
وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية اليوم أقوى من أي وقت مضى
وعصية على كل محاوالت التشكيك بها والنيل من تماسكها.
وبرز في هذا السياق ،تخوف رئيس المجلس النيابي نبيه بري
من األوضاع األمنية في لبنان مبديا ً خشيته مما قاله النائب وليد
جنبالط «حول تأخر أو تبخر الهبة السعودية للجيش» ،مشيرا ً

في حديث لقناة «المنار» إلى انه من األكيد أن تأخرا ً قد حصل،
متسائالً« :ما الفائدة إذا تأخرت الهبة ،فالفائدة منها اآلن».
وحول الهبة اإليرانية للجيش قال الرئيس بري« :إن المجنون
فقط يرفضها» ،مشددا ً على ضرورة القبول بها.

مطلب خاطفي العسكريين

أما التطور األبرز على صعيد قضية العسكريين المخطوفين
فهو تسلم من وزير الصحة وائل أبو فاعور مطالب خطية من
خاطفي العسكريين قدمها إلى رئيس الحكومة تمام سالم في
مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس ،إال أنه لم يجر إطالع الوزراء
عليها ،واكتفى سالم بالقول إن االتصاالت ال تزال مستمرة وإن
تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة» توقفا عن القتل ،وأشار إلى
انه في حال استجد جديد في قضية العسكريين فإنه سيدعو
إلى جلسة يضع خاللها الوزراء بما آلت إليه المفاوضات.
وفيما يستمر المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
على تكتمه م��ن ال��م��ف��اوض��ات ال��ج��اري��ة إلط�ل�اق العسكريين
المختطفين ،أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن التفاؤل الذي
عبّر عنه األهالي بعد لقائهم أمس األمين العام للمجلس األعلى
للدفاع اللواء محمد خير ال يستند إلى شيء ملموس» .وفيما
كشفت المصادر أن المطالب الخطية التي تسلمها وزير الصحة
تتضمن إطالق موقوفي عرسال ونحو  170موقوفا ً من سجن
رومية ،وتأمين المعبر اآلمن إلى عرسال الذي يضعه الخاطفون
في صدارة مطالبهم» ،أكدت «أن الموفد القطري سيعود إلى لبنان
في الساعات القليلة المقبلة الستكمال المفاوضات مع الخاطفين
بشأن هذه المطالب.
من جهة أخرى ،لم يستغرق البحث في الورقة التي وضعتها
اللجنة الوزارية المختصة حول سياسة النزوح السوري إلى
لبنان في جلسة مجلس الوزراء أكثر من عشرين دقيقة ،وأشار
وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» إلى أن الورقة
حظيت بإجماع الوزراء .وأشارت مصادر وزارية إلى أن الخالف
الوحيد الذي حصل في الجلسة كان حول تلزيم النفط بين وزير
المال علي حسن خليل والطاقة ارتيور نظاريان الذي أكد تمديد
العقود ،في حين أن خليل أشار إلى أن تمديد العقود يحرم لبنان
من شروط أحسن .وإزاء ذلك طلب المجلس من اللجنة الوزارية
المختصة إتمام وضع دفتر الشروط المتعلق بشراء الفيول اويل
والغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان ،تمهيدا إلجراء مناقصة
عمومية في هذا الخصوص وعرضه على مجلس الوزراء خالل
الجلسة المقبلة .كما مدد المجلس عقود شركتي الخلوي  7أشهر.

أجواء التمديد سلبية

سياسياً ،ومع تسارع العد العكسي النتهاء والية المجلس
النيابي الممددة ،وموعد إجراء االنتخابات النيابية ،أخذت األجواء
تميل إلى التوتر بسبب التجاذبات المتزايدة بين األطراف حول
موضوع التمديد الجديد .وقد طرحت عالمات استفهام جدية في
الساعات الماضية حول هذا الموضوع في ظل ما تشهده الساحة
المسيحية من إرباك وتجاذب يميل بدوره إلى السلبية .وفي ظل
هذه األجواء نقل زوار الرئيس بري عنه أمس كالما ً تحذيريا ً من

مو�سكو ترحب ( ...تتمة �ص)1
الوقوع في الفراغ .وأفادت المعلومات في هذا السياق ،أن بري
يتريث في الدعوة إلى جلسة التمديد بانتظار جالء كل المواقف
وال سيما المسيحية منها .ونقل الزوار أيضا ً أن بري أبلغ المعنيين
أنه بات مياال ً إلى التصويت مع التمديد خالفا ً لموقفه السابق بعد
موقف الرئيس سعد الحريري الذي أعلن رفضه المشاركة في
االنتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية .وأشارت
مصادر مطلعة إلى أن بري يخشى عدم تأمين الميثاقية إذا ما
استمرت المواقف المسيحية سلبية أو إذا ما لجأ الحريري إلى
معارضة أي جلسة ال تؤمن التمديد .ولفتت المصادر إلى أن بري
أبلغ بعض األطراف أن الفراغ النيابي يعني استحالة انتخاب
رئيس الجمهورية ونقل عنه أيضا ً أنه «إذا كان يراد الذهاب بالبلد
إلى الفراغ للوصول إلى مؤتمر تأسيسي .فمن اآلن أقول إن أمل
وحزب الله هما مع التمديد».
وفي حديثه إلى قناة «المنار» أش��ار الرئيس بري إلى أنه
لم يحدد بعد موعد الجلسة التشريعية للتمديد حتى ينهي
مشاوراته مع الجانب المسيحي.
وفي شأن الملف الرئاسي ،قال« :ال جديد في هذا الملف في ظل
الوضع القائم وثبات جميع األطراف على مواقفها».
من جهتها ،ج��ددت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر
تأكيدها لـ«البناء» أن موقف التيار األخير حول التمديد ليس
مناورة سياسية وال يدخل في إط��ار المزايدات كما يحاول أن
يوحي البعض ،موضحة أن هذا الموقف جدي وأن التجارب
السابقة تؤكد ذلك ،مشيرة إلى أنه ستكون هناك خطوات الحقة
للتيار في هذا المجال.
وأكد النائب أنطوان زهرا لـ«البناء» «أن «حزب القوات» لن
يصوت للتمديد ،ألسباب مبدئية تتعلق بتداول السلطة ،رافضا ً
«االستسالم للوضع القائم مع تفهّمنا لهواجس األط��راف التي
تسعى للتمديد» .ولفت إلى «أن تيار المستقبل يعرف موقف
القوات الرافض للتمديد وال خالف على ذلك».

باسيل التنسيق قائم مع سورية

إلى ذلك ،أطلق وزير الخارجية جبران باسيل مواقف الفتة مساء
أمس من جملة ملفات أبرزها على صعيد التعاون والتنسيق مع
سورية .وشدد خالل مقابلة مع قناة «أل بي سي» ضمن برنامج
«كالم الناس» على أن «التواصل مع الحكومة السورية ضروري
للتعاطي بملفات منها النازحون» ،معتبرا ً أنه «طبيعي أن التقي
بوزير الخارجية السوري وليد المعلم عندما أكون في نيويورك
مم ًثالً لبنان» ،كاشفا ً أن «التنسيق مع النظام في سورية يتم وهذا
على مسؤوليتي ومن الجهتين» ،سائالً« :ماذا يفعل إذن المدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم في سورية؟» ،وقال:
«متنا وعشنا إلقامة العالقات الديبلوماسية مع سورية ليس كي
نقطعها اليوم واألمر له عالقة باستقالل البلد وسيادته».
من جهة أخ��رى ،أكد باسيل «أننا ال نعمل لمؤتمر تأسيسي
وعدم القبول بالمناصفة ورفض انتخاب رئيس يمثل ،هو بعكس
روح الطائف».
وأشار باسيل إلى أن قهوجي «أتى بخيار منا وال نقبل به رئيسا ً
توافقيا ً ووضعه اآلن غير شرعي في موقعه».

ثالث قوى �سيا�سية تتطلع �إلى ال�صدارة في االنتخابات الت�شريعية

«النه�ضة» تخترق منظومة االنتخابات التون�سية
ف���ي ظ���ل ال��س��ب��اق ال��س��ي��اس��ي
المحموم لتحقيق أعلى المكاسب
في االنتخابات التونسية المرتقبة،
التي تنطلق في جزئها التشريعي
األحد المقبل ،تواجه حركة النهضة
اإلسالمية عالمات استفهام واتهامات
ب��اخ��ت��راق منظومة الهيئة العليا
المستقلة لالنتخابات ،والسعي
لتزوير نتائج االستحقاق.
وه��اج��م الناطق باسم الجبهة
الشعبية ال��م��رش��ح لالنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة ،حمة الهمامي ،زعيم
حركة النهضة راشد الغنوشي ،قائالً
إنه «يعمل على المناورة السياسية،
ويستعمل خطابا ً مزدوجاً ،ومثلثا ً
ومربعا ً وحتى مسدساً» ،معتبرا ً
أن «الغنوشي لن يكون أبدا ً مدنياً،
وخ��ط��اب��ه سيظل م��ن أج���ل كسب
األصوات فقط».
يأتي ذل��ك إث��ر ت��وات��ر االتهامات
لحركة النهضة باختراق منظومة
الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،
تمهيدا ً لتزوير النتائج ،فيما أكد
رئ��ي��س الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات شفيق ص��رص��ار ،أن
الهيئة ت��ت��ع��رض لعملية اب��ت��زاز
سياسي م��ن قبل بعض األط���راف
السياسية ،وذل��ك من خ�لال سعي
بعض األط��راف لفرض مواقفه عبر
محاولة التشكيك في الهيئة.

اختراقات متعددة

وك��ش��ف��ت ج��ري��دة «آخ���ر خ��ب��ر»،
ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات
االستقصائية ،بالوثائق والصور،
عن مظاهر متعددة وخطيرة الختراق
الهيئات االنتخابية ف��ي ال��داخ��ل
وال��خ��ارج ،من قبل حركة النهضة
بصفة خ��اص��ة ،على غ��رار الهيئة
الفرعية لالنتخابات في ألمانيا،
ودائ���رة فرنسا والمغرب ،وه��و ما
يفسر العدد الهائل للطعون المقدمة.

وأكدت الصحيفة أن هناك رغبة
واض��ح��ة ف��ي «اس��ت��ن��س��اخ» نتائج
انتخابات  23تشرين األول ،2011
ف��ي وق��ت تبدو فيه الهيئة العليا
المستقلة لالنتخابات وكأنها تلعب
دورا ً مريباً ،خصوصا ً أن ظروف
إنشائها رافقها الكثير من الصخب
وال��ت��ج��اذب��ات ،م��ا جعلها تولد
وكأنها نتيجة محاصصات حزبية،
وب��ال��ت��ال��ي ،ف���األح���زاب المهيمنة
التي أفرزتها انتخابات المجلس
ال��ت��أس��ي��س��ي ت��س��ع��ى م���ن خ�لال
وصايتها على الهيئة إل��ى إع��ادة
إنتاج نتائج االنتخابات السابقة.

 2011و .2013ولم يتقدم الحزب
بمرشح إلى االنتخابات الرئاسية،
لكنه أعلن أنه سيدعم المرشح األكثر
توافقا ً من خارج الحزب.
وت��أس��س ح��زب ن��داء تونس في
حزيران من العام  ،2012برئاسة
رئيس الوزراء السابق الباجي قايد
السبسي ،مرشحه إلى االنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة ،وج���اء ك���ردة فعل ضد
هيمنة ح��زب واح���د على الحياة
ال��س��ي��اس��ي��ة ،وس��ي��ط��رة االت��ج��اه
اإلسالمي على السلطة ،في مقابل

تشتت القوى الليبرالية والعلمانية.
ون��ج��ح ال��ح��زب ف��ي استقطاب
العديد من الشخصيات السياسية
من ذوي االتجاهات المختلفة ،من
ليبراليين ويساريين ونقابيين
ومستقلين ،وأح���دث خ�لال أشهر
قليلة ت��وازن �ا ً سياسيا ً ف��ي البالد
مع حركة النهضة اإلسالمية ،وهو
يحتل منذ عدة أشهر المركز األول
ف��ي استطالعات ال���رأي .وستكون
االن��ت��خ��اب��ات التشريعية بمثابة
االختبار األول للوقوف على حجم

نداء تونس وتأثيره في الشارع.
وتعتبر الجبهة الشعبية القوة
السياسية الثالثة في البالد بحسب
استطالعات الرأي ،وهي تضم ائتالفا ً
انتخابيا ً يتشكل من  12حزبا ً ذات
اتجاهات يسارية وقومية عربية.
وتأسست الجبهة ف��ي تشرين
األول  ،2012بهدف تجميع القوى
ال��ي��س��اري��ة المشتتة ض��د هيمنة
التيار اإلس�لام��ي ،عقب انتخابات
 2011التي شكلت انتكاسة كبرى
لليساريين.

منافسة قوية

وتتقدم ثالث قوى سياسية في
تونس ،على األق��ل ،المراكز األولى
ف��ي اس��ت��ط�لاع��ات ال���رأي بالنسبة
ل�لان��ت��خ��اب��ات ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة التي
ستجري األحد المقبل ،لكن تتطلع
أحزاب أخرى أيضا ً إلى إثبات حقيقة
مغايرة في صناديق االقتراع.
وس���ت���ش���ارك ف���ي االن��ت��خ��اب��ات
التشريعية ،التي ستمهد لتأسيس
برلمان جديد لمدة خمس سنوات،
بعد ف��ت��رة انتقالية أعقبت ث��ورة
شعبية أطاحت حكم الرئيس السابق
زين العابدين بن علي في ،2011
أك��ث��ر م��ن  1300قائمة انتخابية
ألحزاب ومستقلين.
وتعد حركة النهضة اإلسالمية
القوة السياسية األكبر في البالد،
ق��ي��اس �ا ً إل���ى ف��وزه��ا ال��ك��اس��ح في
ان��ت��خ��اب��ات ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي
التأسيسي في .2011
ويتطلع الحزب الذي يحتل المركز
الثاني في استطالعات الرأي بالنسبة
لنوايا التصويت في التشريعية ،إلى
تكرار فوزه ،والحصول على األغلبية
في مجلس النواب الجديد ،على الرغم
من تجربة متعثرة في الحكم بين

قد ت�سقط �أج�سادنا �أما نفو�سنا فقد فر�ضت حقيقتها على هذا الوجود
انتقلت إلى رحمته تعالى المأسوف عليها المرحومة

الرفيقة

هدى مرعي
األمين فارس فياض
		
زوجة:
الرفيق باسم
		
ولدها:
الرفيقة بيسان زوجة الرفيق فراس أبو ابراهيم
		
ابنتاها:
الرفيقة بترا زوجة الرفيق زياد التيماني
		
سليم زوجته جاكلين كوديشيان
أشقاؤها:
عماد زوجته وفاء أبو فراج
		
عصام زوجته ريتا عبد الخالق
		
وفاء زوجة عاطف صعب
شقيقتاها:
سناء زوجة ناجي حسان
		
صلّي على جثمانها أول أمس األربعاء في مجدلبعنا.
ُ
ُتقبل التعازي في دار الطائفة الدرزية ـ بيروت اليوم الجمعة من الساعة
الحادية عشرة حتى السادسة مساءً ،ويومي غد السبت وبعد غد األحد
بمنزلها في مجدلبعنا طريق بدغان من الساعة الثانية عشرة حتى
السابعة مساءً.

الآ�سفون
الحزب ال�سوري القومي االجتماعي،
�آل فيا�ض وعموم �أهالي مجدلبعنا
البقاء للأمة

وتابع البيان أن تفاصيل هذه االتفاقية ال تزال
تحتاج إلى دراسة معمقة لكن من حيث المبدأ يمكن
القول إن «موسكو تقدر إيجابيا ً تطلع أكراد سورية
إلى وحدة صفهم في وجه التهديد الجسيم من قبل
«الدولة اإلسالمية» وغيرها من المنظمات اإلرهابية
التي تمارس عمليات القتل الجماعي والعنف بحق
السكان األكراد».
وذك��رت ال��وزارة أن موسكو ترى في توقيع هذه
االتفاقية «نموذجا ً لجميع القوى السياسية السورية
يؤكد ضرورة التكاتف على أساس التصدي لإلرهاب
والتطرف الدوليين من أجل ضمان سيادة سورية
ووحدة أراضيها».
وأع���رب البيان ع��ن اعتقاد موسكو ب��أن توصل
عدد من المنظمات الكردية السورية إلى االتفاقية
المذكورة ج��اء تأكيدا ً على ض��رورة ع��دم التباطؤ
في استئناف العملية السياسية وبدء الحوار بين
حكومة سورية والمعارضة من دون طرح شروط
مسبقة من أجل تجاوز األزم��ة الداخلية التي طال
أمدها وتوحيد الجهود في سبيل هزيمة اإلرهابيين
والمتطرفين الدوليين الموجودين في البالد.
وك��ان��ت أط����راف س��وري��ة ك��ردي��ة ق��د وق��ع��ت في
وقت متأخر من مساء األربعاء في دهوك بـ «إقليم
كردستان» العراق اتفاقا ً إلنشاء مرجعية سياسية
وإدارة م��وح��دة للمناطق ال��ك��ردي��ة ف��ي س��وري��ة،
وتأسيس قوات مشتركة.
وعقب انتهاء اجتماعات المجلس الوطني الكردي
وحركة المجتمع الديمقراطي التي دارت على مدار 9
أيام برعاية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود
بارزاني ،عقد الجانبان مؤتمرا ً صحافيا ً تال فيه بيانا ً
مشتركاً ،قد يضع نهاية للخالفات المتراكمة بينهما.
وتضمن االتفاق أيضا ً تشكيل هيئة تخصصية
للحوار مع «وح��دات حماية الشعب» الكردية ،كما
تم اإلق��رار بأحقية المجلس الوطني بتشكيل قوة
عسكرية ،على أن تكون مدة تنفيذ االتفاقية شهرين.
ون��ق��ل��ت م��ص��ادر إع�لام��ي��ة ع��ن ال��م��ش��ارك��ي��ن في
اجتماعات ده��وك أن المرجعية السياسية المقرر
تشكيلها ،ستضم  30عضوا ً ( 12من المجلس الوطني
الكردي 12 ،من حركة المجتمع الديمقراطي ،و  8من
القوى السياسية خارج اإلطارين المذكورين) ،فيما
سيتم توزيع المناصب اإلدارية في «غرب كردستان»
بنفس اآللية.
من جانبه وصف رئيس إقليم كردستان مسعود

البرزاني خالل مشاركته في مراسيم توقيع االتفاقية
هذا اليوم بالتاريخي ،مشيرا ً إلى أن اإلقليم سيقدم
كل ما بوسعه من أجل مساعدة «غرب كردستان»،
على حد تعبيره.
جاء ذلك في وقت قال الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ��ان أمس إنه أحيط علما ً بالتوصل إلى اتفاق
لعبور  200من مقاتلي البيشمركة األكراد العراقيين
الحدود عبر تركيا للدفاع عن مدينة كوباني السورية
في مواجهة مقاتلي «داعش».
وتعليقا ً على مكالمة هاتفية مع الرئيس األميركي
باراك أوباما في مطلع األسبوع قال أردوغ��ان« :هل
تنظر تركيا إلى هذا العمل بشكل إيجابي؟ ال .أميركا
فعلت ذلك متجاهلة تركيا وقلت له إن كوباني ليست
مكانا ً استراتيجيا بالنسبة لكم في الوقت الحالي
وإنما هي مكان استراتيجي بالنسبة لنا».
وقال مسؤول كبير في إقليم كردستان العراق إن
قوات البيشمركة ستكون م��زودة بأسلحة أثقل من
تلك التي يستخدمها المقاتلون األك��راد في كوباني
وال��ذي��ن يقولون إنهم بحاجة إل��ى أسلحة خارقة
للدروع لصد تقدم «داعش».
يأتي ذلك في وقت تواصلت االشتباكات العنيفة
في كوباني بين وح��دات حماية الشعب وإرهابيي
«داع����ش» ،حيث تمكنت ال��وح��دات م��ن استعادة
السيطرة على تل شعير االستراتيجي غرب المدينة
بعد يوم على سيطرة «داعش» عليه.
وكشفت مصادر من داخ��ل المدينة أن «داع��ش»
يحشد نحو خمسة آالف مقاتل من جهة الجنوب،
في حين كانت وحدات حماية الشعب قد تمكنت في
وقت سابق من التصدي لهجوم من محورين ،هدف
التنظيم اإلرهابي من خالله إلى الوصول إلى قلب
المدينة.
وفي السياق ،قالت القيادة المركزية األميركية
أمس إن قواتها ركزت ضرباتها الجوية مجددا ً على
منطقة قرب مدينة كوباني السورية ،وأصابت أيضا ً
منشآت نفطية يسيطر عليها تنظيم «داعش».
وأضافت القيادة أن القوات شنت  15ضربة جوية
على «داع��ش» في العراق وسورية يومي األربعاء
والخميس ،حيث نفذت مقاتلة وقاذفة أميركيتان
أربع غارات قرب مدينة كوباني الحدودية ودمرتا
مركز قيادة تابعا ً ل��ـ«داع��ش» وم��واق��ع قتالية في
منطقة كانت مستهدفة كثيرا ً هذا الشهر فضالً عن
غارتين على صهاريج نفط شرق دير الزور.

جعجع ...ت�آكل ( ...تتمة �ص)1
وتميل هذه المصادر إلى اعتبار أن زي��ارة جعجع
األخيرة ج��اءت في أج��واء مغايرة لتلك التي قام بها
تقصد تحميلها بالشكل
قبل عام .ففي هذه الزيارة ت ّم
ّ
إيحاءات بأنه ليس المسيحي المفضل للسعودية .وتم
التعبير عن هذه الرسالة من خالل تزامن زيارته مع
زيارة الجميّل االبن .وأيضا ً بالمضمون تم جعل زيارة
جعجع هذه المرة تتم في كنف الحريري ،ما يوحي بأنّ
بندر ،وبطلب من سعد ،أراد إفهام «الحكيم» أن ظروف
تمييزه اختلفت وأن المرحلة الراهنة تقتضي أن يكون
أكثر استماعا ً إلى رئيس تيار المستقبل.
ما الذي اختلف؟
أوال ً  -ظروف المنطقة وعلى رأسها نقص االهتمام
ال��دول��ي بلبنان وب��األس��اس تراجع االهتمام الدولي
بمسيحيي الشرق.

ثانيا ً  -لقد ثبت للسعودية أن جعجع ال يستطيع أن
يقدم شيئا ً على مستوى التأثير على مسيحيي سورية،
خصوصا ً لجهة جعلهم ينحازون ضد النظام .ويبدو أن
جعجع كان وعد سابقا ً بالقيام بدور من هذا القبيل.
ثالثا ً  -ظهور الجنرال ميشال عون بوصفه بيضة
قبان الموقف المسيحي في لبنان ،وأن  99في المئة
من أوراق االستحقاق الرئاسي هي في ي��ده .وهذه
المعادلة قادت أيضا ً إلى التقليل من أهمية جعجع في
نظر المملكة.
رابعا ً  -يبدو أن الحريري عرف كيف ير ّد الصفعة
داخ��ل السعودية إل��ى جعجع ال��ذي ك��ان تمادى في
األع��وام األخيرة بتجاوزه في عالقته مع السعودية،
وذل��ك من خ�لال ع��دم اح��ت��رام خصوصية العبور من
مدخله للتواصل معها.

مقرر مناه�ضة التعذيب ( ...تتمة �ص)1
ّ
غريب ،ومثال ذلك الدراز والمرخ والنويدرات».
وأش��ار القيادي في كبرى الجمعيات المعارضة بالبحرين إلى أن
«المضمون للمعارضة  16دائرة فقط ومنها  14دائرة عدد سكانها أكبر
من المتوسط بكثير» ،مؤكدا ً أن «تقسيم  2010طائفي وغير مقبول ولكن
تقسيم  2014أسوأ وأكثر طائفية وظلماً».
وق��ال مجيد ميالد إن «البحرين تعيش أزم��ة سياسية كبيرة ولها
تداعيات حقوقية وطائفية سببها السلطة وسياساتها» ،مشددا ً على أن
«مشروع المعارضة هو انتقال البحرين للواقع الديمقراطي الذي يوفر
العدالة والمساواة للجميع».
على صعيد آخر ،أسف المقرر األممي الخاص بمناهضة التعذيب خوان
منديز لعدم تحديد الحكومة البحرينية موعدا ً لزيارته للبالد ،وسط
تزايد دعاوى التعذيب من قبل المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم
والتظاهر ضد العائلة الحاكمة التي تستحوذ على السلطة ،وفق ما نقل
موقع «مرآة البحرين».
وقال منديز في حسابه على «تويتر»:
«آسف ألمر الحكومة البحرينية التي لم تزودني بتواريخ جديدة لزيارة
البالد منذ تأجيل زيارتي».
وأوضح أنه التقى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة
آذار الماضي وطلب منه موعدا ً جديدا ً للزيارة إال أنه لم يتلق أي رد.
وكانت البحرين قد ألغت زيارة مجدولة للمقرر األممي منتصف العام
المنصرم ،وعلى رغم وعودها بتحديد موعد آخر لزيارته إال أنها لم تف
بوعودها األمر الذي انتقدته  47دولة في بيان مشترك أمام مجلس حقوق
اإلنسان.

«بوكو حرام» تختطف  25فتاة �شمال �شرقي نيجيريا
اختطف مسلحون يشتبه في
انتمائهم إل��ى جماعة بوكو حرام
ع��ش��رات ال��ن��س��اء والفتيات (25
فتاة) من قريتين في والية «اداماوا»
شمال نيجيريا ،وفق ما أفاد سكان
محليون.
وال��ق��ري��ت��ان ال��ل��ت��ان تعرضتا
للهجوم ه��ي «واغ����ا م��ان��غ��ورو»
و»غ���ارت���ا» ،ويقعان بالقرب من
بلدتي «ماداغالي» و»منتشيكا»
اللتين تخضعان لسيطرة الجماعة
المسلحة منذ أسابيع عدة.
وبحسب س��ك��ان ف��ي المنطقة،
فإن مجموعة كبيرة من المتمردين
هاجموا القريتين ،واختطفوا نساء
وفتيات صغار.
ولم تؤكد السلطات وقوع حوادث
االختطاف ،لكن سكان قالوا إنها
وقعت بعد يوم من إعالن الجيش
التوصل إل��ى اتفاق لوقف إطالق
النار مع بوكو حرام.
وعقب اإلع�لان عن االتفاق يوم
الجمعة ،قالت الحكومة إن��ه من
المقرر إجراء المزيد من المفاوضات
مع بوكو ح��رام ه��ذا األس��ب��وع في
دولة تشاد المجاورة.
وقال رجل شاهد الهجوم وكانت
 3من بناته ضمن المختطفات ،إن
المهاجمين جاؤوا في وقت متأخر
ل��ي�لاً وأج���ب���روا ك��ل ال��ن��س��اء على
ال��ذه��اب معهم ث��م أطلقوا س��راح
النسوة األكبر سناً ،وأك��دت ذلك

امرأة اختطفت اثنتان من بناتها.
يذكر أنه ال تزال تجري مفاوضات
بهدف إطالق سراح أكثر من 200
ف��ت��اة اختطفهن مسلحو «بوكو
ح��رام» في نيسان الماضي ،وقد

أثارت عملية االختطاف استهجانا ً
دول��ي��ا ً وح��م��ل��ة عالمية مطالبة
بتحرير الفتيات.
وتزامنت التقارير ع��ن ح��االت
االخ��ت��ط��اف ال��ج��دي��دة م��ع إق���رار

البرلمان النيجيري قرضا ً بقيمة
مليار دوالر طلبه الرئيس في تموز
الماضي من أجل تحديث المعدات
العسكرية وت��دري��ب ال��م��زي��د من
الوحدات على قتال التمرد في شمال

شرقي البالد.
وت��ك��ل��ف اإلج�������راءات األم��ن��ي��ة
نيجيريا بالفعل ستة مليارات
دوالر ،وهو ما يعادل تقريبا ربع
قيمة الموازنة االتحادية.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب أمال حسين نعمه لموكلها محمود
محمد روماني شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 284دير الزهراني.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ياسر حسن فرحات لموكليه حسن
ومحمود علي فرحات شهادتي قيد بدل
ضائع للعقار  1216عربصاليم.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب كمال محمد صبرا بوكالته عن
محمود أسعد وهبي لمورثته مريم قاسم
فحص شهادتي قيد بدل ضائع للعقارين
 1076و 1763حاروف.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت فاطمة محمود قبيسي بصفتها
مشترية من البائع محمود أحمد قبيسي
ش��ه��ادة قيد ب��دل ض��ائ��ع للعقار 3019
أنصار.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت زينب كامل شريم لموكلها علي
كامل شريم شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 1469صربا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن بيع بالمعاملة 2013/1614
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع بالمزاد العلني نهار الجمعة في
 2014/11/7ابتداء من الساعة 11:30
ظهرا ً سيارة المنفذ عليه محمد اسماعيل
ح��ام��وش م��ارك��ة ب أم ف  520iموديل
 1999رقم  /132732/و الخصوصية
تحصيالً لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
والمهجر ش.م.ل .وكيله المحامي رامي
باسيل البالغ $/5800/ع��دا اللواحق
والمخمنة بمبلغ $/4366/والمطروحة
بسعر  $/3500/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس��وم الميكانيك قد بلغت
/112.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
المحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر
ال��واط��ي مصحوبا ً بالثمن ن��ق��دا ً أو شيك
مصرفي و % 5رسم بلدي.
رئيس القلم أسامة حمية

