10

السنة السادسة /اجلمعة  28 /تشرين الثاني  / 2014العــدد 1647

تتمات

Sixth year / Friday / 28 November 2014 / Issue No. 1647

مو�سكو ـ دم�شق ( ...تتمة �ص)1

هذا الجمود السياسي على المستوى الرئاسي ،بدأ
يشهد فكفكة باردة مع اآلمال المعقودة على الحوار
بين حزب الله وتيار المستقبل ،الذي أعلن الرئيس
سعد الحريري أن��ه موضوع على ن��ار حامية ،بال
شروط لكن بال آمال كبيرة ،بينما حسم إطار البحث
الرئاسي بمرشح توافقي لك ّل من العماد ميشال
ع��ون وال��دك��ت��ور سمير جعجع الكلمة الفصل فيه
وفقا ً لمعادلة «طريق بعبدا تم ّر من معراب والرابية»،
مستبعدا ً عمليا ً الرئيس أمين الجميّل كناخب وليس
ف��ق��ط ك��م��رش��ح ،ع��ل��ى رغ���م تعابير ال��م��واس��اة التي
م ّررها له في سياق الحديث.
ف��ي ق��ل��ب ه���ذا ال��ت��ط�� ّور ال��م��ت��وق��ع ،م��ع المناخات
الدولية واإلقليمية الجديدة ،المواجهات العسكرية
مع المجموعات المسلحة تتصاعد في أطراف حلب
ودرعا ،والضغط الذي يمثله موسم الثلوج بدأ ينتج
مفاعيله على الجبهة اللبنانية لحركة «النصرة»
و»داع���ش» نحو ال��خ��ارج ،ف��ع��ادت التهديدات بذبح
العسكريين ،والضغط على أهاليهم بقطع الطرق
بدءا ً من اليوم.
ف��ي ه��ذا السياق ت��واك��ب تهديد أه��ال��ي العسكريين
المخطوفين بتصعيد خطواتهم اليوم عبر قطع طرق في
العاصمة ،مع تصعيد مماثل لـ«جبهة النصرة» التي
أمهلت الحكومة  24ساعة «للبدء بمفاوضات جدّية وإال
نفذت حكم القتل بحق أحد األسرى».
واعتبرت النصرة في بيان تحت عنوان «اإلنذار األخير»،
أن «مطالبة الحكومة اللبنانية بالحفاظ على سرية
المفاوضات يهدف إلى المماطلة وإخفاء هيمنة الحزب
على القرار الحكومي أمام الشعب اللبناني».
وتابعت« :إن أرادت الحكومة أن تثبت جديتها في
المفاوضات فعليها إط�لاق س��راح جمانة حميد كبادرة
حسن نية ،متهمة حزب الله بأنه «الطرف الوحيد الذي
يعرقل المفاوضات بملف العسكريين».
بدورهم أكد أهالي العسكريين أنهم سيقطعون كل
مداخل العاصمة بيروت عند الساعة الثامنة من صباح
اليوم ،مطالبين الحكومة بأن «تتعاطى مع تهديد جبهة
النصرة بمسؤولية وأن تعلن عمن يعرقل المفاوضات
وسنحملها مسؤولية قتل العسكريين».

الحكومة :ال مقارنة
بين العسكريين وأسير حزب الله

أما الحكومة فردت على الدعوات للتعاطي مع قضية
العسكريين مثلما تعامل حزب الله مع قضية أسيره
ال��ذي ح��رره قبل يومين ،فاعتبر رئيس الحكومة تمام
سالم ،خالل جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي،
أن��ه «ال يمكن المقارنة بين مقايضة أسير ح��زب الله
وملف العسكريين المخطوفين» ،مؤكدا ً في الوقت عينه
«االستمرار بالمفاوضات في ملف العسكريين بغية
تحريرهم».
بدوره ،أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد
فنيش ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ه��ذا الموقف ،مشيرا ً إل��ى «أن عدد
العسكريين المخطوفين أكبر والجهات الخاطفة مختلفة»،
الفتا ً إلى أن «هدف جبهة النصرة وتنظيم داعش تحصيل
مكتسبات من ال��دول��ة اللبنانية ،وه��ذا يظهر من خالل
المطالب والشروط التعجيزية التي يضعونها ،في حين
أن موضوع تحرير األسير عماد عياد محدود وميداني ،وال
يمكن للجيش الحر أن يطلب أكثر مما حصل عليه».
وأكد فنيش «أن الحكومة ليست مقصرة ،فخلية األزمة
برئاسة الرئيس سالم تعمل ،ومدير عام األمن العام اللواء
عباس إبراهيم ،إلطالق سراح العسكريين» ،ومن الخطأ
اإليحاء أن هناك مشكلة بين أهالي العسكريين والحكومة،
ألن المشكلة الحقيقية هي ضد الخاطفين في مطالبهم غير
المعقولة».
ووس��ط تمايز المواقف بين الحكومة واألهالي يبقى
االنتظار سيد الموقف حتى جالء صورة التطورات في هذه
القضية خالل الساعات المقبلة.
من جهة أخرى ،وفي إطار مواكبته الحملة التي فتحها
وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أبو فاعور على المؤسسات
المخالفة لمعايير السالمة الغذائية ،قرر مجلس الوزراء
تشكيل لجنة تتابع المواضيع المتعلقة بهذا الموضوع
وما تقتضيه من تنسيق وتدابير.

مشادة بين المشنوقين حول النفايات

وشهدت الجلسة بحسب ما علمت «البناء» مشادة بين
وزير البيئة محمد المشنوق ووزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق على خلفية ملف سوكلين الذي طرح في
بداية الجلسة من خارج جدول األعمال .فقد رفض وزير
الداخلية كل ما قامت به اللجنة الوزارية في خصوص
دفتر الشروط المتعلق بجمع وكنس النفايات ،ليتدخل

الوزيران أكرم شهيب وأبو فاعور ويؤكدان ما كان شدد
عليه النائب وليد جنبالط في األسبوع الماضي وهو رفض
المزيد من التأخير في بت ملف مطمر الناعمة .ولفت شهيب
وأبو فاعور إلى أن الحزب التقدمي االشتراكي لن يتدخل
بعد اآلن لمنع االعتصامات الشعبية التي ستتحرك بهدف
الضغط إلنهاء هذا الملف الذي تأخر كثيراً .في حين أشار
وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب إلى «أن
النقاش الدائر أعادنا إلى نقطة الصفر ،ألن وزير الداخلية
غير موافق على ما قامت به اللجنة» .وق��ال« :إذا كنتم
تريدون التمديد لعقود سوكلين ،فإن ال مطمر تذهب إليه
سوكلين ،وهذا يعني أننا ذاهبون إلى كارثة».
وتم تأجيل بند الجامعات الخاصة مجددا ً ﻻعتراض
وزراء الكتائب على قاعدة «خالف تعرف» ،إذ أشارت
مصادر وزارية لـ«البناء» إلى «أن وزراء الكتائب آالن حكيم
وسجعان قزي ورمزي جريج ،اعترضوا على إنشاء كليات
للصيدلة في الجامعات الخاصة بحجة أن المتخرجين
الصيادلة أكبر من سوق العمل ،مع اإلشارة إلى أن الكثير
من المتخرجين يسافرون للعمل في الخارج».
ولفتت المصادر إلى لقاء سيعقد بين حكيم وبوصعب
بعد أسبوعين للبحث في ه��ذا البند ،متوقعة أن يتم
الترخيص لكليات الصيدلة في جلسات مجلس الوزراء
المقبلة ،واعتبرت أن «ما يطرحه الكتائب ليس منطقياً،
فهناك نسبة  50في المئة من الصيادلة في لبنان أتوا
بشهادتهم من روسيا وأوكرانيا».

الحريري :ال شروط للحوار

أم��ا على صعيد ال��ح��وار بين تيار المستقبل وحزب
الله ،فقد حاول الرئيس سعد الحريري خالل مقابلته مع
محطة «أل بي سي» مساء أمس اإليحاء بأنه يقدم تضحية
بجلوسه مع الحزب «من أجل حماية البلد» وأنه «ليس مع
المواقف الشعبية ولكن مع المواقف التي تخدم المصلحة
الوطنية» التي هو «مستعد أن يدفع من أجلها».
وأشار إلى أن «هناك ملفات خالفية ستبقى موجودة
كالسالح وغيره ،ولكن هناك انتخابات رئاسية وانتخابات
مجلس ن��واب ،وسنبقى نطالب حزب الله بالخروج من
سورية وأعرف انه لن يسمع لنا».
وإذ لفت إلى أن «هناك أجندة للحوار ستتحضر مع
حركة «أمل ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد
جنبالط» ،أوضح أننا «ذاهبون كي نتحدث أن الرئيس
التوافقي هو الحل ،ونحن مع إج��راء االنتخابات وإقرار
قانون انتخابي» ،مشيرا ً إلى أن «ال موعد محددا ً لهذا
الحوار».
وق��ال« :نريد ح��وارا ً جديا ً مع نتائج ،وإح��دى وظائف
الحوار احتواء االحتقان السني الشيعي وهذا أهم أسباب
الحوار» .وأضاف« :ال نريد الحديث عن شروط للحوار،
ومن المبكر جدا ً الحديث عن لقاء بيني وبين األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله».
وعن االستحقاق الرئاسي ،اعتبر الحريري أن «هناك
لعبة ديمقراطية يجب أن نمشي بها لرئاسة الجمهورية
كما كان الوضع مع انتخاب بري لرئاسة المجلس ورئيس
الحكومة السابق نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة» .وقال:
«نحن مع أي مرشح من  14آذار يستطيع أن يحصد 75
صوتاً ،وال مانع من انتخاب رئيس حزب الكتائب أمين
الجميّل رئيسا ً للجمهورية في حال حصوله على األصوات
الالزمة».
واعتبر «أننا أخطأنا بعدم حديثنا مع رئيس تكتل
التغيير واإلص�ل�اح النائب ميشال ع��ون ف��ي المراحل
السابقة ،وكان يمكن أن نفتح آفاقا ً مختلفة لمصلحة البلد
مع عون لو بدأنا بالحوار سابقاً» ،الفتا ً إلى أن األخير
«قادر على الفعل للبنان ومصلحة اللبنانيين أكثر بكثير
مما يتخايل ،وطريق بعبدا تمر في الرابية ومعراب».
وأش��ار إلى انه «من الواضح أننا نتجه إلى انتخاب
رئيس من خارج  8و 14آذار» ،مؤكدا ً أنه «لن نذهب إلى
انتخاب شخص من دون العودة إلى حلفائنا».
وأوضح الحريري «أنه لم يتحدث في اجتماعه مع عون
منذ سنة بملف الرئاسة ،بل بتقريب وجهات النظر والحوار
استمر بين الفريقين» ،الفتا ً إلى أن «عالقته الشخصية مع
عون ممتازة ويتمنى أن تبقى هكذا ،وهناك مصلحة أن
يتعاون التيار الوطني الحر مع تيار المستقبل».

ال تقدم في قانون االنتخاب

في غضون ذلك ،عكست أجواء جلسة اللجنة المكلفة
دراسة قانون االنتخاب عجز النواب عن التقدم إلى األمام
نتيجة استمرار تباعد مواقف األفرقاء من االقتراحات
المطروحة .وسألت مصادر نيابية عبر «البناء» هل
ثمة إمكانية للتوافق على قانون انتخابي بمعزل عن
التوافق على الملفات األخرى وفي طليعتها االنتخابات
الرئاسية؟ وهل أن األمور ستفرض نفسها باتجاه تسوية
شاملة تنتظر حوار المستقبل  -حزب الله؟ وأين سيكون
الموقف المسيحي عندئذ؟ وكيف سيرتب كل فريق موقفه
وحساباته مع حليفه المسيحي؟

تفا�صيل جديدة ( ...تتمة �ص)1
المصادر تضيف أن «النصرة» دفعت مبلغا ً من المال
للمجموعة الخاطفة مقابل تسليمها المقاوم عماد عياد،
لكن كل العروض رفضت ،مضيفة أن عياد لم يخرج من
منطقة الجبة وبقي في أحد المنازل الواقعة في أطراف
القرية التي يسيطر عليها عسكريا ً الجيش السوري.

وتؤكد المصادر أيضا ً أن أكثر من وسيط عملوا في
الموضوع ،غير أن حزب الله اعتمد قناة تفاوض واحدة،
مشيرة إل��ى أن شخصا ً من مدينة القصير أعطى كافة
المعلومات وشكل قناة التفاوض األس��اس على رغم أن
بعض العراسلة عرضوا خدماتهم في الموضوع.

قتل  40شخصا ً من بينهم خمسة جنود أمس بانفجار
عبوة ناسفة استهدفت محطة للحافالت شمال شرقي
نيجيريا .وقال شهود عيان إن االنفجار دمر منازل عدة
في مفترق طرق مارابي  -موبي حيث تنشط جماعة بوكو
حرام بكثافة.
وسبق لجماعة بوكو ح��رام اإلسالمية المتطرفة أن
استهدفت هذه المدينة مرارا ً بهجمات وتفجيرات.
ووقع االنفجار على بعد نحو  30كلم إلى الغرب من
مدينة موبي في والي��ة أدام���اوا بالقرب من الحدود مع
كاميرون.
وكان قد قتل  45شخصا ً الثالثاء الماضي في هجومين
نفذتهما امرأتان في إحدى األسواق المكتظة شمال شرقي

نيجيريا ،وفق ما أفاد به مسؤولون نيجيريون.
ونقل عن مصادر طبية قولها إن أكثر من  45شخصا ً
قتلوا في التفجيرين اللذين وقعا في إح��دى األس��واق
بمدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا .وذكر مسؤول
أمني أن «قنبلة قوية انفجرت وسط السوق كانت مخبأة
في عربة للركاب» .فيما أكد شهود عيان أن االنفجار الثاني
نفذته انتحارية بعد دقائق من االنفجار األول.
وكان مسلحو بوكو حرام احتلوا موبي أواخر الشهر
الماضي وقتلوا العشرات من سكانها وأحرقوا منازل عدة،
دافعين آالف السكان إلى الفرار.
وتمكن الجيش النيجيري من استعادة المدينة أواسط
الشهر الجاري ،بدعم من مليشيات محلية.

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1
وقال الزعبي «كان أولى للخارجية األميركية أن تحترم
أرواح الضحايا األميركيين على أي��دي إرهابيي تنظيم
داعش وأال توجه االتهامات المفبركة إلى الدولة السورية
التي تواجه اإلرهاب منذ سنوات بينما بعض الدول تكتفي
بالفرجة والبعض اآلخر شريك متورط في دعم اإلره��اب».
وأضاف الوزير السوري إن الدولة السورية أكثر حرصا ً على
شعبها من أولئك الذين يرسلون السالح والمال ويدربون
اإلرهابيين في أكثر من دولة بل ويصرحون بذلك عالنية من
دون أي التزام بقواعد القانون الدولي.
وأوض��ح الزعبي أن بيان الخارجية األميركية يناقض
تصريحات مسؤولين أميركيين حول عدم تأكدهم من القصف
الجوي ضد تنظيم داعش اإلرهابي وهذا ما يثير الريبة حيث
مصادر اإلرهاب هي التي تحدثت فقط عن استهداف الدولة
السورية للمدنيين.
وأكد أن الجيش السوري ال يستهدف المدنيين ولن يفعل،
وتضليل الرأي العام أصبح جزءا ً من البيانات األميركية التي
تستند في معلوماتها إلى مصادر التنظيمات اإلرهابية مثل
«داعش» و«النصرة» وغيرها.
وكانت الناطقة باسم الخارجية األميركية جين بساكي
أص��درت بيانا ً صحافيا حول استهداف الجيش السوري
لمدنيين في الرقة استندت فيه إلى األكاذيب التي ذكرتها
حسابات تابعة لـ«داعش» على مواقع التواصل االجتماعي.
م��ي��دان��ي�اً ،سيطر الجيش ال��س��وري أم��س على بلدتي
المستريحة وحميمات في محيط مطار أبو الضهور في ريف
ادلب الجنوبي ،بعد سيطرته أول أمس على معسكر الخزانات
في ريف حماة الشمالي وتقدمه باتجاه خان سيخون.
كما قضت وح��دات من الجيش السوري على العديد من

دم�شق ومو�سكو �شراكة ( ...تتمة �ص)1

المسلحين بعضهم من تنظيم «جيش اإلسالم» ودمرت لهم
أوكارا ً بما فيها من أسلحة وذخيرة في مزارع وبلدات الغوطة
الشرقية وجرود القلمون في ريف دمشق.
وقالت وكالة «سانا» الرسمية السورية إن «وح��دة من
الجيش اشتبكت مع إرهابيين مما يسمى تنظيم جيش اإلسالم
في مزارع الريحان إلى الشمال الشرقي من مدينة دوما وأردت
العديد منهم قتلى حيث يسيطر الجيش على الجزء األكبر من
هذه المزارع بما في ذلك منطقة المعامل».
وأفاد مصدر عسكري بأن «وحدة من الجيش قضت بكمين
محكم على  50إرهابيا ً أثناء محاولتهم الفرار من بلدة ميدعا
في الغوطة الشرقية باتجاه مدينة الضمير بريف دمشق
ودمرت عربة بمن فيها».
وفي منطقة القلمون «دكت وحدات من الجيش والقوات
المسلحة أوك���ارا ً لإلرهابيين في ج��رود بلدتي المشرفة
والجراجير وأوقعت العديد منهم قتلى في وادي المير بجرود
قارة على الحدود السورية اللبنانية حيث تحاول تنظيمات
إرهابية ال سيما من «جبهة النصرة» التسلل عبر معابر غير
شرعية عبر الحدود».
وفي ريف حلب ذكر مصدر عسكري سوري أن وحدات من
الجيش أوقعت أعدادا ً كبيرة من «اإلرهابيين قتلى ومصابين
في محيط بلدتي نبل والزهراء اللتين تبعدان نحو  20كلم
إلى الشمال الغربي من المدينة».
إلى ذلك أوردت صفحات التنظيمات المسلحة على مواقع
التواصل االجتماعي معلومات تفيد بمقتل العشرات من
أفرادها بعد تعرضهم لهزائم متتالية في أحياء حلب الشرقية
وإطباق الجيش سيطرته النارية على الطريق بين دوار
الكاستيلو ودوار الجندول.

 و ّف��ر صمود س��وري��ة وتجاربها ف��ي تقديم الحقائق الدوليةالمخفية للحرب عليها ،م��ا يكفي روس��ي��ا ل��رؤي��ة األم���ور بطريقة
مختلفة تشبه لحظة ث��ورة أكتوبر ع��ام  ،1917فإما اآلن أو لن
تكون الفرصة الثانية إلى األبد ،سورية صامدة بقدراتها الذاتية،
وكلفة دعمها موقف فقط ،أن يرفع ال��م��ن��دوب ال��روس��ي ي��ده في
مجلس األمن عند الحاجة بالرفض مستخدما ً حق النقض ،وسقوط
سورية نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة والخاسرون كثر بسقوطها
وأولهم روسيا ،التي عليها عندها أن تستع ّد للحرب المباشرة،
وثبتت سورية وصمدت ،وبدأ المشهد يتغيّر ،وكانت إيران حالة
مشابهة ،دولة مستقلة ال تكلّف روسيا سوى الموقف السياسي،
وتف ّهمت الصين أهمية الحركة الروسية وتالقيا ،وثبت لروسيا أن
سورية وإيران دولتان تملكان مقومات القوة ومعها حنكة ومرونة
المفاوضة والمناورة وتحضير األوراق ،فكان التفاهم الكيماوي
ال��س��وري ورق���ة ق��وة منحتها س��وري��ة ل��روس��ي��ا وج���اءت النتيجة
مظفرة وتراجعت األساطيل األميركية ،وانكشفت حدود لعبة القوة
األميركية ،وجاءت أزمة أوكرانيا ،فخطف فالديمير بوتين من فم
ب��اراك أوباما شبه جزيرة القرم ذات القيمة العالية استراتيجيا ً
وصارت أمرا ً واقعا ً جزءا ً من روسيا غير قابل للبحث ،على رغم
التهويل األميركي ،فتك ّررت التجربة الروسية ،ها هي حدود القوة،
وجاءت توقعات الرئيس السوري في مكانها ،مهما أنكر العالم خطر
اإلره��اب ال��ذي يغذونه في سورية إلسقاطها سيجدون أنفسهم
ولو متأخرين أم��ام خطر صنعوه بأيديهم ،وح��دث ذل��ك ،وب��دا أنّ
الوضع في العالم يتغيّر ،ووجهة الحرب تتغيّر ،والتحالفات تتغيّر،
والحسابات تتغيّر.
 ال��ع��ام ي��دخ��ل رب��ع ال��س��اع��ة األخ��ي��ر م��ن ح��رب ال��ق��رن الواحدوالعشرين ،وبعد أشهر ستكون روس��ي��ا والصين وإي���ران على
تواصل جغرافي مباشر عبر أفغانستان للمرة األولى منذ سقوط
شاه إيران ،وسورية تستعيد مصادر قوتها وإيران تنتزع مكانتها
كدولة إقليمية أولى ،والتسليم لروسيا بالشراكة الكاملة صار قاب
قوسين أو أدنى.
 لقاءات موسكو السورية ـ الروسية هذه المرة ليست لديهاوظ��ائ��ف مشابهة لما سبقها ف��ي توضيح االل��ت��ب��اس��ات أو تثبيت
المواقف ،المهمة تاريخية ،بناء نواة قوة استراتيجية جديدة في
ال��ش��رق األوس���ط قاعدتها س��وري��ة ،بجيشها المميّز بين جيوش
الشرق األوس��ط كجيش ال يقهر ،وثروتها النفطية والغازية في
البحر المتوسط المهيأة لوضعها في مصاف ال��دول الكبرى في
سوق النفط والغاز العالمية ،ومكانة جغرافية استثنائية ،وقيادة
تاريخية رؤيوية ،والشريك االستراتيجي هي روسيا.
 روسيا تعرف اآلن معنى موقفها ووقفتها وتبدأ بجني ثمارصمودها ،ومعها يدخل الشرق األوسط مرحلة جديدة.
 روسيا وسورية وإيران حلف القرن المقبل.{ سأتابع نشر «إف��ادت��ي في وج��ه إف��ادة م��روان
حمادة» وحلقاتها المتسلسلة مع عودة إفادات حمادة
أمام المحكمة الدولية.

«داع�ش» يفكر ...
(تتمة �ص)1
وتحاول عصابات «داعش» التي
قطع عليها خط اإلم���داد في جنوب
الموصل بعد تطهير القوات األمنية
لمنطقة بيجي ،تحاول السيطرة على
أج��زاء من األن��ب��ار لفك الحصار عن
مسلحيها واالعتماد على غرب العراق
كمركز بديل عن الموصل.
ولفت الكاتب والمحلل السياسي
محمود الهاشمي إلى أن «الواقع األمني
في األنبار بات معلوما ًلدى كل األوساط
السياسية واألمنية أنه إذا ما استتب
األم��ن في األنبار سيستتب األم��ن في
جميع محافظات العراق ألن عصابات
اإلرهاب قد عشعشت وباضت وفرخت
في هذه المنطقة حتى بات من الصعب
التعاطي معها بسهولة».
ه���ذا وت���واص���ل ق����وات ع��راق��ي��ة
م��ن أف���واج الهندسة برفع وتفكيك
ال��ع��ب��وات ال��ن��اس��ف��ة ال��ت��ي زرعتها
عصابات «داعش» بشوارع وأسواق
مدن األنبار المحررة حيث تمكنت من
تفكيك  163عبوة ناسفة حتى األيام
األخيرة.
وتركز العمليات العسكرية على
محافظة األنبار خاصة بعد تحرير
هيت ومناطق أخرى في خطوة تهدف
ال��ى م��ح��اص��رة مسلحي عصابات
داعش غرب العراق.

لندن :احتجاج ( ...تتمة �ص)1
وك��ان الرئيس األميركي باراك
أوب��ام��ا ق��د دع��ا المتظاهرين إلى
السلمية في التعبير عن احتجاجهم
على قرار هيئة المحلفين.
وكانت حادثة مقتل ب��راون قد
ف��ج��رت ف��ي حينها أع��م��ال عنف
استمرت لعدة أسابيع.
وق���ال ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي في
تصريحات أدلى بها في شيكاغو
ال��ث�لاث��اء ال��م��اض��ي إن��ه «ال ع��ذر»
للذين يقومون بتصرفات الغرض
منها تدمير وإيذاء المنشآت العامة
وال��خ��اص��ة ،مضيفا ً ان��ه ينبغي
مقاضاة أولئك الذين يقومون بهذه
األعمال .وأضاف أوباما إن مشاعر
الغضب التي أججها ق��رار لجنة
المحلفين «لها ج��ذور عميقة في
نفوس الملونين الذين يشعرون
ب��أن القوانين ال يجري تطبيقها
بعدالة وتساوي».
وتابع الرئيس أوباما إنه أمر
وزي��ر العدل اري��ك هولدر باتخاذ
الخطوات ال�لازم��ة إلع��ادة الثقة
وضمان عدالة تطبيق القانون.
وأثار قرار عدم مقاضاة الضابط
الذي قتل براون موجة احتجاجات
غاضبة في عدة أماكن من لندن،
مستذكرة قتل الشرطة البريطانية
لرجال سود في السنوات الماضية.

وق��ال��ت عمة البريطاني م��ارك
دوغان الذي قتل برصاص الشرطة
ع��ام  2011مما أث���ار م��وج��ة في
بريطانيا آنذاك ،إن «فقدان شخص

على يد الشرطة يبعث على األلم».
وأض��اف��ت أن��ه «السبب الرئيسي
في التضامن مع المحتجين في
فيرغسون».

توغل «�إخواني» في البحرين
ً والداخلية تحقق مع منت�سبين لم ي�ص ّوتوا في االنتخابات
انفجار قنبلة �شمال �شرقي نيجيريا يخلف  40قتيال
كشفت صحيفة «اليوم السابع» المصرية
عن «النفوذ اإلخ��وان��ي» في البحرين ،مشيرة
إلى إنه «كان يتم إدارته في السنوات السابقة
بسرية شديدة وحرفية في التنفيذ ،ويتمثل في
المدرسين الذين يتم إعارتهم سنويا ً من مصر
إلى (المملكة)».
ونقل موقع «م��رآة البحرين» عن الصحيفة
قولها في مقال نشرته أمس« :تبدأ إدارة هذه
المسألة م��ن عند م��س��ؤول مصري يعمل في
التربية والتعليم بـ«البحرين» منذ سنوات
طويلة ،وينتمي إلى «الجماعة» ،ويقوم هذا
المسؤول سنويا ً بإعداد قائمة بأسماء محددة
لمدرسين ،ويتم إرسال هذه القائمة إلى مصر
على أس��اس أن األس��م��اء التي تحتوى عليها
ينطبق عليهم شروط اإلعارة ،وطبقا ً لذلك يتم
تسفيرهم بكل يسر ،ومن دون لفت أنظار أحد من
البحرين ،أو من مصر».
وتضيف «ال��ي��وم ال��س��اب��ع» ب��أن «األس��م��اء
التي يحددها المسؤول اإلخواني الذي يعمل
في البحرين ينتمون إلى الجماعة ،ويسافرون
بوصفهم معارين رسمياً ،ويتم تمرير الخطة
بالقواعد والشروط الرسمية من دون أن يلحظ
أحد أي ثغرات فيها ،وبالطبع فإن والء هؤالء
يكون للجماعة بكل ما يعني هذا الوالء الذي لم
تعد مظاهره خافية عن أحد».
على صعيد آخر ،استدعت وزارة الداخلية
أمس ع��ددا ً من منتسبيها للتحقيق معهم في
ش��أن أس��ب��اب امتناعهم ع��ن ال��ت��ص��وي��ت في
االنتخابات .وأف��اد موقع «م��رآة البحرين» ان
معلومات ذك��رت ب��أن أكثر من  15موظفا ً من
موظفي وزارة الداخلية تلقوا اس��ت��دع��اءات

للمثول اليوم الخميس ،أمام لجنة خاصة في
الوزارة للتحقيق معهم في شأن عدم مشاركتهم
في عملية التصويت في االنتخابات التي أجريت
السبت الماضي.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية طلبت قبل يوم
االنتخابات من موظفي الداخلية ،العسكريين

وحتى المدنيين الذين يعملون في وظائف
مساندة كالصيانة وما شابهها ،أن يشاركوا في
التصويت مع عوائلهم ،على أن يأتوا بالجوازات
المختومة في اليوم التالي ليرى كل موظف أو
عسكري المسؤول الخاص به ما يثبت أنه قام
بالتصويت في االنتحابات.

ورفع بعض المحتجين الشموع
ووقفوا دقيقة صمت تكريما ً ألولئك
الذين قتلتهم الشرطة في جميع
أنحاء العالم.

�إعالنات ر�سمية
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
أوالً :تعلن المديرية العامة لألمن العام
عن حاجتها لتطويع ضباط اختصاصيين
في اإلدارة المالية (العلم اإلداري «اإلدارة»،
ع��ل��وم اق��ت��ص��ادي��ة ،م��ح��اس��ب��ة وت��م��وي��ل
ومعلوماتية إدارة أعمال) ـ الهندسة المدنية
ـ هندسة االتصاالت ـ هندسة المعلوماتية
وتالمذة ضباط من مرحلة اإلجازة اللبنانية
ف��ي ال��ح��ق��وق .بطريقة ال��م��ب��اراة م��ن بين
المدنيين والعسكريين ،من الذكور واإلناث،
وفقا ً للشروط والمستندات المحددة على
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت.
ث���ان���ي���اً :ت���ق���دم ال��ط��ل��ب��ات م���ن قبل
أص��ح��اب العالقة شخصيا ً اع��ت��ب��ارا ً من
ت��اري��خ  2014/11/27ولغاية تاريخ
 2014/12/12ضمنا ً من الساعة 8.00
وحتى الساعة  16.00في المقر المركزي
للمديرية العامة لألمن العام المبنى رقم
 /5/دائ��رة أمن عام بيروت ـ السوديكو،
وفقا ً لألحرف التي تبدأ بها أسماء عائالت
المرشحين.
ثالثاً :يمكن االط�لاع على م��واد إج��راء
ال��م��ب��اراة ف��ي دوائ���ر وم��راك��ز األم��ن العام
اإلقليمية ودائرة الحماية والتدخل في المقر
المركزي ،المبنى رقم /1/أو على عنوان
األمن العام على شبكة اإلنترنت اعتبارا ً من
تاريخ .2014/12/01
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
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