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المعار�ضة ترى بالتجني�س كارثة على كافة الم�ستويات

روما و�سيدني ( ...تتمة �ص)1

اليوم سيترجم التفاهم حول تسريع التفاهم مع إيران
في محادثات يجريها المعاونون السياسيون ،بداية
األميركي واإلي��ران��ي ،وم��ن بعدهما أط��راف التفاوض
السبعة ،دول الخمسة زائ���دا ً واح��د وإي���ران ،وستلعب
روس��ي��ا دوره���ا ف��ي ت��دوي��ر ال��زواي��ا وص���والً إل��ى م��ا هو
متو ّقع من تحقيق االختراق األه ّم لبلوغ التفاهم.
بين االن��ف��ج��ار واالن��ف��راج ،العالم يمسك قلبه بيده،
وم��ث��ل��ه اللبنانيون وعينهم ع��ل��ى قضية المخطوفين
العسكريين ،التي بدا أنّ عدوى كثرة الطباخين في خلية
األزمة الحكومية التي أفسدت الطبخة التفاوضية مراراً،
قد انتقلت إل��ى صفوف الخاطفين حيث ب��رز تضارب
المواقف بصدد تحديد الجهة المخ ّولة لعب دور الوسيط
المفوض من قبل «جبهة النصرة».

كثرة الطباخين

وغ��داة تكليف «جبهة النصرة» الشيخ وس��ام المصري
بالتفاوض في ملف العسكريين المخطوفين ،ص ّوبت «هيئة
علماء المسلمين» عليه إلفشال مهمته .بينما أعلن وزير الصحة
وائل أبو فاعور أن المفاوضات عادت إلى نقطة الصفر ،نافيا ً أن
تكون الحكومة قررت اعتبار المخطوفين شهداء حرب.
وترافقت هذه األجواء مع تصعيد ألهالي المخطوفين الذين
قطعوا الطريق في وسط بيروت باإلطارات المشتعلة إثر تلقي
زوجة العسكري المخطوف لدى «داعش» خالد مقبل اتصاال ً
منه ينبّه فيه إلى أن الخاطفين سيقتلون العسكريين في
اليومين المقبلين ،مطالبين الحكومة باستئناف المفاوضات
للوصول إلى المقايضة.
في األثناء ،وقبل مباشرة مهمته أكد الشيخ وسام المصري
أن «قبوله بمهمة التفاوض بملف العسكريين المخطوفين يأتي
من منطلق إنساني بحت» .وأشار في حديث تلفزيوني إلى أن
«قبله توجه  30وفدا ً إلى الجرود منهم معلن ومنهم غير معلن،
لبنانيون وغير لبنانيين ،والملف لم ينته ،وأنا إذا تلقيت اإلذن
الرسمي سوف أتوجه إلى جرود عرسال للقاء شباب «جبهة
النصرة» وتنظيم «داعش» وسأحرص على التفاوض لتحرير
الجميع من دون تمييز».
وأوض��ح «ان��ه ليس قريبا ً من حزب الله وال يؤيده ولكنه
ليس معاديا ً له» ،كاشفا ً انه «سبق إعالن جبهة النصرة عن
اسمه اتصاالت غير مباشرة مع النصرة عبر وسطاء لها ،وقد
تمت هذه االتصاالت بالتنسيق مع الدولة اللبنانية» .فيما نفى
الشيخ مصطفى الحجيري «أب��و طاقية»المقرب من «جبهة
النصرة» أن تكون األخيرة قد فوضت المصري بهذه المهمة».
من جهته ،اعتبر عضو «هيئة علماء المسلمين» الشيخ
عدنان أمامة أن «تفويض الشيخ المصري ،مؤشر غير ايجابي
تجاه «الهيئة» ،فهو ينتمي إلى «اللقاء السلفي» الذي وقع على
ورقة تفاهم مع حزب الله ،وسياسته وتوجهاته ال تلتقي أبدا ً
مع توجهات «الهيئة»!

«هيئة علماء المسلمين»
تنتظر جلسة مجلس الوزراء

وأرجأت «الهيئة» المؤتمر الصحافي الذي كان مقررا ً أمس

إلى ما بعد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل» .وأشارت
مصادر «الهيئة» لـ«البناء» إلى «أن تأجيل المؤتمر الصحافي
مرده إلى أن الهيئة تريد أن تعرف الموقف الرسمي للحكومة
في شأن تكليفها رسميا ً التفاوض مع الخاطفين إلطالق سراح
العسكريين أو عدمه قبل إص��دار أي موقف» .وإذ أكدت «أن
مجلس ال��وزراء لن يفوض الهيئة رسمياً» ،أشارت المصادر
إلى أن األمور وصلت إلى حائط مسدود وأن ال حل في المدى
المنظور لملف العسكريين».
وقالت إن الشيخ المصري غير مكلف التفاوض مع الحكومة،
وان «جبهة النصرة» أبلغت الشيخ مصطفى الحجيري أنها لم
تفوض أحداً.
في غضون ذلك ،كشف المدير العام السابق لألمن العام
اللواء الركن جميل السيد أن «هناك استعدادا ً سوريا ً إلعطاء
ممر آم��ن للمسلحين للعبور إل��ى داخ��ل منطقة في سورية
والخروج من جرود عرسال مقابل اإلفراج عن العسكريين»،
معتبرا ً أن «هذا االستعداد تضحية كبيرة من سورية اتجاه
موقفها من الجيش اللبناني واألمن السوري واللبناني على
الحدود اللبنانية السورية».
في الشأن العسكري ،جرى أمس في قيادة الجيش في اليرزة،
توقيع ملحق اتفاقية األسلحة واألعتدة العسكرية الفرنسية،
في إطار الهبة السعودية المقدمة للجيش اللبناني ،بين قائد
الجيش العماد جان قهوجي عن الجانب اللبناني ،واألميرال
إدوار غيو ممثالً شركة «أوداس» عن الجانب الفرنسي ،وذلك
في حضور السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي.
ويأتي هذا التوقيع بعد زيارة رئيس الحكومة تمام سالم إلى
باريس األسبوع الماضي من أجل تحريك موضوع الهبة.

ال لقاء قريبا ً بين عون وجعجع

على خ��ط آخ���ر ،وبينما ي��واص��ل رئ��ي��س ح��زب «ال��ق��وات
اللبنانية» سمير جعجع زيارته إلى السعودية حيث التقى
ولي العهد سلمان بن عبد العزيز وولي ولي العهد مقرن بن
عبد العزيز ،لفتت أوساط التيار الوطني الحر إلى انه ال دالئل
حتى اآلن على عقد اللقاء بين رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون وجعجع مرجحة تأجيله إلى العام الجديد
كلقاء تيار المستقبل و«حزب الله.
وفيما عاد مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري
إلى بيروت من الواليات المتحدة ،أكد النائب عمار حوري
لـ«البناء» «أن التواصل سيستأنف بين الحريري ووزير المال
علي حسن خليل الستكمال البحث في جدول أعمال الحوار بين
حزب الله وتيار المستقبل» المرتبط موعده بما سيتم التوصل
إليه من تفاهم حول جدول األعمال».

الحراك الدولي بال بركة

وأك��دت مصادر قواتية لـ«البناء» أن «ال جديد في الملف
الرئاسي في المدى المنظور» ،الفتة إلى «أن «عجقة» الحراك
الدولي ،هو حركة بال بركة» .وش��ددت المصادر على «أن ال
لقاء قريبا ً بين جعجع وعون في القريب ،الفتة إلى «أن اللقاء
لن يعقد إال إذا قبل الجنرال عون أن يبحث في تسوية الرئيس
التوافقي ،وهذا غير وارد عنده اآلن».
وإذ تمنت مصادر الحزب التقدمي االشتراكي لـ«البناء» أن
يؤتي الحراك الدولي ثماره ،إال أنها أشارت إلى «أن ال شيء

جديدا ً في الملف الرئاسي ،في ظل العناد الموجود عند فريقي
 8و 14آذار ،فكل منهما ال يزال على موقفه».

مساع فاتيكانية

في األثناء ،أ ّك��د السفير البابوي في لبنان المونسنيور
غبريال كاتشيا «أن الفاتيكان يبذل مساعيه مع السياسيين
اللبنانيين من أجل إنجاز االستحقاق الرئاسي في أقرب وقت،
فيما دعا حزب الكتائب بعد اجتماع مكتبه السياسي أمس إلى
«تجاوز االنسداد في األزمة الرئاسية والقيام بالحد األدنى من
الجهد ومالقاة الحركة الدولية باتجاه لبنان ،واإلصرار على
لبننة االستحقاق من خالل العمل على إيجاد بيئة صديقة
النتخاب رئيس للجمهورية.
وبعيدا ً من الجداالت السياسية العقيمة ،ترجم رئيس مجلس
النواب نبيه بري صرخته النفطية إلى اتصاالت واجتماعات
التخاذ إج��راءات تحول دون استيالء «إسرائيل» على ثروة
لبنان من الغاز والنفط في غمرة الفوضى التي تعم المنطقة.
وترأس بري اجتماعا ً أمس في عين التينة ضم وزير الطاقة
أرتور نظريان ورئيس لجنة األشغال والطاقة النائب محمد
قباني وهيئة إدارة قطاع النفط.
وأوضح نظريان أن الغاية من االجتماع «تحريك المرسومين
(التطبيقيين) وملف النفط والغاز الذي ينام في األدراج منذ
فترة طويلة ،أن التعليمات والنصائح التي زودنا بها دولته هي
مهمة للغاية خصوصا ً أن هناك عدوا ً من الممكن بل من المؤكد
سيستفيد من الغاز والبترول الموجودين في المياه اللبنانية».
ب��دوره أعلن النائب قباني أنه لن يكون هناك خالف بين
مجلس النواب والحكومة حول المرسومين .وسنتفق على
المراسيم وعلى قانون الضرائب في أسرع وقت ممكن.
وك��ان ب��ري ش��دد على وج��وب إق��رار مرسومي النفط في
أس��رع وق��ت .وأك��د أم��ام زواره «أن ال��خ�لاف على موضوع
تلزيم التنقيب عن النفط في البلوكات اللبنانية في المنطقة
االقتصادية الخالصة قد ُذ ّلل بعدما كان البعض يقترح التلزيم
في بعض البلوكات .وأوضح أن التلزيم يجب أن يكون في كل
البلوكات».

خطة لبنان لالستجابة لألزمة

في مجال آخ��ر ،أطلق الرئيس سالم ونائب األمين العام
لألمم المتحدة يان إلياسون في السراي الكبير خطة لبنان
لالستجابة ل�لأزم��ة ،وت��ه��دف الخطة التي وضعت بشكل
مشترك بين الحكومة اللبنانية واألم��م المتحدة إلى ضمان
استفادة لبنان بشكل ملموس من االستجابة لألزمة السورية
والمساعدة على تثبيت االستقرار في البالد خالل هذه المرحلة
الصعبة .وتتابع الخطة العمل ال��ض��روري من أج��ل توفير
الحماية والمساعدة اإلنسانية للعائالت النازحة من سورية
وفي الوقت نفسه توسيع الخطط لالستثمار في الخدمات
واالقتصاد والمؤسسات اللبنانية في المناطق األكثر فقرا ً
والمعرضة للخطر .وتأمل الخطة التي تتطلب تمويالً يصل
إلى  2,1مليار دوالر أميركي تقريباً ،أن تشمل نحو  2,9مليون
شخص من األكثر حاجة ،نصفهم من اللبنانيين.
وكان الياسون التقى بري وسالم ،ورئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط ،وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،وأكد
«أن سالمة وأمن لبنان هما أولوية للمنطقة وللعالم».

دري�سدن الألمانية ( ...تتمة �ص)1
وج��اء في وسائل اإلع�لام األلمانية أن منظمة «أوروب��ي��ون
وطنيون» أنشأتها مجموعة على فايسبوك بقيادة لوتس
باتشمان ،وهو رسام يبلغ من العمر  41سنة.
ويصر باتشمان على أنه ليس عنصرياً .ويعترف بأنه أدين في
قضية بيع المخدرات وسجن مدة عامين.
ويقول مسؤول ح��زب البديل األلماني في دري��س��دن ،فروك

بيتري ،إن «منظمة «أوروبيون وطنيون» يحتجون على قوانين
اللجوء غير المالئمة ،ويطالبون بتطبيق القانون األلماني على
الخارجين عن القانون ،ويرفضون التطرف الديني».
أما حزب يسار الوسط ،الذي يشارك في االئتالف الحكومي
مع حزب المستشارة أنجيال ميركل ،الديمقراطي المسيحي ،فقد
وصف منظمي المسيرة بأنهم «نازيون بلباس عصري».

مقتل  5ب�إطالق نار في بن�سلفانيا الأميركية
قتل  5اش��خ��اص على األق��ل أمس
عندما أطلق مسلح النار في مناطق
على مشارف مدينة فيالدلفيا شمال
شرقي الواليات المتحدة.
ووق��ع إط�لاق النار ال��ذي قالت قناة
«دبليو بي في اي» التابعة لتلفزيون

«اي��ه بي س��ي» ان��ه يعتقد ان مرتكبه
جندي سابق في الجيش االميركي ،في 3
مناطق مختلفة في ضواحي فيالدلفيا.
وتم استدعاء فرق التدخل السريع
«س��وات» لموقع راب��ع محتمل إلطالق
النار في بنسبرغ ،بحسب التلفزيون.

َمن آمن بي
وإنْ مات فسيحيا
الحزب السوري القومي االجتماعي
والدتها :فتاة أبو حبيب أرملة المرحوم
ناصيف معلوف وعائلتها
زوجها :األمين رياض مجيد معلوف
اب��ن��اه��ا :المحامي الرفيق إي���اد معلوف
وعائلته
زي��اد عميد ال��دف��اع ف��ي ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي
ابنتها :رانيا زوجة نبيل جريصاتي وعائلتها
أشقاؤها :شبل وعائلته
جورج وعائلته
شقيقاتها :نجوى أرملة المرحوم حافظ معلوف وعائلتها
مرسيل زوجة موريس كفوري وعائلتها
سناء
أسالفها :عائلة المرحوم كميل
جميل وعائلته في المهجر
سليم وعائلته
إميل وعائلته في المهجر
المختار جرجي وعائلته
خطار وعائلته في المهجر
ابنة حميها :لور زوجة طوني قيامي وعائلتها
وعموم عائالت معلوف ،المر ،جريصاتي ،بو حبيب ،كفوري ،أبو ملهم ،ثابت،
مشلب ،سلمون ،فواز ،قيامي ،عبيد ،نصر ،أنطون ،األعرج ،نجم ،أبو زيدان ،حدشيتي،
قربان ،عيد ،شرتوني ،حجار ،غانم ،بابيتش وصليبا.
ينعون إليكم بمزيد من األسى واللوعة وفاة فقيدتهم الغالية

المرحومة فاديا ناصيف معلوف
ُتقبل التعازي اليوم الثالثاء  16كانون األول  2014في منزلها الكائن في بلدة
حدث بعلبك.
ويوم غ ٍد األربعاء  17الجاري في كنيسة سيدة النياح ـ المكحول ـ رأس بيروت من
الساعة الحادية عشرة حتى السابعة مساء.

وص��رح��ت الشرطة للتلفزيون ان
المشتبه به متحصن داخ��ل منزل في
سودرتون ،أحد المواقع الذي عثر فيه
على جثث القتلى اض��اف��ة ال��ى موقع
النسديل ول��ور سالفورد تاونشيب.
وتتمركز فرق سوات امام المنزل.
ونشرت مدرسة منطقة سودرتون
على موقعها االلكتروني ان مدارسها
مغلقة امام الزوار بسبب نشاط الشرطة.
وق��ال��ت« :جميع الطالب في أم��ان في
صفوفهم المدرسية .ولن يسمح للزوار
دخول المدارس حتى إشعار آخر».
ووقع اول اطالق نار عند نحو الساعة
 3.55صباحا ً ( 08.55تغ).
وط��ب�� ًق��ا ل��ش��ب��ك��ة «ب����ي ب���ي س��ي»
األميركية ،فإن الرجل أطلق النيران وقتل
زوجته وأق��ارب آخرين .وأف��ادت قناة
«إيه بي سي» ،بأن أول إطالق نار كان
قبل الرابعة فجراً ،وعثرت الشرطة على
جثة امرأة عندما ذهبوا لمكان الحادث،
كما عثر على جثتين أخريين في عقار
سكني بمنطقة أخرى.

وفيات
الحزب السوري القومي االجتماعي
منفذية المتن الشمالي ـ مديرية الشوير
وال��دة الفقيد :ميالني أرملة المرحوم
يوسف نمر قربان
زوجته :ليلى سالم صليبا
ولداه :شادي مايكل قربان
إيلي مايكل قربان
أشقاؤه :نمر يوسف قربان وعائلته
ربيع يوسف قربان وعائلته
فادي يوسف قربان وعائلته
شقيقتاه :فاديا زوج��ة ج��وزف قربان
وعائلتها
أليسار وعائلتها
وع��م��وم ع��ائ�لات :ق��رب��ان ،أسطفان،
ج���رداق ،رحباني ،أب��و رجيلي ،صليبا،
حاج سليمان ،مسن وعموم عائالت عين
السنديانة والشوير وأنسباؤهم في الوطن
والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن
واألسى فقيدهم الغالي المرحوم

الرفيق مايكل يوسف قربان
المنتقل إلى رحمته تعالى أمس االثنين
 15كانون األول  .2014يُحتفل بالصالة
لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر
اليوم الثالثاء في  16الجاري في كنيسة
مار تقال ـ عين السنديانة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي
األربعاء والخميس في  17و 18الجاري في
صالون الكنيسة ابتدا ًء من الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
والبقاء لألمة
الرجاء استبدال األكاليل بالتب ّرع للكنيسة

ونقل موقع صحيفة «شبيغل» عن مصادر أمنية قولها إن
المئات من ناشطي منظمة «أوروبيون وطنيون» هم أعضاء في
مجموعات شغب محسوبة على اليمين المتطرف.
وقال وزير العدل« :ال بد أن نسقط القناع عن منظمة «أوروبيون
وطنيون» ،ودعا إلى حركة واسعة مناهضة لها تجمع المجتمع
المدني وجميع األحزاب السياسية».

اال�ستخبارات الكندية تعمل في البحرين
كشف وزير الخارجية الكندي
ج���ون ب��ي��رد ع���ن ت���واج���د ب�ل�اده
ال��ع��س��ك��ري واألم��ن��ي ف��ي منطقة
الخليج ال��ف��ارس��ي ،م��ش��ي��را ً إلى
«وجود قاعدة عسكرية كندية في
قطر وتواجد حوالى  25شخصا ً
في البحرين يعملون في مجال
االستخبارات ومجاالت أخرى»،
مؤكدا ً « توقيع بروتوكوالت عدة
مع حكومة البحرين».
وأفاد موقع «مرآة البحرين» ان
الوزير الكندي صرح في مقابلة
مع صحيفة «الحياة» السعودية،
إن ب�لاده «أبرمت اتفاقات أمنية
دف��اع��ي��ة م��ع المملكة العربية
السعودية .وأض��اف ،كما قامت
كندا بست مهمات قتالية مع دولة
اإلمارات العربية المتحدة ولديها
تواجد عسكري ببضع مئات في
دولة الكويت» ،مشيرا ً إلى «عمل
بالده على إقامة عالقات عسكرية
دف��اع��ي��ة م��ع ع��دد م��ن ال���دول في
المنطقة».
م��ن جهة أخ���رى ،أ ّك���د ائتالف
شباب ثورة  14شباط بأنّ جريمة
ال��س��ي��اس��ي» التي
«ال��ت��ج��ن��ي��س
ّ

م�ؤتمر «المقاتلين الإرهابيين الأجانب» في المغرب:
العتماد ا�ستراتيجية متطورة لمحاربة الإرهاب
افتتح ف��ي مدينة م��راك��ش بالمغرب االجتماع
العام لمجموعة العمل الدولية المعنية بما يسمى
«المقاتلين اإلرهابيين األج��ان��ب» ،وذل��ك بمشاركة
ممثلي حوالي أربعين دول��ة فضالً عن ممثلين عن
عدد من المنظمات الدولية ،على رأسها منظمة األمم
المتحدة واالتحاد األوروبي.
ويركز المشاركون في هذا االجتماع  -الذي تعقــده
المجموعة التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة
«اإلره����اب»  -على دراس���ة م��ا تسمى الممارسات
الجيدة المتعلقة بظاهرة المقاتلين اإلرهابيين ،ومنها
الكشف عن السفر والقتال والتدخل لوقفها والكشف
عن العودة والتدخل عند حدوثها.
وخالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الذي يستمر
حتى اليوم الثالثاء برئاسة كل من المغرب وهولندا
ق��ال الكاتب ال��ع��ام ل���وزارة الخارجية والتعاون
المغربية ناصر بوريطة إن ب�لاده «مقتنعة بأن
تحدي التنمية السوسيو  -اقتصادية يجب أن يكون
في صلب أي إستراتيجية لمكافحة اإلرهاب».
وأض��اف أن ب�لاده «تعتمد إستراتيجية وطنية
شاملة متطورة لمحاربة اإلرهاب تعتمد على الحكم
األمني ،ومعالجة الهشاشة االجتماعية وتحقيق
التنمية وال��ح��ف��اظ على القيم الثقافية والدينية

بو�ش يدافع ( ...تتمة �ص)1

وأشار بوش إلى أن «هدف التقرير يجب أال يكون التقليل من قيمة عمل وجهود
المسؤولين في الوكالة» حسب تعبيره.
ولم يقتصر األمر على الرئيس االميركي السابق بل دافع نائبه ديك تشيني
ايضا ً بقوة عن برنامج االستجواب الذي طبقته وكالة االستخبارات المركزية
بعيد هجمات ايلول  ،2001والذي عذب بموجبه العديد من المشتبه بانتمائهم
الى تنظيم القاعدة ،واثنى على عناصر الوكالة الذين اداروا البرنامج قائالً إنهم
ابطال.
وقال تشيني ،الذي كان يتحدث في برنامج ( )Meet the Pressالذي تبثه
شبكة «ان بي سي» التلفزيونية االميركية «ال مانع لدي ابدا ً من ان يحصلوا
على الثناء او ان يكرموا بمنحهم اوسمة» ،مضيفاً« :انا مستعد ألكرر ما فعلوه
فوراً».
وتأتي تعليقات تشيني عقب نشر اعضاء ديمقراطيین في مجلس الشيوخ
االسبوع الماضي تقريرا ً حول ظروف االعتقال واالستجواب التي كانت سائدة
في معتقل خليج غوانتانامو.
وتطرق التقرير بتفصيل دقيق الى اساليب التعذيب التي اتبعت بحق
المعتقلين ،ومنها االغ��راق والتعليق لساعات والحبس في صناديق تشبه
النعوش.
وشكك التقرير في فعالية هذه االساليب ،وخلص الى انها اتت بنتائج عكسية
في ما يتعلق بالحصول على معلومات مفيدة استخبارياً .ولكن تشيني عبّر عن
رفضه التام لهذا الطرح ،وقال« :كان البرنامج فعاال ً ومفيداً».
وكان تشيني علق على التقرير عند صدوره االسبوع الماضي بالقول إنه
«فظيع» و«مملوء بالهراء».

االتحاد الأوروبي ( ...تتمة �ص)1
في حين ذكر وزير خارجية لوكسمبورغ أن االتحاد سيكون ملزما ً بتوفير
الغذاء والدواء لمساعدة سكان حلب أثناء الهدنة المرتقبة.
ووافقت المفوضية األوروبية وإيطاليا على تدشين صندوق ائتمان إقليمي
لسورية بتمويل مبدئي قيمته  23مليون يورو بهدف حشد المساعدة اإلنسانية
ألزمة الالجئين السوريين.
وكان دي ميستورا أطلع وزراء خارجية االتحاد األوروبي األحد على خطته
«لتجميد الصراع» في حلب قصد إدخال المساعدات اإلنسانية للمدينة.
جاء ذلك في وقت كشفت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية أن  300صيني
يشاركون في القتال ضمن صفوف تنظيم «داع���ش» االره��اب��ي في سورية
والعراق.
وذكرت الصحيفة التابعة للحزب الشيوعي الحاكم إن أعضاء صينيين في
حركة تركستان الشرقية االسالمية يسافرون إلى سورية عبر تركيا لالنضمام
الى «داعش» ،وأضافت أنه «طبقا ً لمعلومات من مصادر عدة منها ضباط أمن في
المنطقة الكردية العراقية وسورية ولبنان ،فإن هناك نحو  300صيني متطرف
يحاربون مع الدولة االسالمية في العراق وسورية».
وفي شهر تموز الماضي ،أشار المبعوث الصيني إلى الشرق األوسط وو سي
كه إلى تقارير اعالمية قالت إن هناك نحو  100صيني غالبيتهم أعضاء في
حركة تركستان الشرقية يحاربون في الشرق االوسط أو يتدربون على القتال،
مؤكدا ً أن بكين ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة دول الشرق األوسط لمكافحة
اإلرهاب ألن ذلك في مصلحة الصين.

يقودها الملك البحريني شخص ّيا ً
ُتن ّفذ وفق أجندات ودوافع خبيثة
وحقيرة ،تهدف الستبدال شعب
بشعب دخيل
البحرين األصيل
ٍ
ي��ت��ك�� ّون م��ن أع����راق وجنسيّات
مختلفة .
وقال االئتالف في بيانه الصادر
أم��س ب���أنّ «س��ي��اس��ة التجنيس
السياسي تنخ ُر ف��ي جسد هذا
الوطن الجريح ،و ُت��ؤرق الس ّكان
األص��ل��يّ��ي��ن ،لما ل��ه��ذه الجريمة
م��ن ت��داع��ي��ات ك��ارث��يّ��ة وع��واق��ب
وخ��ي��م��ة» ،م��ش��ي��را ً إل��ى تصريح
السفير الباكستاني ح��ول قيام
النظام البحريني بتجنيس نحو
 30ألف باكستاني ،معتبرا ً ذلك
نموذجا ً للخطر الكبير الذي يحدق
بهذا الوطن.
ووص�����ف االئ���ت�ل�اف س��ي��اس��ة
التجنيس السياسي بالجريمة
ال��خ��ط��ي��رة وال���ك���ارث���يّ���ة ع��ل��ى
مختلف المستويات السياسيّة
واالجتماعيّة واالقتصاديّة ،مؤكدا ً
ّ
المنظمات الدوليّة
أهميّة أن ت ّتخذ
واألم���م ال��م�� ّت��ح��دة م��وق��ف��ا ً ف��وريّ��ا ً
إزاءها ،لما تم ّثل من تهديد للسلم

االجتماعي
األه��ل��ي واالس��ت��ق��رار
ّ
ّ
ف��ي البحرين ،داع��ي��ا ً إل��ى األخ��ذ
الشعبي
بمخرجات االستفتاء
ّ
ال����ذي ج���رى ي��وم��ي  21و 22
تشرين الثاني الماضي ،وال��ذي
أسفرت نتائج ُه عن تأييد الغالبيّة
العظمى م��ن الس ّكان األصليّين
وبنسبة ( 99.1في المئة) لقيام
سياسي جديد تحت إشراف
نظام
ّ
األمم الم ّتحدة.
ودع��ا االئ��ت�لاف أب��ن��اء الشعب
البحريني لالستعداد والجاهزيّة
ال��ع��ال��ي��ة ل��م��واج��ه��ة ال��ط��غ��ي��ان
الخليفي ،وذلك مع اقتراب الذكرى
ّ
السنويّة الرابعة للثورة ،مؤكدا ً
«أنّ سياسات النظام الرعناء تقود
البالد إلى كارثة مد ّمرة» ،مشددا ً
ع��ل��ى «أه��م��ي��ة تصعيد ال��حِ ��راك
ال��ث��وريّ وال��م��ق��اوم��ة الحسينيّة
بوج ِه النظام البحريني».
وأض��اف البيان« :إنّ استمرار
الخليفي الفاسد وبدعم من
الحكم
ّ
المحت ّل السعوديّ  ،يعني الدمار
والخراب للبحرين الغالية على
قلوب األص�لاء من أبناء الشعب
البحريني».

والثقافية الحقيقية».
وش��دد على أن نجاح الجهود الدولية لمواجهة
هذه الظاهرة يبقى مرتبطا ً بتعزيز التعاون الصادق
بين الدول والتنسيق الدقيق ،إضافة إلى دعم قدرات
ال��دول والحفاظ على وحدتها الترابية وسيادتها
الوطنية لمواجهة دعاة النزعات االنفصالية التي
برزت صالتها بالجماعات اإلرهابية.
ودع��ا السفير ب��وزارة الخارجية الهولندية بيت
دوكليرك خالل الجلسة نفسها إلى «ضرورة معالجة
ظاهرة المقاتلين اإلرهابيين األجانب ،خصوصا ً أن
هناك اهتماما ً مشتركا ً بمكافحة اإلرهاب».
ولفت الدبلوماسي الهولندي إلى «وجود تحديات
مطروحة على مستوى ظاهرة ه��ؤالء المقاتلين»،
مطالبا ً في الوقت ذاته بـ»ضرورة أن يستبق عمل
مجموعة العمل ال��ت��ه��دي��دات المستمرة م��ن طرف
المقاتلين».
وينعقد االجتماع على مستوى الموظفين السامين
وال��خ��ب��راء ،ويشكل المنتدى العالمي لمكافحة
اإلرهاب أرضية سياسية ورسمية متعددة األطراف
تم إطالقها عام  2011لتعزيز التشاور والتعاون في
مجال مكافحة «اإلرهاب» بين أعضائها المؤسسين
الثالثين.

�إعالنات ر�سمية
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة ـ
الرئيسة رلى أبو خاطر
المنفذون :جميل داود ملو وأديبة داود
يعقوب ووردة يعقوب داود
وحنا داود يعقوب
المنفذ عليهم :يعقوب داود ملو
وسليمان داود ملو ومروان داود ملو
المشتركين بالحجز :أديبة يعقوب
وجميل ملو ووردة داود وحنا يعقوب
بالمعاملة التنفيذية رقم 2013/324
ينفذ طالبو التنفيذ حكم محكمة االستئناف
الغرفة الثانية أساس  2013/185قرار
 2013/12تاريخ  2013/1/17ووفقا ً
لحساب المعاملة تحصيل مبلغ /263/د.أ
من المنفذ عليه سليمان ملو عدا الرسوم
وتحصيل مبلغ /243/د .أ م��ن المنفذ
عليه يعقوب ملو ع��دا الرسوم وتحصيل
مبلغ /7350/د.أ .عدا الفوائد والرسوم
من المنفذ عليه م��روان ملو والمشتركين
بالحجز :أديبة يعقوب وجميل ملو ووردة
داود وحنا يعقوب تحصيل م��ن المنفذ
عليه م��روان داود ملو بقيمة /9300/د.أ
و/535000/ل.ل .عدا الرسوم والفوائد
وتحصيل من المنفذ عليه سليمان داود ملو
بقيمة /10850/د.أ .و/610.000/ل.ل.
عدا الرسوم والفوائد وتحصيل من المنفذ
عليه يعقوب داود ملو بقيمة /7750/د.أ.
و/444000/ل.ل .عدا الفوائد والرسوم.
 1ـ المطروح للبيع /900/ :سهم من
العقار رقم  /2712/معلقة أراضي.
مساحته/642/ :م 2يقع العقار في
المنطقة المعروفة بحي السيدة «المدينة
الصناعية» قرب مطبعة الطحطوح تصل
إل��ي��ه عبر مستديرة زح��ل��ة إل��ى المدينة
الصناعية بمحاذاة سنتر المنارة حوالي
الخمسين م��ت��را ً تقريبا ً ث��م تتجه يسارا ً
من أم��ام مؤسسة خ��وري فمطعم المدينة
بحوالي األربعين مترا ً تقريبا ً ثم تتجه يمينا ً
نزوال ً حوالي الماية متر تقريبا ً حيث تصل
إليه يوجد عليه بناء مؤلف من طابقين
أرضي وأول:
 الطابق األرض��ي :يتألف من خمسة
محالت وشقة سكنية مؤلفة من ثالثة غرف
ومطبخ وحمام وهي غير مأهولة وتحتاج
إلى أعمال صيانة.
 الطابق األول :يتألف من ثالث شقق
سكنية أ ـ الشقة األول���ى :تقع إل��ى يمين
ال��درج ويشغلها السيد م��روان ملو وهي
مؤلفة من ست غرف ومدخل وممر ومطبخ
وحمام ومتخت .ب ـ الشقة الثانية :تقع إلى
يسار الدرج ويشغلها السيد سليمان ملو
وهي مؤلفة من ثالث غرف ومطبخ وحمام
ومتخت.
ج ـ الشقة ال��ث��ال��ث��ة :ت��ق��ع إل��ى يسار
البناء لها درج خ��اص إل��ى يسار البناء
أيضا ً ويشغلها السيد يعقوب داود ملو
وهي مؤلفة من ثالث غرف ومطبخ وحمام
ومتخت.
حدوده :يحده غربا ً العقار رقم /2711/
وشرقا ً العقار رقم  /2713/وشماال ً طريق
ع��ام وج��ن��وب��ا ً ال��ع��ق��اران رق��م /2718/
و./2719/
الحقوق العينية :منتفع بحق السقاية
من نهر البردوني بمجرى عمومي ومنتفع
ب��ال��م��رور على ال��ع��ق��ار  /2312/رس��وم

شرفية تحسين :يتوجب تصفية الرسوم
الفنية بالتكليف  78/541بملفه ،دعوى
رقم  2007/913لدى المحكمة البدائية
مكان حفظ الملف معلقة أراضي /2712/
مقدمة من المدعيين :جميل داود ملو وأديبة
داود يعقوب ووردة يعقوب داود وحنا
داود يعقوب ضد المدعى عليهم :يعقوب
وسليمان ومروان وخانمو داود ملو ،حجز
احتياطي رقم  2011/84مصدره دائرة
تنفيذ زحلة مقدم من الحاجز جميل ملو
ورفاقه ضد مروان داود ملو ورفاقه ،إشارة
قيد احتياطي لمدة شهر واحد على حصة
مروان داود ملو لمصلحة شربل جان ملو
بوكالته عن روال جان ملو بموجب وكالتين
غير قابلتين للعزل مسجلتين لدى كاتب
عدل زحلة أبو شعيا برقم 2010/4965
بملفه ،حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ
زحلة رقم  2013/324مقدم من الحاجزين
ورده يعقوب داود وأدي��ب��ة داود يعقوب
وجميل داود ملو وحنا داود يعقوب ضد
المحجوز عليه يعقوب داود ملو ،حجز
احتياطي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة رقم
 2013/67مقدم من الحاجزين جميل داود
ملو وأديبة داود يعقوب ووردة يعقوب
داود وحنا داود يعقوب ضد المحجوز عليه
مروان داود ملو ،حجز احتياطي صادر عن
دائ��رة تنفيذ زحلة رق��م  2013/66مقدم
من الحاجزين جميل داود ملو وأديبة داود
يعقوب ووردة يعقوب داود وحنا داود
يعقوب ضد المحجوز عليه يعقوب داود ملو،
حجز احتياطي صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
رقم  2013/68مقدم من الحاجزين جميل
داود ملو وأديبة داود يعقوب ووردة يعقوب
داود وحنا داود يعقوب ض��د المحجوز
عليه سليمان داود ملو ،دعوى صادرة عن
القاضي المنفرد العقاري في زحلة رقم
 2014/525مدنية مقدمة من المدعيين
م��روان داود ملو ويعقوب وسليمان داود
ملو ضد المدعى عليهم أديبة داود يعقوب
ووردة يعقوب داود وحنا داود يعقوب،
ح��وّل الحجز االحتياطي رقم 2013/68
إل��ى حجز تنفيذي بموجب ق���رار ص��ادر
عن دائ��رة تنفيذ زحلة رق��م 2014/325
لمصلحة جميل ملو وأديبة وحنا يعقوب
ووردة داود على حصص سليمان داود ملو،
حوّل الحجز االحتياطي رقم  2013/66إلى
حجز تنفيذي بموجب قرار صادر عن دائرة
تنفيذ زحلة رق��م  2014/326لمصلحة
جميل ملو وأديبة وحنا يعقوب ووردة داود
على حصص يعقوب داود ملو ،تحويل
الحجز االحتياطي يومي 2013/2101
إلى حجز تنفيذي ص��ادر عن دائ��رة تنفيذ
زحلة رقم  2014/324لمصلحة جميل ملو
وأديبة يعقوب ووردة داود وحنا يعقوب
على حصة م��روان داود ملو ،حوّل الحجز
االحتياطي يومي  2014/2899إلى حجز
تنفيذي بقرار صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
رق��م  2013/324على حصص يعقوب
وسليمان وم����روان داود ملو لمصلحة
جميل داود ملو وأديبة يعقوب ووردة داود
وحنا يعقوب ،اشتراك بالحجز :اشترك
جميل ملو ورف��اق��ه بالحجز الملقى على
حصص سليمان ويعقوب وم��روان أوالد
داود ملو صادر عن دائرة تنفيذ زحلة رقم
 2013/324محضر وص��ف العقار رقم
 2013/324لمصلحة جميل ملو ورفاقه

ضد يعقوب وسليمان ومروان داود ملو.
قيمة التخمين/145.612.80/ :
ماية وخمسة وأرب��ع��ون أل��ف وستماية
واثني عشر دوالر أميركي وثمانون سنتا ً
أميركياً.
ب��دل ال��ط��رح /87.367.68/ :سبعة
وثمانون ألف وثالثماية وسبعة وستون
دوالر أم��ي��رك��ي وث��م��ان��ي وس��ت��ون سنتا ً
أميركياً.
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع فيه  2015/1/8الساعة الثانية
عشرة والربع ظهرا ً أمام رئيس دائرة تنفيذ
زحلة في قاعة المحكمة.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم
رئيس دائ��رة تنفيذ زحلة قيمة الطرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم
كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ زحلة إذا لم يكن له مقام
فيه ،وعليه خالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحالة إي��داع الثمن تحت طائلة اعتباره
ناكالً وإعادة المزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه في
خالل ثالثة أيام من صدور قرار اإلحالة دفع
رسم الداللة.
مأمور تنفيذ زحلة
محمد أبو حمدان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء األسعار ألعمال هندسة مدنية
لتركيب محول ق��درة في محطة بصاليم
الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
األس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ج��ان��ا ً م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط من
مصلحة الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق
النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/1/9عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/12/11
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 2164
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تفرغ عن حصص
بموجب عقد تفرغ تاريخ 2014/5/2
ومحضر اجتماع تاريخ 2014/12/5
ت��ن��ازل الشريك أسمى علي ال��ح��روك عن
كامل حصتها في الشركة المعروفة باسم:
«ش��رك��ة إب��راه��ي��م مصطفى محي الدين
للتجارة (توصية بسيطة)» المسجلة تحت
رقم  2013/4004138البقاع إلى السيد
عصام مصطفى محي الدين.
كل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري

