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◄ وفيات ►

العراق

ظريف في بغداد:
مذكرة تفاهم وتنبيه ألنقرة
إلى جانب
المواقف السياسية،
وقع وزير الخارجية
ّ
اإليراني في بغداد أمس
مذكرة تفاهم تلغي
تأشيرة الجوازات السياسية
والخاصة
خـ ـلـ ـص ــت زي ـ ـ ـ ـ ــارة وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
اإليراني ،محمد جواد ظريف ،لبغداد،
أم ـ ـ ــس ،إل ـ ـ ــى ت ــوقـ ـي ــع م ـ ــذک ـ ــرة ت ـف ــاه ــم
ت ـق ـضــي ب ــإل ـغ ــاء ت ــأش ـي ــرة ال ـ ـجـ ــوازات
السياسية والخاصة ،وذلك إلى جانب
ت ـص ــري ـح ــات س ـيــاس ـيــة ع ـك ـســت م ــدى
االنشغال اإليــرانــي بتطورات الـعــراق،
ملا لذلك من انعكاس على دول املنطقة.
وت ـ ـنـ ــص امل ـ ــذک ـ ــرة املـ ــوق ـ ـعـ ــة عـ ـل ــی أن
حــامـلــي الـ ـج ــوازات بــإمـكــانـهــم التنقل
ب ــن ال ـب ـلــديــن ملـ ــدة  45ي ــوم ــا ک ــل مــرة
م ـ ــن دون الـ ـح ــاج ــة ل ـل ـح ـص ــول ع ـلــی
ت ــأش ـي ــرة دخـ ـ ــول ،ف ـي ـمــا أش ـ ــار ظــريــف
إلـ ــى أن م ـب ــاح ـث ــات الـ ــزيـ ــارة ت ـنــاولــت
ّ
القضايا الحدودية والتعاون الثنائي.
وك ــان قــد أش ــار قبيل وصــولــه إلــى أنه
سـيـطـلــع امل ـس ــؤول ــن ال ـع ــراق ـي ــن علی
آخــر التطورات واملستجدات الدولية،
الفتًا إلى «التهديدات املشترکة» التي
يواجهها الـبـلــدان ،بما فيها التطرف
والطائفية واإلرهاب.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير
الخارجية العراقي ،إبراهيم الجعفري،

ق ــال ظ ــري ــف ،الـ ــذي وص ــل ب ـغ ــداد آتـيــا
م ــن مـحـطـتــه ال ـعــراق ـيــة األولـ ــى مدينة
الـنـجــف ،إن «اس ـت ـقــرار وت ـقــدم الـعــراق
ّ
بجميع املـجــاالت هــو اسـتـقــرار وتقدم
إليـ ـ ـ ـ ــران» .وأض ـ ـ ـ ــاف« :الـ ـ ـع ـ ــراق يـحـقــق
ت ـقــدمــا ع ـلــى جـمـيــع ال ـص ـعــد ،ونـشـيــد
بــدور الحكومة العراقية فــي مكافحة
اإلره ــاب املتمثل بتنظيم داعــش ومن
يناصره» ،الفتًا إلى أن «إيران أول بلد
ســاعــد ال ـعــراق فــي حــربــه ضــد داع ــش،
وأن طـهــران كــانــت وال تــزال تبقى إلى
جانب العراق».
وردًا عـلــى سـ ــؤال ع ــن م ـشــاركــة إي ــران
فــي العمليات امل ـقــررة قــريـبــا ملواجهة
«داعش» في األنبار ،نقلت «فارس» عن
ظــريــف قــولــه« :هـنــاك حــاجــة للتصدي
ل ـ ــإره ـ ــاب وداع ـ ـ ـ ــش ب ـش ـك ــل عـ ـمـ ـل ــي...
املسؤول الرئيسي إلدارة الحرب ضد

داع ـ ــش ف ــي الـ ـع ــراق ه ــو ح ـكــومــة هــذا
الـبـلــد ،طبعًا هـنــاك حــالـيــا الـكـثـيــر من
ال ـ ـ ــدول ت ـس ـعــى إلـ ــى دعـ ــم ال ـ ـعـ ــراق فــي
هــذا املجال وإيــران بدورها ستواصل
دعمها بهذا املنوال».
ك ـ ــذل ـ ــك ،وردًا عـ ـل ــى س ـ ـ ـ ــؤال آخ ـ ـ ــر عــن
ال ـت ــوغ ــل ال ـع ـس ـك ــري ال ـت ــرك ــي األخ ـي ــر
داخـ ــل األراض ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،ق ــال وزي ــر
الخارجية اإليراني« :من وجهة نظرنا
أن احترام سيادة الدول وعدم اللجوء
إلــى الـقــوة فــي الـعــاقــات الــدولـيــة يعد
ـدأ أســاسـيــا وراس ـخ ــا فــي الـقــوانــن
م ـبـ ً
الدولية وأن تجاهل هذا املبدأ ال يخدم
اس ـت ـت ـبــاب األمـ ــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،داع ـيــا
جميع دول الجوار واملنطقة إلى األخذ
فــي االعـتـبــار هــذا املـبــدأ بــدقــة وجــديــة،
ألن تجاهله بإمكانه أن يترك تداعيات
جادة على املنطقة.
رحـ ـ ـ ــب ال ـج ـع ـف ــري
ـرى،
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ
ّ
«ب ــزي ــارة الــوزيــر محمد ج ــواد ظريف
الــراب ـعــة ل ـب ـغ ــداد» ،مـعـتـبـرًا أن ــه «عـلــى
مــدى هــذه الــزيــارات شـهــدت العالقات
العراقية اإليرانية تقدمًا كبيرًا» .وأشار
في سياق حديثه إلى أن زيارة ظريف
ّ
سبقتها زيارة نائب الرئيس اإليراني،
إسحاق جهانغيري 16( ،شباط) التي
ج ــرى خــالـهــا تــوقـيــع مــذكــرات تفاهم
وتعاون بني البلدين.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـجـ ـعـ ـف ــري« :إن ـ ـنـ ــا نـمـضــي
بتعزيز العالقات بدءًا من دول الجوار
ال ـســت امل ـعــروفــة وك ــذل ــك دول م ــا بعد
الـجــوار وكــافــة دول الـعــالــم» ،موضحًا
أن «الـ ـع ــراق يـتـطـلــع إل ــى ت ـعــزيــز هــذه
العالقات وتحقيق املصالح املشتركة
بني العراق والجمهورية اإلسالمية».
(األخبار)

تقرير

مصر :الحل السياسي ال يلغي
الخطر الجهادي في ليبيا
شـ ـ ــددت مـ ـص ــر أمـ ـ ــس عـ ـل ــى أن ال ـح ــل
السياسي فــي ليبيا لــن يلغي الخطر
الـجـهــادي فــي ال ـبــاد ،فــي وق ــت كشف
فيه مصدر دبلوماسي جزائري رفض
بـ ــاده اق ـت ــراح ــا لـتـشـكـيــل ق ــوة عــربـيــة
تتدخل في ليبيا.
ولفت وزير الخارجية املصري ،سامح
شـكــري ،إلــى ان «املـنـهــج ال ــذي تتخذه
ع ــدد مــن ال ــدول ب ــأن تـتـصــور أن يزيل
التوافق بني السياسيني أثر اإلرهــاب،
يدعو إلى االستغراب والتساؤل».
وانـ ـتـ ـق ــد ش ـ ـكـ ــري ،أم ـ ـ ــس ،مـ ــا اع ـت ـب ــره
س ـ ـيـ ــاسـ ــة ال ـ ـك ـ ـيـ ــل بـ ـمـ ـكـ ـي ــال ــن الـ ـت ــي
يعتمدها «التحالف الــدولــي» بقيادة
أميركية ،الذي يكافح تنظيم «داعش»
ً
ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق ،م ـت ـســائــا« :أال
ي ـس ـت ـحــق ال ـش ـع ــب ال ـل ـي ـب ــي أيـ ـض ــا أن
يحظى بمثل هذا الدعم» الــذي يوفره
التحالف فــي ســوريــا وال ـعــراق ،مكررًا
ً
أن بلده يؤيد كذلك حــا سياسيًا في
ليبيا.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،كـ ـش ــف م ـص ــدر
دبلوماسي جزائري أن بــاده رفضت
اقتراحًا لتشكيل قوة عربية تتدخل في
ليبيا للسيطرة على الوضع والقضاء
على «داع ــش» بعملية عسكرية برية
تبدأ بعد تنفيذ عمليات قصف جوي
ع ـل ــى م ــواق ــع ل ـل ـت ـن ـظ ـي ـمــات امل ـت ـطــرفــة
هـنــاك .وأوض ــح املـصــدر الدبلوماسي
الـ ـج ــزائ ــري ،الـ ــذي ط ـلــب ع ــدم الـكـشــف
ع ـ ــن هـ ــوي ـ ـتـ ــه ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ــوك ــال ــة

رفضت الجزائر اقتراحًا
لتشكيل قوة عربية
تتدخل في ليبيا

«األنـ ـ ــاضـ ـ ــول» أن «االق ـ ـت ـ ــراح تـضـمــن
أن ت ـكــون ال ـق ــوة ال ـبــريــة ال ـتــي تتدخل
فــي ليبيا نــواة لـقــوة عربية للطوارئ
قــادرة على التدخل السريع بـرًا وجوًا
وتتكون من وحدات عسكرية مصرية
وأردنية ومن دول عربية أخرى».
وحــول أسـبــاب رفــض بــاده للمقترح،
ق ــال امل ـص ــدر إن «االقـ ـت ــراح رف ــض لـ ـ 4
أسـ ـب ــاب ه ــي أن ال ـع ـق ـيــدة الـعـسـكــريــة
ل ـل ـج ـي ــش ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ت ـم ـن ــع تــدخ ـلــه
خـ ـ ــارج الـ ـ ـح ـ ــدود ،وأن إطـ ـ ــار تـشـكـيــل
الـقــوة العسكرية العربية غير واضــح
مــن ناحية أه ــداف عملية التدخل في
ليبيا» .أما السبب الثالث فـ«إمكانية
اسـ ـتـ ـغ ــال ق ـ ــوة الـ ـت ــدخ ــل ألغـ ـ ــراض ال
عــاقــة لـهــا بمكافحة اإلره ـ ــاب» ،فيما
السبب الرابع ،بحسب املصدر نفسه،
ه ــو «وجـ ـ ــود خـ ــاف ف ــي رؤي ـ ــة الـ ــدول
الـعــربـيــة املـعـنـيــة بــالـتــدخــل فــي ليبيا

للوضع في هذا البلد وحتى في بلدان
عربية أخرى».
من جهة أخرى ،دعا رئيس وفد الحوار
عــن «املــؤتـمــر الــوطـنــي» فــي طــرابـلــس،
صالح املخزوم كل األطــراف في ليبيا
إلـ ــى االلـ ـتـ ـف ــاف حـ ــول ط ــاول ــة ال ـح ــوار
والبعد عــن أي تهديد أو أي اشـتــراط
مسبق والتحلي باملسؤولية والوعي
بوضع البالد ودعم مسيرة الحوار.
وكشف املـخــزوم ،في مؤتمر صحافي
أمس ،أن بعثة األمم املتحدة في ليبيا
أبلغتهم بتأجيل الحوار إلى وقت غير
معلوم ،مؤكدًا عزم «املؤتمر الوطني»
في طرابلس على «املضي في املشاركة
بــالـجـلـســات ال ـقــادمــة ،فــالـحــل الوحيد
لألزمة في ليبيا هو الحل السياسي».
وأع ـل ـن ــت م ـس ــؤول ــة ف ــي م ـك ـتــب األم ــم
املـتـحــدة فــي امل ـغــرب أن املـكـتــب «تلقى
رسالة من قبل سفارة ليبيا في املغرب،
بتأجيل الحوار الذي كان مزمعًا عقده
الخميس إلى أجل غير مسمى».
إل ــى ذلـ ــك ،اس ـت ـحــدث مـجـلــس ال ـن ــواب
الليبي (ال ـبــرملــان) املـعـتــرف بــه دولـيــا،
أم ـ ـ ـ ــس ،م ـن ـص ــب قـ ــائـ ــد ع ـ ـ ــام ل ـل ـق ــوات
املسلحة الليبية ،فيما تــوقــع النائب
ع ـي ـس ــى الـ ـع ــريـ ـب ــي أن ي ـ ـقـ ــوم رئ ـي ــس
مجلس ال ـنــواب الليبي عقيلة صالح
عيسى بصفته القائد األعلى للجيش
ب ـت ـع ـي ــن ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء خ ـل ـي ـف ــة ح ـف ـت ــر فــي
املنصب الجديد.
(األناضول ،أ ف ب)

ّ
وبشر الصابرين
آل ش ـلــق وآل مــاجــد وع ـم ــوم أهــالــي
كفريا
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن ال ــرض ــى
وال ـت ـس ـل ـي ــم ب ـق ـض ــائ ــه ت ـع ــال ــى وفـ ــاة
فقيدهم املرحوم بإذن الله تعالى
األديب والشاعر
فوزي حامد شلق
مدير البرامج سابقًا في إذاعة الشرق
(باريس)
والده :املرحوم حامد شلق
والدته :املرحومة بشيره جواد عدره
زوجته :اإلعالمية سعاد خليل ماجد
أوالده :رامـ ـ ـ ـ ــي وامل ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــة رامـ ـ ــا
واألستاذة كرمه
شقيقه :األستاذ فهمي شلق
شـقـيـقــاتــه :فــاطـمــة وبسيمة ونـجــاح
واملرحومتان عائشة وميمونة شلق
أوالد شقيقه :ل ــؤي والـقـبـطــان زاهــر
واملرحوم وائل وسونيا زوجة حسن
أبي مرعي والصحافية نادين
ّ
عماه :املرحومان علي وحسني شلق
أخ ـ ــوال ـ ــه :املـ ــرحـ ــومـ ــون ع ـب ــد الـ ـق ــادر
وأح ـم ــد وم ـح ـمــود وش ــاك ــر والـشـيــخ
بشير والشيخ نديم عدره
أشقاء زوجته :الرائد ماجد ومحمود
والحاج حسني وحسن ماجد
شـقـيـقــات زوجـ ـت ــه :ال ـحــاجــة ســامـيــة
زوجة الحاج الدكتور محمود الزين
وس ـ ـ ـ ــوزان زوج ـ ــة املـ ـهـ ـن ــدس ح ـســان
الطويل وسلوى ماجد
وس ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـمــانــه ال ـطــاهــر
عقب صالة الظهر من يوم الخميس
الواقع في  26شباط  2015املوافق ل ـ ـ
 7جمادى األولى  1436هـ في مسجد
كفريا ـ ـ الكورة
الـتـعــزيــة لـلــرجــال قـبــل الــدفــن وبـعــده
في منزل شقيق الفقيد فهمي شلق
وي ــوم ــي ال ـثــانــي وال ـث ــال ــث ف ــي قــاعــة
ال ـت ـعــزيــة قـ ــرب امل ــداف ــن ـ ـ ـ ـ ك ـفــريــا من
الساعة الثالثة عصرًا حتى السادسة
مـ ـس ــاء ول ـل ـن ـس ــاء ف ــي مـ ـن ــزل شـقـيــق
ال ـف ـق ـيــد ف ـه ـمــي ش ـلــق وي ـ ــوم االث ـنــن
 2آذار فــي ن ــادي خــريـجــي الجامعة
األم ـيــرك ـيــة ـ ـ ـ ال ـح ـمــرا ـ ـ ـ ـ ال ــوردي ــة من
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ح ـت ــى ال ـس ــادس ــة
مساء.
انتقل إلى رحمة ربه تعالى
املرحوم
الحاج محمد سليم شعالن
أبو سليم
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ــه ال ـكــائــن
فــي ريــاق ـ ـ حــي السعيدة طيلة أيــام
األسبوع من االثنني  23شباط لغاية
مساء األحد  1آذار 2015
رحمه الله ولكم األجر والثواب.

شكر على تعزية
الحاج عباس صادق غملوش وولده
الحاج صادق
وآل غـمـلــوش وع ـبــدون وأنـسـبــاؤهــم
يتقدمون بجزيل الشكر مــن كــل من
واساهم بوفاة فقيدتهم املرحومة
الحاجة زهرية محمود عبدون
ويـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــون امل ـ ــول ـ ــى ال ـ ـعـ ــزيـ ــز أن ال
يصيبهم مكروه

إعالن مناقصة عمومية
ت ـ ـ ـجـ ـ ــري امل ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـن ـه ــر
ال ـل ـي ـطــانــي م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة م ـع ــادة
وفـ ــق دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص لـتـلــزيــم
«تقديم وتركيب اجهزة تحكم وتشغيل
وم ــراقـ ـب ــة وحـ ـم ــاي ــة لـ ـ ــزوم م ـج ـمــوعــات
اإلنـتــاج الكهرمائي واملـضـخــات وكافة
األجهزة اإللكتروميكانيكية في معمل
جون» .يمكن االطالع على ملف التلزيم
وت ـس ـلــم نـسـخــة ع ـنــه ض ـمــن الـ ـ ــدوام في
م ـك ـت ــب م ـص ـل ـح ــة الـ ـصـ ـفـ ـق ــات ف ـ ــي ش.
بـ ـش ــاره ال ـ ـخـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط4
مقابل دفع مبلغ /1.000.000/ل.ل .فقط
تقدم العروض باليد الى القلم املركزي
ح ـتــى ال ـســاعــة  12.00م ــن ي ــوم االث ـنــن
 ،2015/03/23وتفض في جلسة علنية
ال ـســاعــة  10.00مــن ال ـيــوم ال ـتــالــي على
العنوان اعاله.
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 355
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
رق ـ ــم امل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة2013/23 :
استنابة
املنفذ :بنك سوسيتيه جنرال في لبنان
ش.م.ل .ـ ـ وكيله املحامي صالح بكري
املنفذ عليه :شعالن عبد الله سكاف ـ ـ
أبلح
السند التنفيذي :رصـيــد الــديــن البالغ
 /23.530.22/ث ــاث ــة وع ـ ـشـ ــرون أل ـفــا
وخمسماية وثالثون دوالرًا و 22سنتًا
اميركيًا عدا الفوائد وامللحقات.
ـ ـ تاريخ التنفيذ في دائرة تنفيذ زحلة:
2001/10/20
ـ ـ تاريخ التنفيذ في دائرة تنفيذ بعلبك:
2013/4/8
ـ ـ تاريخ تبليغ االنذار2011/6/21 :
ـ ـ تاريخ قرار الحجز2011/12/27 :
ـ ـ تاريخ تسجيله2012/2/29 :
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـ ــاريـ ـ ــخ مـ ـحـ ـض ــر وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــار:
2013/11/23
ـ ـ تاريخ تسجيله2013/11/28 :
ـ ـ ـ ـ ب ـيــان ال ـع ـقــار امل ـح ـجــوز ومـشـتـمــاتــه:
 /1342.857/س ـه ـم ــا ب ــالـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 /2037/س ــرع ــن ام ـي ــري م ـحـلــة ضهر
البطحة ـ ـ العقار متعرج الشكل ويقع
في اسفل جبل يطل على بلدة سرعني
وينحدر انحدارًا شديدًا من الشرق الى
الغرب وليس له طريق.
ـ ـ مساحته 4930 :مترًا مربعًا
ـ ـ ـ ـ حـ ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ال ـع ـق ــاران رقــم
 2034و 2036وش ــرق ــا ال ـع ـق ــاران 2040
ـاال الـ ـعـ ـق ــار رقـ ـ ــم 2040
و 2035وش ـ ـم ـ ـ ً
وجنوبًا العقار رقم .2035
ـ ـ الـحـقــوق العينية :يــومــي  621تاريخ
 1981/4/2دعــوى من مهنا كالس ضد
شعالن عبد الله السكاف تتضمن طلب
الـ ـ ــزام امل ــدع ــى ع ـل ـيــه بـتـسـجـيــل حـصـتــه
على اسم املدعي بملف .1536
يومي  2060تاريخ  2001/11/29إنذار
وحجز تنفيذي معًا على حصة شعالن
عبد الله السكاف ورفاقه ملصلحة بنك
ســوس ـي ـت ـيــه جـ ـن ــرال ص ـ ــادر ع ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ زح ـل ــة رق ــم  2001/1018بملف
 1000أبلح.
يــومــي  3226تــاريــخ  2011/9/12حجز
احتياطي رقم  2011/68مصدر الحجز
دائرة تنفيذ زحلة.
الحاجز :شارل حبيب سيدي.
املحجوز عليه :شعالن عبد الله سكاف
يــومــي  580ت ــاري ــخ  2012/2/29حجز
ت ـن ـف ـي ــذي رق ـ ــم  2011/326صـ ـ ــادر عــن
دائرة تنفيذ زحلة.
ال ـح ــاج ــز :ب ـنــك ســوس ـي ـت ـيــه جـ ـن ــرال فــي
لبنان ش.م.ل.
املحجوز عليه :شعالن عبد الله سكاف
يــومــي  1793ت ــاري ــخ  2013/5/28قيد
اح ـت ـيــاطــي ورد ع ـقــد ب ـيــع ع ـلــى حـصــة
هناء علي صالح البالغة  105,99سهم
مل ـص ـل ـحــة غـ ـ ــازي احـ ـم ــد ش ــوم ــان أع ـيــد
ملعاون في بعلبك لضم النواقص.
يـ ــومـ ــي  4056ت ـ ــاري ـ ــخ 2013/11/28
محضر وصف العقار صادر عن دائرة
تـنـفـيــذ بـعـلـبــك رق ــم  2013/23ملصلحة
ب ـن ــك س ــوس ـي ـت ـي ــه ج ـ ـنـ ــرال ع ـل ــى حـصــة
شعالن عبد الله سكاف.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة:

