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◄ وفيات ►

تقرير

وعد السيسي يتم قبل نهاية العام
خ ــال مــؤت ـمــر «ال ـت ـحــديــات األمـنـيــة
والسياسية» ال ــذي نظمته حركته،
أمـ ـ ــس ،أن «ع ـم ـل ـي ــات ت ـح ــري ــر امل ــدن
الـتــي يسيطر عليها تنظيم داعــش
توقفت حاليًا ،بسبب انتقال مهمة
تأمني املناطق واملـســاحــات املحررة
مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة إل ـ ــى ال ـح ـشــد
ال ـش ـع ـبــي» ،داع ـي ــا رئ ـيــس الـحـكــومــة
ح ـيــدر ال ـع ـبــادي إل ــى «مـعــالـجــة هــذا
املـ ــوضـ ــوع وإعـ ـ ـ ــادة ب ـن ــاء املــؤس ـســة
العسكرية العراقية».
وأض ـ ــاف األمـ ــن ال ـع ــام ل ـ «ع ـصــائــب
أهـ ــل الـ ـح ــق» أن «ال ـح ـش ــد الـشـعـبــي
لــم يتسلم أسـلـحــة حــديـثــة ول ــم يتم
تـ ـجـ ـهـ ـي ــزه بـ ـعـ ــربـ ــة هـ ـمـ ــر م ـص ـف ـحــة
واحـ ـ ــدة ،وأغ ـل ــب س ــاح ــه إم ــا مـعــاد
تـصـلـيـحــه وإم ـ ــا م ــن غ ـنــائــم داع ــش
وأعـ ــداده قليلة جـ ـدًا» ،الفـتــا إل ــى أن
«الحشد الشعبي الــذي يصل عدده
ال ـ ــى  130أل ـ ــف ع ـن ـص ــر و 280أل ــف
جـ ـن ــدي فـ ـ ّـعـ ــال مـ ــن ق ـ ـ ــوات م ـكــاف ـحــة
اإلره ــاب فــي ال ـعــراق أسـهــم بتحرير
 %50مـ ــن األراض ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي اح ـت ـل ـهــا
داعش».
بدوره ،أعرب األمني العام لـ «منظمة
ب ــدر» ،ه ــادي الـعــامــري ،عــن خشيته
مــن تــأثـيــر الـتـظــاهــرات عـلــى الـحــرب
ضد «داعش».
ول ـف ــت ال ـع ــام ــري ف ــي ت ـصــريــح عقب
زي ــارت ــه م ــراج ــع ديـنـيــة ف ــي الـنـجــف،
أم ــس ،إل ــى أن «أم ـل ـنــا بــالـتـظــاهــرات
أال تـ ــؤخـ ــرنـ ــا ع ـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـف ـت ــوى
الجهاد الكفائي ،ونخشى أن يكون
لها تأثير سلبي على املـعــارك ضد
اإلرهاب».
إلى ذلك ،دعا رئيس «ديــوان الوقف
الـسـنــي» ،عـبــد اللطيف الهميم إلــى
ص ـي ــاغ ــة م ـ ـشـ ــروع «سـ ـن ــي ع ــراق ــي»
مل ــواجـ ـه ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب .وأك ـ ـ ــد ال ـه ـم ـيــم
خــال افتتاح املؤتمر األول للحملة
الوطنية ملناهضة الغلو والتطرف
واإلره ــاب ،أمــس ،فــي حـضــور 3000
داعية ورجــل دين وعالم ومفكر من
داخل العراق وخارجه أنه «في هذه
األيــام الصعبة التي يمر بها البلد،
يجب علينا صياغة هوية مشروع
سـنــي فــي سـيــاق حــل عــراقــي وطني
يـجـ ّمــع وال ي ـفــرق السـ ـت ــرداد حـقــوق
السنة ويقف في مواجهة اإلرهاب»،
م ـش ــددًا ع ـلــى أن «ال ـطــائ ـفــة الـسـنـيــة
سحقها اإلرهاب .لكننا سنفقع عني
اإلرهاب».

القاهرة ــ رنا ممدوح
تنفيذًا لوعود الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي بتشكيل البرملان
قبل نهاية العام الجاري ،لم تكتف
«الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات»
بــدعــوة املــواطـنــن إلــى االنتخابات
ً
ابتداء من يومي  18و19
البرملانية
تشرين األول (أكـتــوبــر) املـقـبــل ،بل
أعلنت فتح باب الترشح واستقبال
طلبات األح ــزاب واألف ــراد الراغبني
ف ــي ال ـتــرشــح ع ـلــى م ـقــاعــد ال ـف ــردي
والقوائم بدءًا من يوم غد (الثالثاء)،
األول مــن أي ـلــول (سـبـتـمـبــر) ،وذلــك
ملدة  12يومًا من تاريخه.
ق ـ ـ ـ ـ ــرار ج ـ ـ ـ ــاء م ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــا لـ ـل ــراغـ ـب ــن
ف ــي الـ ـت ــرش ــح إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـق ــوى
ّ
للمتبع
السياسية ،خاصة أنه وفقًا
ل ـش ــأن إج ـ ـ ـ ــراءات ت ـحــديــد مــواع ـيــد
االن ـت ـخــابــات ووف ـق ــا ل ـق ــرار اللجنة
نفسها الــذي سبق أن أصــدرتــه في
الـثــامــن مــع كــانــون الـثــانــي املــاضــي
(بدعوة الناخبني إلــى االنتخابات
الـ ـت ــي أوق ـف ـه ــا ال ـق ـض ــاء ف ــي آذار/
مارس املاضي) ،فإنه يفصل ما بني
تحديد مواعيد إجــراء االنتخابات
وف ـت ــح بـ ــاب ال ـت ــرش ــح ل ـهــا ب ـم ــدة ال
تقل عن  30يومًا ،تمامًا كما سبق
أن أصدرت «اللجنة العليا» قرارها
رقم  1لسنة  2015بدعوة املواطنني
إلى االنتخابات في  8كانون األول
(يـنــايــر) ،فــي حــن أص ــدرت قــرارهــا
بـفـتــح ب ــاب ال ـت ــرش ــح ف ــي  8شـبــاط
(فبراير) املاضي.
لـ ـ ـك ـ ــن ،هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ــرة دعـ ـ ـ ــت ال ـل ـج ـن ــة
املــواط ـنــن إل ــى االن ـت ـخــاب وأعـلـنــت
فتح بــاب الترشيح بعد  24ساعة
ف ـقــط م ــن الـ ــدعـ ــوة ،وهـ ــو م ــا فـســره
رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة امل ـس ـت ـش ــار أي ـمــن
ع ـ ـبـ ــاس ،خـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر ص ـحــافــي
عقده مساء أمس ،برغبة اللجنة في
إنجاز كل إجراءات االنتخابات قبل
نهاية العام الجاري ،إلى جانب أن
«الـلـجـنــة اعـتـمــدت عـلــى اإلجـ ــراءات
التي سبق أن اتخذتها عند اإلعداد
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان مـ ـق ــررًا
انـطــاقـهــا فــي  21م ــارس املــاضــي»
ل ــوال إصـ ــدار املـحـكـمــة الــدسـتــوريــة
الـعـلـيــا أحـكــامـهــا ب ـعــدم دسـتــوريــة
قوانني االنتخابات.
ول ـ ـل ـ ـتـ ــذك ـ ـيـ ــر ،ف ـ ـ ـ ــإن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،وف ـق ــا لـ ـق ــرار «ال ـل ـج ـنــة
ال ـع ـل ـيــا» الـ ـص ــادر ب ــرق ــم  65لـسـنــة

العالم
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 2015س ـت ـج ــري ع ـل ــى مــرح ـل ـتــن:
األولـ ـ ـ ــى ت ـض ــم م ـح ــاف ـظ ــات ال ــوج ــه
الـقـبـلــي فــي جـنــوب مـصــر (الـجـيــزة
والـ ـفـ ـي ــوم وبـ ـن ــي س ــوي ــف وامل ـن ـي ــا
وأسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوط والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادي ال ـ ـجـ ــديـ ــد
وســوهــاج وقـنــا واألق ـصــر وأس ــوان
والـ ـبـ ـح ــر األحـ ـ ـم ـ ــر واإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة
والبحيرة ومــرســي مـطــروح) ،على
أن ت ـجــرى االن ـت ـخــابــات الـبــرملــانـيــة
ف ـي ـهــا ي ــوم ــي األح ـ ــد واالث ـ ـنـ ــن 18
و 19تشرين األول (أكـتــوبــر) ،فيما
ّ
سيصوت مواطنو تلك املحافظات
املقيمون خارج مصر في دوائرهم
بـتــاريــخ  17و 18مــن الشهر نفسه.
أم ــا إذا ل ــم تـحـســم ّ
أي م ــن ال ــدوائ ــر
فــي تـلــك املـحــافـظــات خ ــال املرحلة
األول ــى ،تـجــري مرحلة إع ــادة لتلك
داخـ ــل ال ـب ــاد ب ـتــاريــخ  27و 28من
الشهر نفسه ،وخارجها بتاريخ 26
و 27أيضًا.
أمـ ــا ال ـق ــاه ــرة وم ـح ــاف ـظ ــات الــوجــه
البحري في شمال مصر (القليوبية
وال ــدق ـه ـل ـي ــة وامل ـن ــوف ـي ــة وال ـغــرب ـيــة

الفارق بين
الدعوة إلى االنتخاب
ثم فتح باب الترشح
يوم واحد فقط

وك ـفــر الـشـيــخ وال ـشــرق ـيــة ودم ـيــاط
وبـ ـ ــورس ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد واإلس ـ ـمـ ــاع ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
والسويس وشمال سيناء وجنوب
سـ ـيـ ـن ــاء) ،ف ـس ـت ـجــري االن ـت ـخ ــاب ــات
ف ـي ـهــا ي ــوم ــي األح ـ ــد واالث ـ ـنـ ــن 22
و 23ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي (ن ــوف ـم ـب ــر)،
كـ ــذلـ ــك س ـ ـي ـ ـصـ ـ ّـوت مـ ــواط ـ ـنـ ــو ت ـلــك
امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات خـ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد فــي
الـسـفــارات والقنصليات يــومــي 21
و 22مــن الشهر نفسه .أمــا اإلع ــادة
داخـ ـ ـ ــل مـ ـص ــر فـ ـف ــي  1و 2ك ــان ــون
األول (ديسمبر) ،وخارجها في 30
تشرين الـثــانــي ،واألول مــن كانون
األول.وإذا سارت األمور على النحو
امل ـقــرر ،فــإنــه وفـقــا لـلـجــدول الزمني
املعلن ،من املقرر أن ينعقد البرملان
قبل منتصف كــانــون األول املقبل،
ليتم وعد السيسي الذي أطلقه قبل
أشهر ،وسط انتقادات دولية لتأخر
الـجــزء األهــم واألخـيــر مــن «خريطة
ال ـ ـطـ ــريـ ــق» الـ ـت ــي عـ ـ ــزل ب ـمــوج ـب ـهــا
الرئيس األسبق محمد مرسي.
أمـ ــا ع ــن م ـص ـيــر امل ــرش ـح ــن ال ــذي ــن
س ـب ــق أن ت ـق ــدم ــوا ب ــأوراقـ ـه ــم إل ــى
«الـلـجـنــة الـعـلـيــا» ســابـقــا ،فـقــد قــال
املـ ـسـ ـتـ ـش ــار ع ـ ـب ـ ــاس ،وه ـ ـ ــو أي ـض ــا
رئيس محكمة استئناف القاهرة،
إن «مستندات املرشحني محفوظة
والـ ـلـ ـجـ ـن ــة س ـت ـع ـت ـم ــده ــا م ـ ــا ظـلــت
شــروط الترشح قائمة ،ولــن يطلب
م ــن هـ ــؤالء س ــوى ال ـت ـقــدم بـطـلـبــات
تــرشــح ج ــدي ــدة» .وت ــاب ــع« :أنـهـيـنــا
ك ـ ـ ــل إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات تـ ـنـ ـظـ ـي ــم ت ـ ــوزي ـ ــع
الــرمــوز االنتخابية على مرشحي
الـفــردي والقوائم إلــى جانب وضع
ضوابط توقيع الكشف الطبي على
املرشحني من ذوي القدرات الخاصة
(ذوي اإلع ـ ـ ــاق ـ ـ ــة) أو األش ـ ـخـ ــاص
ال ـعــاديــن داخ ــل مـصــر وخــارج ـهــا،
إضافة إلى وضع ضوابط الدعاية
االن ـت ـخــاب ـيــة وال ـت ـم ــوي ــل واإلنـ ـف ــاق
ف ــي ال ــدع ــاي ــة» .ك ــذل ــك ل ـفــت إلـ ــى أن
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات امل ــرتـ ـقـ ـب ــة س ـت ـك ــون
األخيرة من نوعها التي ستجريها
«الـلـجـنــة ال ـع ـل ـيــا» ،وال ـت ــي ستعهد
إلى «الهيئة الوطنية لالنتخابات»
ً
عمال بدستور البالد الجديد.
ويـتـكــون الـبــرملــان الـجــديــد مــن 568
مـقـعـدًا يـجــوز لــرئـيــس الجمهورية
تعيني مــا ال يــزيــد عـلــى  %5منهم،
فــي حــن ينتخب  448عـضـوًا على
أس ــاس الـنـظــام ال ـفــردي و 120على
أساس نظام القوائم املغلقة املطلقة.

يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إلــى ربــك راضـيــة مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العظيم
انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
الحاج محمد سعيد برغل
«أبو أمير»
زوج ـت ــه :املــرحــومــة الـحــاجــة زينب
حسني خضرا
ول ـ ــده :ال ـح ــاج أم ـيــر بــرغــل زوج ـتــه
الحاجة فرح فاعور
أص ـ ـهـ ــرتـ ــه :ال ـ ـحـ ــاج حـ ـس ــن حـســن
زوج ـ ـتـ ــه الـ ـح ــاج ــة أمـ ـ ـي ـ ــرة ،ال ـح ــاج
أس ــام ــة ح ـل ـبــاوي زوج ـت ــه الـحــاجــة
ه ــدى ،الـحــاج عفيف زي ــات زوجته
الحاجة إلهام ،السيد أمير مرتضى
زوج ـت ــه ال ـحــاجــة ص ـب ــاح ،األس ـتــاذ
ي ــاس ــن األشـ ـق ــر زوجـ ـت ــه ال ـحــاجــة
نهاد ،رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب الـحــاج محمد رعــد زوجته
الحاجة فاتن
أن ـس ـب ــاؤه :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج محمد
ي ـح ـي ــى خ ـ ـضـ ــرا ،املـ ــرحـ ــوم ال ـح ــاج
أحمد خضرا ،الحاج علي خضرا،
الحاج عبد الحليم خضرا
يـ ـصـ ـل ــى عـ ـل ــى جـ ـثـ ـم ــان ــه الـ ـط ــاه ــر
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارى الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــرى ف ـ ـ ـ ــي روض ـ ـ ـ ــة
ال ـش ـه ـيــديــن الـ ـي ــوم االثـ ـن ــن  31آب
الساعة الرابعة بعد الظهر
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ي ــوم ــي ال ـث ــاث ــاء
واألرب ـعــاء  1و 2أيـلــول مــن الساعة
الــراب ـعــة حـتــى الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء في
مـجـمــع اإلم ـ ــام ال ـح ـســن املـجـتـبــى ـ ـ
الحدث.
اآلسفون :آل برغل ،خضرا ،حسني،
ح ـل ـب ــاوي ،زيـ ـ ــات ،م ــرت ـض ــى ،رع ــد،
األشقر ،فاعور ورضا.

شكر على تعزية
عــائـلــة ال ـحــاج قــاســم عقيل عيسى
وأوالده
يـتـقــدمــون بــالـشـكــر واالم ـت ـنــان من
ج ـم ـي ــع مـ ــن ش ــارك ــوه ــم وآس ــوه ــم
بالعزاء بوفاة الفقيدة الغالية
الحاجة ّ
عليا حسني بحسون
ّ
سائلني الله أال يصيبهم أي مكروه

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات
عبر الواتس أب

تركيا

أولى الغارات الجوية على «داعش»
ب ــإيـ ـج ــاد م ـج ـم ــوع ــات إره ــابـ ـي ــة فــي
ال ـعــراق وســوريــا» ،مــؤكـدًا أنــه «وفقًا
لـتـصــريـحــات امل ـســؤولــن الـغــربـيــن،
فإن ذلك جرى بواسطة الدول الغربية
وبدعم من بعض دول املنطقة».
وأش ـ ــار إل ــى م ــا ي ـجــري ف ــي ســوريــا،
حيث قال «إنهم يطمحون إلى إطاحة
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة وإيـ ـج ــاد نـظــام
ج ــدي ــد ،ول ـك ــن ف ــي غ ـض ــون الـعــامــن
األخ ـ ـيـ ــريـ ــن ت ـ ــم إجـ ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
واختار الشعب بشار األســد ،ونحن
واثقون من أنه إذا جرت االنتخابات
مـ ــن ج ــدي ــد ف ـ ــإن ال ـش ـع ــب س ـي ـخ ـتــار
األسـ ـ ــد مـ ــن جـ ــديـ ــد» .وأكـ ـ ــد والي ـت ــي
أن «ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة تــدعــم
سوريا حكومة وشعبًا» ،مضيفًا أن
«طـهــران تدين أي تدخل أجنبي في
ال ـش ــؤون الــداخـلـيــة ل ـل ــدول ،وتعتبر
ال ــدع ــم الـ ــذي قــدم ـتــه لـلـبـنــان واج ـبــا
عليها».
(األخبار)

ّ
شـ ــن الـ ـطـ ـي ــران ال ـح ــرب ــي ال ـتــركــي
أولى غاراته ضد تنظيم «الدولة
اإلسالمية» (داعــش) في سوريا،
مـ ــن دون اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن األه ـ ـ ــداف
أو ع ــن نـتــائــج ال ـق ـصــف .وأعـلـنــت
وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ـتــرك ـيــة ،أول
مـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،أن ب ـ ـ ــدء ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
الـحــربـيــة الـتــركـيــة بـشــن عمليات
م ـش ـتــركــة م ــع ط ــائ ــرات الـتـحــالــف
ال ـ ــدول ـ ــي عـ ـل ــى أهـ ـ ـ ــداف ل ــداع ــش،
ال ــذي يـشـكــل ت ـهــدي ـدًا كــذلــك ألمــن
بـ ــادنـ ــا» .وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـخ ـطــوة
ب ـع ــد االتـ ـف ــاق ال ـع ـس ـك ــري ف ــي 24
آب املاضي ،بني أنقرة وواشنطن
ع ـلــى آل ـي ــات ال ـت ـع ــاون الـعـسـكــري
وال ـف ـن ــي بـيـنـهـمــا ض ــد الـتـنـظـيــم،
وذل ــك بعد نحو شهر مــن إعطاء
تــرك ـيــا ال ـض ــوء األخ ـض ــر لـلـقــوات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ق ــاع ــدة
أنـ ـج ــرلـ ـي ــك الـ ـج ــوي ــة فـ ــي ج ـن ــوب
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد لـ ـقـ ـص ــف الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ف ــي
سوريا .ويوم إعالن أنقرة الحرب

ع ـلــى ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي ن ـهــايــة ت ـمــوز
امل ـ ــاض ـ ــي ،ش ـ ــن سـ ـ ــاح امل ــدف ـع ـي ــة
غـ ـ ــارة ي ـت ـي ـمــة ع ـل ــى م ــواقـ ـع ــه فــي
امل ـن ـط ـقــة ال ـح ــدودي ــة م ــع س ــوري ــا،
قبل أن تكثف الحكومة غاراتها
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ح ـ ـ ـ ــزب «ال ـ ـع ـ ـمـ ــال
الكردستاني».
وأس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرت حـ ـمـ ـل ــة أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرة ع ـل ــى
«ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ع ــن م ـق ـتــل 943
شـخـصــا ،بـحـســب أرق ــام نشرتها
وكالة «األنــاضــول» التركية التي
ت ـش ـي ــر إل ـ ــى م ـق ـت ــل  66م ــن أف ـ ــراد
ال ـجـيــش واألمـ ــن خ ــال  55يــومــا.
وف ــي تـصــريــح الف ــت ،تــوقــع زعيم
حــزب «الـشـعــوب الديموقراطي»،
صــاح الــديــن دمـيــرتــاش ،أول من
أمـ ــس ،أن يـلـقــي ح ــزب «ال ـع ـمــال»
سـ ــاحـ ــه إذا اسـ ـت ــأنـ ـف ــت ت ــرك ـي ــا
املفاوضات معه.
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،قـ ـت ــل أربـ ـ ـع ـ ــة م ــدن ـي ــن
وشـ ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـج ـ ــوم ـ ــن
منفصلني في ديار بكر يوم أمس،

ف ـي ـم ــا ق ـت ـل ــت قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن ثــاثــة
شبان أكــراد في سيلوبي جنوب
شـ ـ ــرق الـ ـ ـب ـ ــاد ،ق ــال ــت ال ـس ـل ـط ــات
املحلية إنهم ينتمون الــى حركة
الـشـبــاب فــي «الـكــردسـتــانــي» .في
هذه األثناء ،ضبط األمن التركي
 19أج ـن ـب ـي ــا أث ـ ـنـ ــاء م ـح ــاول ـت ـه ــم
الـ ـتـ ـسـ ـل ــل إل ـ ـ ــى سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،ي ـع ـت ـقــد
أن ـهــم كــانــوا مـتـجـهــن لــانـضـمــام
إل ـ ـ ــى ت ـن ـظ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» .وأف ـ ـ ــاد
ب ـي ــان ص ـ ــادر ع ــن والي ـ ــة كـيـلـيــس
جنوب البالد ،بــأن املشتبه فيهم
ك ــان ــوا ي ـحــاولــون ع ـبــور الـشــريــط
ال ـحــدودي مــع ســوريــا ،عند قرية
بشيرية التابعة لبلدة إيلبيلي،
ح ـيــث ضـبـطـتـهــم ف ــرق «مـكــافـحــة
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» .وع ـ ـقـ ــب خ ـض ــوع ـه ــم
للفحص الطبي ،أحيل املوقوفون
إل ــى ق ـيــادة ال ــدرك فــي «كـيـلـيــس»،
تمهيدًا لترحيلهم خــارج البالد،
بحسب البيان نفسه.
(األناضول ،أ ف ب ،رويترز)
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من أي منطقة في لبنان،
صباحًا
يوميًا من ً 7:30
لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

