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◄ وفيات ►

أفغانستان

«أطباء بال حدود»« :تناقض»
في الرواية األميركية عن
قصف مستشفى قندوز

كانت الغارة قد أسفرت عن مقتل  22شخصًا (أ ف ب)

نددت منظمة «أطباء بال حدود» ،أمس ،بـ«التناقض» الذي
يشوب رواية الواليات المتحدة عن القصف األميركي
لمستشفى ًالمنظمة في قندوز في أفغانستان ،الذي
ّ
خلف  22قتيال
أعلن الجنرال األميركي جون كامبل،
ال ــذي يـقــود ق ــوة «الـحـلــف األطـلـســي»
فــي أفـغــانـسـتــان ،أمــس فــي واشنطن،
أن الـضــربــة األمـيــركـيــة الـتــي أصــابــت
مستشفى ق ـنــدوز ال ـتــابــع لـ«منظمة
أط ـب ــاء ب ــا ح ـ ــدود» ف ــي أفـغــانـسـتــان،
جـ ـ ــاءت «ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى طـ ـل ــب» الـ ـق ــوات
األفغانية التي كانت تتعرض لنيران
حــركــة «ط ــال ـب ــان» .إال أن «أط ـب ــاء بال
حـ ــدود» رف ـضــت ال ــرواي ــة األمـيــركـيــة،
منددة بـ«التناقض» الذي يشوبها.
وكانت الغارة التي وقعت قبل ثالثة
أي ــام قــد أدت إل ــى مقتل  22شخصًا،
هــم  12مــن طــاقــم املنظمة اإلنسانية
وع ـ ـشـ ــرة مـ ــرضـ ــى ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي دف ــع
املنظمة إلى مغادرة قندوز.
وق ـ ــال كــام ـبــل إن الـ ـق ــوات األف ـغــان ـيــة
«ط ـ ـل ـ ـب ـ ــت دع ـ ـمـ ــا
جويًا من القوات
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة»،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـن ـ ــت
غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ج ـ ـ ــوي ـ ـ ــة،
مـضـيـفــا أن ــه «إذا
كــانــت أخ ـطــاء قد
ارت ـك ـب ــت فـسـنـقــر
بـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا .يـ ـنـ ـبـ ـغ ــي
م ـ ـ ـحـ ـ ــاس ـ ـ ـبـ ـ ــة م ــن
هـ ـ ــم م ـ ـسـ ــؤولـ ــون
(عـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــارة)
وسنتخذ تدابير
ّ
لتجنب تكرارها».
ك ــام ـب ــل ل ــم ي ـش ــرح س ـب ــب اس ـت ـه ــداف
املـسـتـشـفــى ،ف ــي ح ــن أن «أط ـب ــاء بال
ح ـ ــدود» كــانــت ق ــد أب ـل ـغــت الـسـلـطــات
األفغانية واألميركية بإحداثياتها،
وال سـبــب لـعــدم تــوقــف الـقـصــف بعد
التحذيرات األولى للمنظمة .واكتفى
كــام ـبــل بــال ـقــول إن الـتـحـقـيــق س ـيـ ّ
ـرد
«على كل هذه األسئلة».
من جهتهّ ،
تعهد وزير الدفاع األميركي
آشتون كارتر بــإجــراء تحقيق شامل
وش ـفــاف فــي ال ـغ ــارة ،لكنه أش ــار إلــى
أن ال ــوض ــع عـلــى األرض مـعـقــد ،وأن
م ـعــرفــة ال ـح ـقــائــق سـتـسـتـغــرق وق ـتــا.
وأوض ــح كــارتــر ـ ـ ال ــذي وص ــل مــدريــد
فـ ــي م ـس ـت ـه ــل جـ ــولـ ــة أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ـ ـ ـ أن
ّ
مشوش ،مشيرًا
الوضع على األرض
إل ــى أن «املـحـقـقــن لـيـســوا ف ــي مــوقــع
الـ ـهـ ـج ــوم ،وس ـي ـس ـت ـغــرق األم ـ ــر وق ـتــا
ملعرفة الحقائق».
وأكـ ــد أن ال ـق ــوات ال ـجــويــة األمـيــركـيــة
اشتبكت في منطقة قريبة من قندوز،
ّ
وتم تدمير أبنية هناك ،لكنه قال إنه
ال يـسـتـطـيــع ت ـح ــدي ــد ص ـل ــة الـجـيــش
األميركي بتدمير املستشفى.
في مقابل ذلكّ ،
نددت منظمة «أطباء

بال حدود» بـ«التناقض» الذي يشوب
رواي ــة الــواليــات املتحدة عــن القصف
األم ـيــركــي للمستشفى .وق ــال املــديــر
العام للمنظمة كريستوفر ستوكس
إن «روايـ ـ ــة (واش ـن ـط ــن) ع ــن الـهـجــوم
تتغير على الدوام من أضرار جانبية
إلــى ح ــادث مــأســوي ،وهــم يحاولون
ال ـيــوم تحميل املـســؤولـيــة للحكومة
األفـ ـغ ــانـ ـي ــة .ال ـح ـق ـي ـقــة أن الـ ــواليـ ــات
املتحدة ألقت هذه القنابل».
وأشـ ـ ــار س ـتــوكــس إل ـ ــى أن «ال شــيء
ي ـب ـ ّـرر ه ــذا ال ـه ـجــوم ال ـف ـظ ـيــع» ،وذل ــك
بعدما كــان قــد طــالــب ،أول مــن أمــس،
بـ«تحقيق شفاف ومستقل» يكشف
ح ـق ـي ـقــة «الـ ـشـ ـبـ ـه ــات حـ ـ ــول (وق ـ ـ ــوع)
جريمة حرب».
فــي غضون ذلــك ،أفــاد مسؤولون في
األمم املتحدة بأن
املـنـظـمــة الــدولـيــة
غ ـي ــر مـسـتـعـجـلــة
إلج ـ ـ ـ ــراء تـحـقـيــق
مـ ـسـ ـتـ ـق ــل بـ ـش ــأن
الـ ـ ـغ ـ ــارة ال ـج ــوي ــة
األم ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة.
وعندما سئل عن
مطالبة «منظمة
أطباء بال حدود»
ب ـت ـح ـق ـيــق دولـ ــي
م ـس ـت ـق ــل ،اك ـت ـفــى
املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
األم ــم املـتـحــدة بــالـتــذكـيــر ب ــأن األمــن
العام بــان كي مــون سبق أن دعــا إلى
إجراء تحقيق «كامل وحيادي».
وأض ـ ـ ـ ــاف س ـت ـي ـف ــان دوجـ ـ ــاريـ ـ ــك أن ــه
«م ــا زال مــن املـبـكــر (ال ـق ـيــام ب ــذل ــك،)...
إن ـن ــا ن ـن ـت ـظــر ل ـن ــرى م ــا س ـي ـن ـتــج مــن
تحقيقات رسمية لـلــواليــات املتحدة
وحلف شمال األطسي ،وعلى األرجح
الـحـكــومــة األف ـغ ــان ـي ــة» ،قـبــل احـتـمــال
ال ــذه ــاب أب ـعــد م ــن ذلـ ــك .وقـ ــال« :إنـنــا
نـسـعــى إل ــى ال ـح ـصــول ع ـلــى تحقيق
ذي ص ــدق ـي ــة وح ـ ـيـ ــادي ،هـ ــذا ك ــل مــا
نستطيع قوله اليوم».
ك ــذل ــك ،أبـ ـ ــدى رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــن
الــدولــي الجديد لشهر تشرين األول،
الـسـفـيــر اإلس ـب ــان ــي روم ـ ــان اوي ــارث ــن
مـ ــارش ـ ـي ـ ـسـ ــي ،حـ ـ ـ ـ ــذره لـ ـ ـ ــدى ع ــرض ــه
للصحافيني برنامج رئاسته .ولفت
إلـ ـ ــى أن ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي بـ ـ ــاراك
أوبــامــا أمــر بــإجــراء «تحقيق يتناول
الوقائع» ،معتبرًا أنه يجب االنتظار.
وق ــال« :ينبغي انتظار األي ــام املقبلة
ل ـ ــرؤي ـ ــة م ـ ــا إذا كـ ـ ــان م ـج ـل ــس األمـ ــن
س ـي ـت ـخــذ قـ ـ ـ ـ ــرارًا» ب ــاالهـ ـتـ ـم ــام ب ـهــذه
القضية أو ال.
(رويترز ،أ ف ب)

األمم المتحدة غير
مستعجلة إلجراء تحقيق
مستقل بشأن الغارة
على المستشفى

إنا لله وإنا إليه راجعون
"صدق الله العظيم"
إنتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة مريم كركال
(أم عصام)
أرملة املرحوم
علي قاسم أحمد قاسم
أوالدهـ ـ ـ ــا :األسـ ـت ــاذ ع ـص ــام رئـيــس
مجلس ادارة شــركــة بـنــدا بالست،
االسـ ـت ــاذ م ـح ـمــد ،ت ــوف ـي ــق ،أح ـمــد،
رف ـ ـعـ ــت ،املـ ـهـ ـن ــدس زه ـ ـيـ ــر ،ح ــات ــم،
املرحوم أديب
ب ـنــات ـهــا :ع ـط ــاف زوجـ ــة ع ـلــي ديــب
ال ــدي ــران ــي ،فــاط ـمــة زوج ـ ــة عــدنــان
الحاوي ،إلطاف
شقيقاها :املحامي أحمد كركال
املرحوم محمد كركال (أبو رضا)
وسيصلى على جثمانها الطاهر
ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  11م ـ ــن ق ـبــل
ظ ـهــر الـ ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء امل ــواف ــق في
 2015/10/6ف ــي حـسـيـنـيــة ب ـلــدة
تمنني الفوقا للرجال والنساء.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ولــدهــا
األستاذ عصام قاسم أيام الثالثاء
واألربـعــاء والخميس في  6و 7و8
الجاري.
اآلس ـفــون :آل أحـمــد قــاســم ،وعموم
أهالي بلدة تمنني الفوقا.

◄ تعزية ►
بـمــزيــد مــن األس ــى وال ـلــوعــة ننعى
إليكم عميدنا املرحوم
مصطفى محمد نسيب شمص
مختار مشان
وال ـ ـ ـ ـ ــده :امل ـ ــرح ـ ــوم الـ ـ ـح ـ ــاج مـحـمــد
نسيب قاسم شمص مختار مشان
(سابقًا)
والــدتــه :املــرحــومــة الحاجة حاجي
تامر ضاهر شمص
زوج ـت ــه :ه ـيــام ف ــؤاد مــرشــد حـمــزة
شمص
ولده :املهندس محمد
ب ـنــاتــه :زي ـن ــة ،إي ـم ــان زوجـ ــة عــزيــز
بهيج شمص ،إيناس
أش ـ ـقـ ــاؤه :ال ــدك ـت ــور ط ـ ــال ،ج ـمــال،
كمال ،صالح ،جالل
شقيقاته :عفيفة ،الـحــاجــة لطيفة
زوجــة محمد فــؤاد حـمــزة ،سميرة
زوج ـ ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم حـ ـس ــن ن ـج ـيــب
أحمد ،مريم زوجة رياض صندوق،
ري ـمــا زوج ــة امل ــرح ــوم ال ـحــاج رامــز
إسماعيل شمص.
املـنـتـقــل إل ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى نـهــار
اإلث ـنــن فــي  5تـشــريــن األول 2015
املوافق  21ذو الحجة  1436هـ.
وسـيـصـلــى عـلــى جـثـمــانــه الـطــاهــر
نـهــار الـثــاثــاء فــي  6تـشــريــن األول
 2015املــوافــق  22ذو الحجة 1436
ه ـ الـســاعــة الثالثة بعد الظهر في
مسجد بلدة مشان ويــوارى الثرى
في ّ
جبانة العائلة.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
ح ـس ـي ـن ـي ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة وب ـ ـعـ ــد ال ــدف ــن
ف ــي مـنــزلــه ال ـكــائــن ف ــي م ـشــان أي ــام
األربعاء والخميس والجمعة ،8 ،7
 9الجاري.
اآلسفون :عموم آل شمص وأهالي
بلدة مشان
لكم من بعده طول البقاء.

رئيس وأعضاء بلدية مشان
ينعون بمزيد مــن األســى واللوعة
املرحوم
مصطفى محمد نسيب شمص
مختار مشان
ويـتـقــدمــون مــن أهـلــه وذوي ــه بأحر
التعازي

إنا لله وإنا إليه راجعون
بـمــزيــد مــن الـلــوعــة واألسـ ــى ننعى
إليكم املأسوف على شبابه املرحوم
املهندس

الحاج سهيل محمود حاجو
(أبو حسن)
زوجته :محاسن الحاج علي ناصر
والداه :حسن ونعمت
أشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه :ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور إسـ ـم ــاعـ ـي ــل،
املرحوم هاني ،حيدر وعدي
شقيقاته :املرحومة الحاجة إلهام
زوجـ ـ ـ ــة األس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ س ـم ـي ــر نـ ـق ــوزي
والحاجة زهراء زوجة األستاذ عبد
العزيز عطوي.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت ال ـيــوم
الثالثاء  6تشرين األول من الساعة
 3وح ـتــى  6بـعــد الـظـهــر ف ــي مــركــز
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي ،الرملة البيضاء قرب مركز
أمن الدولة ،للرجال والنساء.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول
البقاء.
اآلسفون :آل حاجو وآل ناصر.

◄ مبوب ►
تفيد رشكة
Life Care
ان مايكل رميون طباخ
كان مندوباً لرشكتنا
وقد ترك عمله يف تاريخ
30/08/2015

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات
عبر الواتس أب

03/662991
أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس:
01/759597

من أي منطقة
في لبنان،
صباحًا
7:30
يوميًا من
ً
لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض لشراء
 10.000عداد تريفازي الكتروميكانيك ×3
( 15ـ ـ  60أمـبـيــر) ،وذلــك وفــق املواصفات
الـفـنـيــة والـ ـش ــروط االداري ـ ــة امل ـح ــددة في
دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـصــول
على نسخة عنه لقاء ثالثماية الــف ليرة
لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن قسم الشراء
فــي املصلحة اإلداريـ ــة فــي مــركــز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال ـ ـع ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  2تشرين الثاني  2015الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1854
إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم الخميس املوافق
في  5من شهر تشرين الثاني 2015
تجري وزارة االعــام فــي مركزها الكائن
في الصنائع ـ ـ بيروت اسـتــدراج عروض
لـتـلــزيــم ان ـش ــاء م ــوق ــع ال ـك ـتــرونــي خــاص
ب ــاالذاع ــة الـلـبـنــانـيــة وال ـب ــث ع ـبــر شبكة
االنترنت.
التأمني املــؤقــت :مليون وخمسماية الف
ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــق لـ ـ ــه االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك:
االشخاص الحقيقيون واملعنويون الذين
يتعاطون تجارة االصناف املطلوبة.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـشــروط ال ــذي يمكن الحصول عليه من
قسم ال ـلــوازم فــي الـ ــوزارة .يجب ان تصل
العروض الى ديــوان الــوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة من يوم االربعاء املوافق في
 4من شهر تشرين الثاني .2015
بيروت في 3 :تشرين االول 2015
وزير االعالم
رمزي جريج
التكليف 1860
اعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جورج مزهر ورثة املازا
ووديعة يعقوب غنام الحداد واملجهولي
م ـح ــل االقـ ــامـ ــة والـ ـه ــوي ــة ال ـح ـض ــور ال ــى
قـلــم املـحـكـمــة الس ـتــام نـسـخــة عــن أوراق
الدعوى رقم  2015/1675بموضوع ازالة
ش ـيــوع عـلــى ال ـع ـقــار رق ــم  446كـفــرحــونــه
وات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة ب ـن ـط ــاق املـحـكـمــة
والجواب خالل شهرين من تاريخ النشر
واال يصار الى تعيني ممثل خاص سندًا
للمادة  15اصول محاكمات مدنية ويبلغ
املمثل كافة اوراق املحاكمة .ودعوة اميل
الـيــاس رزق الله واملـجـهــول محل االقامة
الحضور الى قلم املحكمة الستالم نسخة
عن اوراق الدعوى اعــاه واال يتم ابالغك
بقية األوراق والقرارات باستثناء الحكم
الـنـهــائــي بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق عـلــى لــوحــة
إعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
اعالن قضائي
بتاريخ  2015/9/22قـ ّـرر رئيس محكمة
بــدايــة صيدا القاضي جــورج مزهر نشر
خــاصــة عــن االسـتــدعــاء امل ـقـ ّـدم مــن عــادل
ّ
واملسجل برقم 2015/1849
حسن الزين
وال ــذي يطلب فـيــه شـطــب اش ــارة الحجز
االحـتـيــاطــي املـسـجـلــة بــرقــم يــومــي 2215
ت ــاري ــخ  1964/12/17صـ ــادر ع ــن دائ ــرة
اجراء صيدا ودعوى اثبات حجز مسجلة
بــرقــم يــومــي  2256تــاريــخ 1964/12/22
اثبات حجز.
َ
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر
رئيس القلم
سالم الغوش
إنذار
الــى املشتركني لــدى مؤسسة مياه لبنان
الشمالي
املتخلفني عن دفــع الرسوم والـبــدالت عن
العام 2015

