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تقرير

عربيات
دوليات
ّ
ّ
ّ
غزة :سلفيون يحتجون
على مقتل بن الدن

صورة لنب الدن تعود إلى العام ( 1998رحيم الله يوسفزاي ــ أ ب)

ّ
«القاعدة» يؤكد مقتل بن الدن
وواشنطن تسعى الغتيال خلفائه
لم يضع مقتل زعيم تنظيم «القاعدة»
أسامة بن الدن ،حدًا للحرب مع الواليات
امل� �ت� �ح ��دة ،ال �ت ��ي ب � ��دأت ح �م �ل��ة الغتيال
امل��رش�ح�ين لخالفته ،فيما شنت حركة
«ط��ال�ب��ان» سلسلة هجمات على مبان
حكومية في قندهار.
وأك � ��د أح� ��د أب� �ن ��اء ق �ب �ي �ل��ة ال� �ق� �ي ��ادي في
تنظيم «القاعدة» أنور العولقي نجاته
م��ن غ ��ارة أم�ي��رك�ي��ة ف��ي محافظة شبوة
(جنوب اليمن) ،حيث لقي أحد عناصر
«التنظيم» مصرعه .وقال إن «العولقي
وسعوديًا من مسؤولي قاعدة الجهاد
ف��ي ج��زي��رة ال �ع��رب ن� َ�ج� َ�وا م��ن صاروخ
أطلقته ط��ائ��رة أميركية م��ن دون طيار
ع �ل��ى س � �ي� ��ارة ك ��ان ��ا ي �س �ت �ق�لان �ه��ا فجر
الخميس امل��اض��ي ق��رب ع�ب��دان ( 50كلم
جنوب غ��رب ع�ت��ق)» ،فيما أك��د مسؤول
أمني يمني محلي «مقتل الشقيقني عبد
الله ومبارك الحرد من عناصر «قاعدة
ال�ج�ه��اد ف��ي ج��زي��رة ال �ع��رب» بصاروخ
أطلقته طائرة أميركية من دون طيار،
اس�ت�ه��دف��ت س �ي��ارة ف��ي داخ �ل �ه��ا قيادي
س� �ع ��ودي ف ��ي ال �ت �ن �ظ �ي��م ك� ��ان متوجهًا
إل��ى منزل الشقيقني ،لكنها أخفقت في
إصابته».
وف ��ي ال �س �ي��اق ،أع �ل��ن ت�ق��ري��ر ب�ث��ه موقع
«ال�ج��زي��رة ن��ت» أن ال�غ��ارة استندت إلى
معلومات كشفتها م��راس�لات متبادلة
ب�ي�ن ال �ع��ول �ق��ي وب�ي��ن أس ��ام ��ة ب ��ن الدن،
ع�ث��ر عليها ف��ي امل �ن��زل ال ��ذي ك��ان يقيم
ف�ي��ه األخ �ي��ر .ون �ق��ل امل��وق��ع ع��ن مصادر
رفضت الكشف عن اسمها أن معلومات
اس�ت�خ�ب��اري��ة أش � ��ارت إل ��ى أن العولقي
وع ��ددًا م��ن ق ��ادة «ال �ق��اع��دة» ف��ي جزيرة
ال �ع ��رب غ� � ��ادروا م ��واق ��ع إق��ام��ات �ه��م إلى
أم��اك��ن م�ج�ه��ول��ة ،ع�ق��ب إع�ل�ان مقتل بن
الدن في إجراء احترازي.
وع �ل��ى امل�ق�ل��ب اآلخ� ��ر ،أع �ل��ن مسؤولون
أن حصيلة ضحايا سلسلة الهجمات
ال �ت ��ي ت�ب�ن�ت�ه��ا ح ��رك ��ة «ط ��ال� �ب ��ان» على
م� �ب ��ان ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ق �ن ��ده ��ار أول من
أم��س ،ارت�ف�ع��ت إل��ى أرب�ع��ة قتلى وأكثر
م ��ن أرب � �ع �ي�ن ج ��ري� �ح ��ًا .وق� � ��ال املتحدث
باسم وزارة الداخلية زيماري بشاري،
إن ثمانية ان�ت�ح��اري�ين ف�ج��روا أنفسهم
خ�ل�ال ال�ه�ج�م��ات امل�ت��زام�ن��ة ع�ل��ى مكتب
ح��اك��م قندهار ت��وري��ال��ي وي�س��ا ومكتب
جهاز االستخبارات األفغانية ومواقع
ل �ل �ش��رط��ة .وف �ي �م��ا أوض �ح��ت «طالبان»
أن ال �ه �ج �م��ات «ج� ��زء م ��ن ه �ج��وم فصل
الربيع ا ِّل��ذي ب��دأ ف��ي أول أي��ار املاضي،
ُ
وق��د خ��ط��ط ل�ه��ا م�ن��ذ وق��ت ط��وي��ل» ولم
ت��رب�ط�ه��ا ب�م�ق�ت��ل ب ��ن الدن ،رأى مكتب
الرئيس األفغاني حميد ق��رض��اي أنها
جاءت «ردًا» على مقتل األخير.
وت ��واص �ل ��ت االش �ت �ب��اك��ات ب�ي�ن القوات

األف �غ ��ان �ي ��ة وح ��رك ��ة «ط ��ال� �ب ��ان» أمس،
حيث سمع دوي ن�ي��ران م��داف��ع رشاشة
وانفجارات في املدينة .وحاولت قوات
أف� �غ ��ان� �ي ��ة ي� �س ��ان ��ده ��ا ج � �ن ��ود م� ��ن قوة
املعاونة األمنية الدولية التي يقودها
ح�ل��ف ش�م��ال��ي األط�ل�س��ي ،ال�ق�ض��اء على
جيوب املقاتلني الذين تحصن بعضهم
في مركز تجاري.
وك��ان «ال�ق��اع��دة» قد أك��د ،في بيان نشر
على مواقع إسالمية« ،استشهاد» زعيمه،
م �ت��وع �دًا ب��االن �ت �ق��ام مل�ق�ت�ل��ه وبـ«لعنة»
ستالحق األميركيني وحلفاءهم .كذلك،
توعد املتمردون اإلسالميون في حركة
«ال �ش �ب��اب» ال�ص��وم��ال�ي��ة ،ال��ذي��ن أعلنوا
والء ه� ��م لتنظيم ال �ق��اع��دة« ،بمواصلة
الجهاد ضد الكفار» واالستشهاد على
غرار «قائدهم».
في هذا الوقت ،أعلن مستشار الرئيس
األميركي ب��اراك أوب��ام��ا لألمن القومي،
ت ��وم دون �ي �ل ��ون ،أن ال ��والي ��ات املتحدة
«ال يمكنها أن تعلن أن ال�ق��اع��دة منيت
بهزيمة ،استراتيجيًا» رغم قتل زعيمها
ب � ��ن الدن ،م� �ش� �ي� �رًا إل� � ��ى أن التنظيم
املتطرف «يبقى بمثابة تهديد للواليات
امل �ت �ح��دة ،لكننا أن �ج��زن��ا م��رح�ل��ة مهمة
نحو تفكيكه» .والحظ أن الرجل الثاني
في التنظيم أيمن الظواهري «ال يملك
مقومات ال��زع��ام��ة» مثل ب��ن الدن ،الفتًا
إل ��ى أن ال �ظ��واه��ري ب ��ات «أول إرهابي
م�ط�ل��وب ف��ي ال �ع��ال��م» .وأض� ��اف أن ��ه «ال
دليل يؤكد أن باكستان كانت على علم
بمكان اختباء بن الدن».
وك� � � ��ان ال� ��رئ � �ي� ��س األم � �ي� ��رك� ��ي ق � ��د منح
أعضاء الوحدة األميركية التي «قطعت
رأس ال� �ق ��اع ��دة» ت �ن��وي �ه��ًا رئ��اس �ي��ًا هو
أع �ل��ى م �ك��اف��أة ي�م�ك��ن ت�ق��دي�م�ه��ا لوحدة
عسكرية« ،تكريمًا لخدمتهم ونجاحهم
االس �ت �ث �ن��ائ �ي�ين» .ك��ذل��ك ب�ث��ت واشنطن
أشرطة فيديو لنب الدن ،عثر عليها في
املنزل الذي قتل فيه في باكستان ،والذي
يعتقد أن��ه أم�ض��ى فيه خمس سنوات،
كما أعلنت إحدى زوجاته .وأكد مسؤول
رف � �ي� ��ع امل � �س � �ت� ��وى ف � ��ي االستخبارات
األميركية أن بن الدن كان «زعيمًا نشطًا
للقاعدة» يصدر تعليمات للتنظيم من
منزله في أبوت آباد.
إل� ��ى ذل � ��ك ،أع �ل �ن��ت ص �ح �ي �ف��ة «صنداي
إك � �س � �ب ��رس» أن ال � �ق � ��وات البريطانية
ال�خ��اص��ة أدت دورًا ح�ي��وي��ًا ف��ي عملية
قتل زع�ي��م «ال �ق��اع��دة» ،قائلة إن «اثنني
من ضباط القوات الخاصة البريطانية،
أح��ده �م��ا ب��رت �ب��ة رائ� ��د وال �ث��ان��ي برتبة
ن�ق�ي��ب ،ش��ارك��ا ف��ي التخطيط للهجوم
على املجمع الذي أقام فيه بن الدن».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

تجمع العشرات من العناصر
املحسوبة على الجماعات
السلفية القريبة فكريًا من تنظيم
«القاعدة» في وسط مدينة غزة،
لالحتجاج على مقتل زعيم
التنظيم أسامة بن الدن في
باكستان األسبوع املاضي .ورفع
الناشطون في ميدان «فلسطني»
صورًا لنب الدن وهم يرددون
هتافات مناوئة للواليات املتحدة
وإسرائيل ،وحملوا الفتات كتب
على بعضها «كلنا جنودك يا
أسامة» ،و«أسامة حي بداخلنا».
كذلك أحرق عدد منهم العلم
األميركي واإلسرائيلي ،قبل أن
يتفرقوا مع وصول عناصر
من الشرطة التابعة للحكومة
الفلسطينية املقالة التي تديرها
«حماس» .وكان رئيس الحكومة
املقالة ،إسماعيل هنية ،قد
استنكر مقتل بن الدن ووصفه
بـ«الشهيد املجاهد».
(أ ف ب ،رويترز)

ّ
هنية :نهضة بناء
وإعمار في القطاع

قال رئيس الحكومة الفلسطينية
املقالة ،إسماعيل هنية (الصورة)،
ّ
إن «من غير املسموح» عودة
الفلتان األمني في قطاع غزة،
مؤكدًا أن القطاع سيشهد «نهضة
واسعة» في مشاريع البناء
واإلعمار .ودعا حكومة االئتالف
الوطني املقبلة إلى الحفاظ على
«املكتسبات واملنجزات وصون
الوضع األمني» ،مضيفًا« :يجب
أن نصون الوضع األمني للمواطن
وللمقاومة» .وشدد هنية على
االستمرار في الحمالت األمنية
«لضرب األذرع املتقدمة لالحتالل
والعمالء» ،مذكرًا بأنه قبل أيام
«نفذنا أحكامًا باإلعدام صدرت
في حق هؤالء الخونة حتى تكون
رادعة ألمثالهم ،وحتى ال يفكر
أحد في أن يكون لنا عنصر
اختراق في صفوف شعبنا
واملقاومة».
(أ ف ب)

ّ
ُ
إسرائيل تغلق الضفة

أغلق الجيش اإلسرائيلي الضفة
الغربية منذ منتصف ليل أمس
وحتى منتصف ليل غد الثالثاء،
تزامنًا مع إحياء ذكرى إعالن
دولة إسرائيل .وخالل هذه الفترة،
لن يسمح للفلسطينيني بالتوجه
إلى إسرائيل باستثناء الحاالت
اإلنسانية واألشخاص الذين
يحتاجون إلى عالج طبي.
ويبدأ إحياء ذكرى إعالن دولة
إسرائيل مساء اليوم بعد تكريم
الجنود الذين قضوا خالل أداء
مهماتهم أو الذين سقطوا في
الحروب.
(أ ف ب)

مبوب
◄ وفيات

►

ذكرى ثالث
تصادف اليوم االثنني  2011/5/9ذكرى
مرور ثالثة أيام على وفاة فقيدنا الغالي
ّ
السيد محمد جواد حجازي
(أبو جواد)
وف ��ي ه ��ذه امل�ن��اس�ب��ة ت�ت�ل��ى آي م��ن الذكر
الحكيم ومجلس ع��زاء ف��ي مجمع اإلمام
الكاظم (ع) حي ماضي الساعة الخامسة
ً
مساء.
اآلس� �ف ��ون :آل ح� �ج ��ازي ،آل ش ��رف الدين
وعموم أهالي بلدة قبريخا.

تصادف غدًا الثالثاء الواقع فيه  10أيار
 2011م .ذكرى مرور ثالثة أيام على وفاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج حافظ عبد الهادي خليل
(أبو هادي)
زوجته :الحاجة خديجة جواد جمعة
أوالده :املهندس ه��ادي وامل�ه�ن��دس كمال
والدكتور محمد وعلي
ابنته :دينا زوجة األستاذ نبيل جواد
أصهرته :السيد منير زغيب واملرحومان
ال� �ح ��اج ع �ل��ي ال �خ �ل �ي��ل واألس � �ت� ��اذ وهبي
مغنية
وفي هذه املناسبة ستتلى آيات من الذكر
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة
ف ��ي ت �م��ام ال �س��اع��ة ال �خ��ام �س��ة ع �ص �رًا في
حسينية اإلمام الحسني (ع) الشياح.
الرحمة ولكم األجر والثواب.
ّللفقيد ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ال ��راض ��ون ب�ق�ض��اء ال �ل��ه وق� ��دره آل خليل
وجمعة وزغيب ومغنية وج��واد ومؤذن
وعموم أهالي ساحل املنت الجنوبي.

◄ مبوب

►

مفقود
ف �ق��دان إق��ام��ة ب��اس��م ROHIMA AKTAR
 ROSON ALIب �ن �غ�ل�ادش �ي��ة الجنسية
ال��رج��اء ممن يجدها االت�ص��ال على الرقم
05/481409
فقد جواز سفر باسم علي نجيب قنديل،
ل�ب�ن��ان��ي ال�ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 70/876880
ف� �ق ��د ج � � ��واز س� �ف ��ر ب� ��اس� ��م ل �ب �ي ��ب جميل
الحسامي ،لبناني الجنسية ،الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/322294
ّ
سعيد،
فقد جواز سفر باسم حسن احمد
ل�ب�ن��ان��ي ال�ج �ن �س �ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 71/313239
ف �ق��د ج� ��واز س �ف��ر ب��اس��م ص��اف��ي ابراهيم
رم�ض��ان ،لبناني الجنسية ،ال��رج��اء ممن
يجده االتصال على الرقم 03/686153

إعالنات 27

◄ إعالنات رسمية

إعالن
ت �ع �ل��ن ش ��رك ��ة ك �ه ��رب ��اء ل �ب �ن��ان الشمالي
املغفلة ـــــ القاديشا تمديد مهلة استدراج
ال�ع��روض العائد ل�ش��راء  7أط�ن��ان نحاس
�ار  25م� �ل ��م ،2وذل � ��ك وف� ��ق املواصفات
ع�� ٍ
ال�ف�ن�ي��ة وال� �ش ��روط اإلداري� � ��ة امل �ح ��ددة في
دف� �ت ��ر ال � �ش� ��روط ال� � ��ذي ي �م �ك��ن الحصول
على نسخة عنه لقاء مبلغ ثالثمئة ألف
ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة (ت �ض��اف  )TVAم��ن قسم
ال �ش��راء ف��ي ال �ق��ادي �ش��ا ف��ي م��رك��ز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت � �ق� ��دم ال� � �ع � ��روض ف � ��ي أم � ��ان � ��ة ال � �س� ��ر في
القاديشا ـــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  30أيار  2011الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 644
إعالن
صادر عن املديرية العامة لألمن العام
ً
أوال :تعلن امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�لأم��ن العام
ع��ن م��وع��د االخ�ت�ب��ار الخطي للمرشحني
ال �ن��اج �ح�ين ف ��ي االخ� �ت� �ب ��ارات الرياضية
وال �ط �ب �ي��ة ل�ل�ت�ط��وع ب��رت �ب��ة م�ف�ت��ش درجة
ث��ان�ي��ة م�ت�م��رن وم��أم��ور م�ت�م��رن ،وف �ق��ًا ملا
يأتي:
 11ـــــ للمرشحني للتطوع برتبة مفتش
درجة ثانية متمرن :الساعة  6:30صباحًا
من يوم السبت الواقـع فيه 2011/05/14
 12ـــــ للمرشحني للتطوع برتبة مأمور
م �ت �م��رن :ال �س��اع��ة  6:30ص �ب��اح��ًا م��ن يوم
األحد الواقـع فيه 2011/05/15
املكان :الجامعة اللبنانية ـــــ مدينة الرئيس
رف� �ي ��ق ال� �ح ��ري ��ري ال �ج��ام �ع �ي��ة (الحدث،
شويفات)
ث��ان�ي��ًا :ل�لاط�لاع ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج االختبارات
ال �ط �ب �ي��ة ،ي�م�ك��ن م��راج �ع��ة دوائ � ��ر ومراكز
األم��ن العام اإلقليمية اعتبارًا من تاريخ
 ،2011/05/10أو ب�ع��د م ��رور ث�لاث��ة أيام
على إجرائها على موقع املديرية العامة
ل �ل�أم� ��ن ال � �ع � ��ام ع� �ل ��ى ش �ب �ك ��ة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lbـ
ث��ال �ث��ًا :ي �ط �ل��ب إل ��ى امل��رش �ح�ي�ن إب � ��راز ما
يثبت هويتهم الشخصية وإيصال طلب
الترشيح املعطى لهم عند تقدمهم إلجراء
االختبار الخطي.
اعالن
ع� ��ن ت �م ��دي ��د ف� �ت ��رة اس �ت �ق �ب ��ال العروض
للمزايدة العمومية
الختيار املانح واملستثمر ملشروع مركز
إنمائي في بلدة شمع
م �م� ّ�ول م��ن ال �ص �ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي للتنمية
االقتصادية
ي�ع �ل��ن ات� �ح ��اد ب �ل��دي��ات ق �ض��اء ص ��ور عن
تمديد فترة استقبال العروض للمزايدة
العمومية ال�ت��ي يجريها الختيار املانح
وامل �س �ت �ث �م��ر مل� �ش ��روع م��رك��ز إن �م��ائ��ي في
بلدة شمع ّ
ممول من الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية مل��دة شهر إضافية
بحيث تصبح آخر مهلة لتقديم العروض
ي��وم االث�ن�ين ال��واق��ع فيه  6ح��زي��ران 2011
عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
تفض العروض في جلسة خاصة الساعة
ال � ��واح � ��دة ظ� �ه� �رًا م ��ن ن �ف��س ال� �ي ��وم ف ��ي 6
حزيران .2011
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
عبد املحسن الحسيني

فقد جواز سفر بإسم عائدة محمد بيطار
،لبنانية الجنسية  ،ال��رج��اء م�م��ن يجده
االتصال على الرقم 70/095314
ُ
ف �ق��د ج ��واز س�ف��ر ب��اس��م رن ��دا ع�ل��ي ملحم
ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن يجده
االتصال على الرقم 03/453985

مطلوب
ملحمة في األشرفية تطلب ّ
لحام الستالم
ملحمة مع خبرة ت01/335615 :

للبيع
‚For sale ‚land‚ 1712 m2‚ in Rabya
Tel: 03/275545

►

www.josephsamaha.org

