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تتمات

التي س ّرعت وفقا ً للمعلومات الغربية
بقرار وقف النار لم يحسم مصدرها
ع�ن��د «اإلس��رائ �ي �ل �ي �ي��ن» ،ب�ي��ن أن تكون
ال �م �ق��اوم��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ق� � � ّررت ترجمة
م�ض�م��ون م��ا ق��ال��ه ق��ائ��د ال�م�ق��اوم��ة عن
أي ش� ��يء ض � ��روري ف ��ي وقته
ف �ع��ل ّ
لمساندة المقاومة الفلسطينية ،التي
ربما تكون حرب االستنزاف قد أتعبت
شعبها إنْ لم يتعب مقاوموها ،أو أن
تكون قوة فلسطينية محترفة تستفيد
م ��ن ت �س �ه �ي�لات م �م �يّ��زة م ��ن عالقتها
بحزب الله ،كحركة الجهاد اإلسالمي
ف��ي ف�ل�س�ط�ي��ن ه��ي م��ن ن �ف��ذ العملين،
ودرس� ��ت «إس��رائ �ي��ل» ال� ��ر ّد وحجمه،
قاس ومؤل ٍم
وعلمت أنها إنْ قامت بر ّد ٍ
في جنوب لبنان فستضع نفسها في
وكر دبابير ال تعرف كيف تخرج منه،
وإنْ تجاهلت ال��رس��ال��ة ،فالتكرار في
المرة المقبلة قد يأتي أش ّد إيالماً ،لكنه
أش � ّد ح��رج�اً ،لذلك ك��ان الخيار القبول
الفوري بوقف النار.
و م ��ع د خ� ��ول و ق ��ف ا ل��ن��ار ف��ي غزة
ح��يّ��ز ا ل �ت �ط �ب �ي��ق ،ي��ب��دو أنّ «دا ع� ��ش»
ك��ان ق��رار ق�ي��اد ت��ه العسكرية إشعال
المزيد من النار ،فاندلعت اشتباكات
ل �ي��و م �ي��ن ع �ل��ى ا ل��ت��وا ل��ي ف ��ي ع��ر س��ال
و م �ح �ي �ط �ه��ا ،و ت��ت��ا ب��ع��ت األ ن � �ب� ��اء عن
م �ص �ي��ر ا ل �ع �س �ك��ر ّي �ي��ن المخطوفين،
ب�ص��ورة تؤكد أنّ ح��ر ب�ا ً نفسية بدأت
حول مصيرهم كما كانت الحال يوم
مخطوفي أعزاز.
و ب�ي�ن�م��ا ك��ا ن��ت ا ل �س �ي��ا س��ة اللبنانية
ت�ع�ي��ش ع�ل��ى إ ي �ق��اع ت�ص��د ي�ـ�ـ��ق إ ص��دار
اإل ف��ادات للطالب على أ س��اس طلبات
ا ل��ت��ر ش��ي��ح ،ك� ��ان ا ل� �س���ؤال ع �م �ـ �ـ��ا إذا
ك��ان فتح ب��اب الترشيح لالنتخابات
النيابية سينتهي باإلفادات المشابهـــة
من دون انتخابات ،اي بقيام المتفــق
عليهم بتقديم طلبات ترشيحهم بما
يتيــح تفويزهم بالتزكية ،واالهتمــام
عبر االتصاالت المباشرة بالحــؤول
دون ت ��ر ش� �ي� �ح ��ات ت � �ف� ��رض إ ج�� ��راء
االنتخابات.
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«داع�ش» :حرب �أع�صاب ( ...تتمة �ص)1
اإلرهاب يعاود
اعتداءاته على الجيش

إذاً ،ف��ك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع �ا ً ف��ق��د ل��ج��أت
المجموعات اإلره��اب��ي��ة م��ج��ددا ً ال��ى شنّ
اعتداءات ضد وح��دات الجيش المتمركزة
في محيط بلدة عرسال ،مؤكــدة بذلك ما
كانت أش���ارت إليه «ال��ب��ن��اء»خ�لال األي��ام
ال��م��اض��ي��ة وف��ق ال��م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي كانت
تتحدث عن استعدادات هذه المجموعــات
لتنفيذ مخطط احتالل عرسال وحتى التمدد
ال��ى مناطق أخ��رى ،خصوصا ً أن تراخي
الدولة خالل العدوان األول على الجيش
هناك ،شجع المسلحين على التمادي في
استهداف هيبة المؤسسات األمنية وفي
مقدمها الجيش.
وكانت المجموعات اإلرهابية هاجمت
ليل أول من أمس موقع الجيش في وادي
حميد محاولة تطويقه والتقدم باتجاه
ع��رس��ال ،لكن وح��دات الجيش ردت على
المهاجمين م��ا أدى ال��ى سقوط إصابات
في صفوف المسلحينُ .
وظهر أمس عاودت
المجموعات اإلرهابية استهداف الجيش
في منطقة الرهوة عبر نصب كمين آللية
عسكرية ما استدعى ردا ً حاسما ً من الجيش
بعد تعزيز وحداته المتمركزة هناك.
وأع��ل��ن��ت ق��ي��ادة ال��ج��ي��ش أن وح��دات��ه��ا
التي شنت هجوما ً على اإلرهابيين تمكنت
م��ن إن��ق��اذ أرب��ع��ة عسكريين وتدمير آلية
للمسلحين وإص��اب��ة وق��ت��ل م��ن بداخلها
وأن���ه ن��ت��ج م��ن االش��ت��ب��اك��ات ف��ق��دان أح��د
الجنود وإصابة آخر .ونقلت «وكالة أنباء
األناضول» التركية عن «داعش « و«النصرة
« نفيهما أسر أي جندي لبناني في معارك
عرسال أمس.
فيما ن��ش��ر ال��م��دع��و أب��و مصعب حفيد
البغدادي وهو أحد عناصر «داع��ش» في
ريف دمشق جبهة القلمون ،أطلق تغريدة
عبر موقعه على «تويتر» يعلن فيها قتله
أحد عناصر الجيش اللبناني.
كذلك اطلق الجيش ال��ن��ار على «ف��ان»
بداخله عشرة سوريين وثالثة لبنانين
حاولوا الدخول عبر طرق غير شرعية في
منطقة عين عطا ما أدى الى مقتل السوري
سامي صالح رجب وجرح اثنين هما :علي
ايمن شقرا وعمر الشلوكي ،وجرى توقيف
 7سوريين آخرين هم :ايمن احمد طالب،
بشار ماجد معضماني ،ممدوح عبد الرزاق
كوكش ،مهند عدنان عبيد ،احمد محمد،
محمد سعيد حجازي ووحيد مروان الحجر
ال��ى جانب المهربين الثالثة وه��م سائق

معلومات خا�صة لـ«البناء» ( ...تتمة �ص)1
ويضيف سياق المعلومات عينها ،ان البابا يتحرك بالفعل تجاه تسويق هذه
الفكرة دولياً ،وتكشف انه كان للفاتيكان دور غير معلن في جعل مجلس االمن
يتخذ قراره األخير في شأن حصار «داعش» والعمل على منع تمدده المعروف
بالرقم .2170
وتشرح معلومات متصلة خلفيات عن األسباب التي قادت مسيحيي العراق
للوصول الى الوضع الصعب الحالي الذي يهدد وجودهم هناك .وهي تتعلق
بثالثة أمور على االقل:
أولها ،طبيعة الهجمة التكفيرية في كل المنطقة التي تتطفل باألذى على كل
مكونات المنطقة المخالفة لرأي «داعش» العقائدي من مسلمين ومسيحيين
ومكونات ثقافية ودينية اخرى.
ثانيها ،ان المسيحي في العراق ظل يُنظر اليه في عهد صدام وبعده على انه
«ابن الدولة» .فهو يسير مع نظام حكم الدولة بغض النظر عن ماهيته .وهذا ما
عرضه ألن يتم الحكم عليه من العراقيين أعداء صدام بعد االحتالل االميركي
بأنه كان حليفا ً له .ثم على زمن المالكي سار المسيحيون مع حكومته واآلن
يدفعون ثمن ذلك .باختصار في كل مرحلة ينهار نظام الدولة في العراق فإن
مسيحييه يدفعون الثمن.
ثالثها وأهمها ،وهذا ما يعتقده الفاتيكان ،يتعلق بأن السياسات الدولية
تتجه في هذه المرحلة لتبرير قيام الدولة اليهودية ،األمر الذي يحتم انشاء
كيانات تشبهها في كل المنطقة.
يبقى هناك سؤال مطروح بخصوص ايجاد صيغة عملية لتوفير حماية
فاعلة للوجود المسيحي في العراق ،وهو هل فعالً ستسير دول القرار الدولي في
صيغة تطبيق المادة  140في الدستور عليهم في العراق ،ام تهجيرهم اصبح
قدرا ً دوليا ً ألسباب متعددة ،ما عاد في اإلمكان رده؟

عراقجي :الو�صول ( ...تتمة �ص)1
واضاف« :انه خالل العام االخير وإثر توجهات السياسة الخارجية للحكومة
الحادية عشرة ومن ضمنها الجدية في المفاوضات ،ورغم االج��واء الدولية
المثارة سابقاً ،فان المجتمع الدولي يحمل اآلن صورة واضحة وواقعية تجاه
االه��داف السلمية للجمهورية االسالمية ،وان مشروع تقديم ايران على انها
تشكل تهديدا ً للسالم واالمن الدولي قد فشل».
وفي الختام أعرب عراقجي عن امله بوصول المفاوضات الى نتيجة لغاية
 24تشرين الثاني المقبل ،مؤكدا ً ان الجمهورية االسالمية في ايران «تتصرف
بما يتناسب مع مستوى حسن النية لدى الطرف اآلخر في المفاوضات».
وكانت اي��ران ومجموعة « »1+5وإث��ر عدم التوصل الى االتفاق النهائي
النووي الشامل في ختام االشهر الستة االولى التفاق جنيف ،قررتا تمديد فترة
المفاوضات اربعة اشهر اخرى وتنتهي في  24تشرين الثاني المقبل.

علي �صالح يطالب ب�إقالة الحكومة

معلومات عن التح�ضير الن�شقاق
عن الرئي�س اليمني
طالب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بإقالة الحكومة الحالية
التي «لم تضف أشياء للشعب منذ تسليمنا للسلطة ،حيث ُقتل وجرح أكثر
من  14ألف جندي.
وخالل استقباله مناصريه من القبائل التي تتوافد منذ أسبوع لتهنئته
لمناسبة فشل محاولة اغتياله عبر نفق اكتشف على بعد  80مترا ً من منزله،
قال علي صالح« :نتنافس لتقديم األفضل للشعب ،وال نتنافس في األحزمة
األمنية واالغتياالت وتفخيخ السيارات والقتل والذبح».
وفي السياق كشف ضابط برتبة عميد أن «هناك استعدادات لعدد كبير
من الجيش واألمن ،والقضاة لالنشقاق عن الرئيس عبد ربه منصور هادي».
ووفقا ً للضابط فهناك «ألف جندي وضابط ورجل أمن ومرور وقاض ووكيل
نيابة حاليا ً في ساحات االعتصامات التي أعدها الحوثيون ،وغالبيتها في
صنعاء ،وهناك توقع أن ينشق أكثر من  50ألف قاض وجندي وضابط
في الجيش ورجل أمن في االستخبارات العسكرية واألمن القومي واألمن
السياسي واألمن العام واألمن الخاص عن الرئيس هادي في حال ضربت
ساحات االعتصامات».
من ناحية أخرى ،دعا عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين (أنصار الله)،
اليمنيين إلى استمرارهم في المسيرات واالعتصامات للضغط على الدولة
لتحقيق المطالب التي خرجوا من أجلها .وأكد مواصلتهم في المرحلة الثانية
من التصعيد حتى األسبوع المقبل ،ليبدأوا بعدها بتنفيذ التصعيد الثالث
وقال« :أتمنى أال نصل إلى المرحلة الثالثة كونها ستكون مزعجة جداً».
وأوضح أن ثورتهم «لم تعد فقط ثورة لرفض قرار الحكومة برفع الدعم عن
المشتقات النفطية ،بل أصبحت ثورة لحسم مصير اليمنيين ومستقبلهم».

الفان ومساعدان له وجميعهم لبنانيون
من بلدة الرفيد.
كما دهم الجيش مخيمات النازحين في
الصويري بالبقاع الغربي واعتقل مسلحا ً
يدعى محمد ب��رك��ات ينتمي ال��ى «جبهة
النصرة» ،بعدما كان أوقف خلية ارهابية
مؤلفة من  5سوريين.

خاليا إرهابية نائمة

وأش���ارت مصادر أمنية لـ«البناء» ان
صاحب الفان اعترف بأنه نقل أكثر من
 50نقلة مشابهة للتي ضبطها الجيش
أي ما يفوق عن  500مسلح تسللوا بطرق
غير شرعية من سورية إلى شبعا ،ونقل
مجموعات منهم للقتال في عرسال.
وأك���د مصدر أمني آخ��ر ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ان
ع���دم اس��ت��ك��م��ال ال��ع��م��ل ال��ع��س��ك��ري أبقى
على البؤر االرهابية التي أع��ادت تنظيم
وضعها ،مشيرة الى ان الكمين الذي نصبه
المسلحون للجيش في منطقة الرهوة يدل
على ان هناك خاليا ارهابية نائمة بدأت
تتحرك على االرض وتستعد للقيام بأعمال
اره��اب��ي��ة خ�لال الشهرين المقبلين على
مستوى البقاع خصوصا ً ولبنان عموماً.
وفي هذا اإلطار تحدثت مصادر أمنية غير
رسمية عن رصد تحركات كثيفة للمجموعات
اإلرهابية خصوصا ً في جرود عرسال من
بينها إقامة المزيد من التحصينات هناك
بالترافق مع حشود للمسلحين .وأوضحت
أن هناك رصدا ً أيضاً ،النتقال خاليا إرهابية
الى بعض مناطق الشمال.

مجلس الوزراء

وأخذ الوضع األمني وال سيما في عرسال،
الحيّز األكبر من مناقشات جلسة مجلس
الوزراء أمس .وأشارت مصادر وزارية الى
أن وزير الداخلية نهاد المشنوق قدم تقريرا ً
مفصالً عن الوضع في عرسال ومنطقتها
متحدثا ً عن معلومات خطيرة لدى األجهزة
األمنية حيال األعداد الكبيرة للمسلحين وما
لديهم من أعتدة عسكرية .وقالت المصادر
إن ما كشف عنه المشنوق ووزي��ر الدفاع
أش��رف ريفي يؤشر ال��ى أخ��ط��ار اإلره��اب
الذي يتهدد المنطقة .وأبدت المصادر قلقها
مما تحضره المجموعات اإلرهابية ورأت
ان كل االحتماالت واردة لكنها أشارت الى
أن حركة االت��ص��االت التي ق��ام بها رئيس
المجلس النيابي نبيه ب��ري م��ع سفراء
ال��دول الكبرى يتوقع أن تثمر عن وصول
بعض األعتدة العسكرية للجيش ،مشيرة
الى قدرة الجيش على صد أي اعتداءات من

قبل اإلرهابيين .مع العلم أن قيادة الجيش
أعلنت أنها ستتسلم اليوم شحنة أميركية
من األعتدة العسكرية.
وفيما أوضح رئيس الحكومة تمام سالم
ان الحكومة لن تتخلى عن مسؤوليتها في
االفراج عن العسكريين والدفاع عن لبنان
في مواجهة االره��اب ،أشار المشنوق بعد
خروجه من جلسة مجلس ال���وزراء ،إلى
ان «المعلومات األولية ان هناك جريحا ً
ومفقودا ً من الجيس في ع��رس��ال» ،الفتا ً
ّ
«سنحضر لجلسة خ�لال  3أي��ام
إل��ى ان��ه
لمجلس ال��وزراء ليبحث موضوع الجيش
في البلدة».

الترشح لالنتخابات
النيابية

سياسياً ،دعا الرئيس بري الى جلسة
نيابية يوم الثالثاء المقبل النتخاب رئيس
للجمهورية إال أن مصادر نيابية قالت إن
مصير ه��ذه الجلسة ل��ن يكون أفضل من
سابقاتها ،مؤكدة« :أن ال شيء جديدا ً في
هذا الخصوص» .وأشارت إلى أن سياسة
االنتظار هي التي تميّز موقف  14آذار ليس
فقط في الموضوع الرئاسي إنما أيضا ً في
الملفات األخرى.
وفي هذا اإلطار لوحظ أن وزير الداخلية
طلب في تعميم له أم��س ،تقديم تصاريح
الترشح لالنتخابات النيابية ب���دءا ً من
يوم أمس ولغاية السادس عشر من شهر
ايلول المقبل .وعلم أن كتالً نيابية عدة
أوعزت الى نوابها ومرشحيها أن يتقدموا
بترشيحاتهم لالنتخابات تفاديا ً لذهاب
األمور نحو التزكية في حال بقي التعطيل
لمجلس النواب وبالتالي عدم التوافق على
التمديد له.

اإلفادات جاهزة

وفي الشأن التربوي ،أعلن وزير التربية
والتعليم العالي ال��ي��اس ب��و صعب ،انه
«أصبح بإمكان الطالب الذين يحتاجون
إلى إفاداتهم بغرض السفر ،الحصول عليها
من مديرية اإلمتحانات في ال��وزارة وفقا ً
للمواعيد التي حددها المدير العام للتربية
فادي يرق ،وهي السبت المقبل في  30آب
الجاري واإلثنين في األول من ايلول المقبل
.أم���ا لبقية المرشحين غير المسافرين
للتخصص في الخارج فيمكنهم الحصول
على إفاداتهم من المناطق التربوية في
المحافظات إبتداء من الثالثاء المقبل في 2
ايلول».

خالد م�شعل َم ْن � ّ
أحق ( ...تتمة �ص)1
 في جديد الحرب وهو إدارة المقاومة لحرباستنزاف واستدراج االحتالل إليها ،وإثبات قدرة
قوة غير نظامية ومقاومة على تح ّمل تبعات حرب
استنزاف ،وه��و فتح عسكري غير مسبوق كان
مشعل في غيبوبة عما يجري ،واأله ّم أنّ مفاجأة
العدو بهذا التح ّول الجديد يبدو أنها فاجأت مشعل
نفسه.
 في السياسة وم��ا بعد الحرب ،مشعل يعلنالنصر وه��و محق ،باعتبار «إس��رائ�ي��ل» هُزمت،
وه��ذا ص� ّ�ح مئة ف��ي المئة وع �ش��رة على عشرة،
لكن القائد السياسي األول للمقاومة المنتصرة
يعلم ،أنّ النصر هو سلوك المنتصر ،وإال نجح
المهزوم بسلوكه كمنتصر أن يفرض معادلته
العكسية ،ومثلما سمعنا مشعل يعيد في شرح
الحرب خطابه عام  2012عن قيادة «إسرائيلية»
تكذب على شعبها وعن تضحيات شعب فلسطين
وع ��ن ب �ط��والت ال �م �ق��اوم �ي��ن ،وك���أن ال ف ��رق بين
الحربين ،سمعنا منه هذه المرة تخصيصا ً غاب
ع ��ام  2012ل�م�ع�ب��ر رف ��ح وح �ي��وي �ت��ه فلسطينيا ً
لترجمة النصر ،والسبب الوحيد هو التغيير الذي
شهدته مصر المعفاة في زمن اإلخوان المسلمين
من مسؤوليتها القومية واإلسالمية تجاه غزة،
والمطالبة ألنهم رحلوا عن الحكم بتسديد فواتير
أي عربي ال بل
ترحيلهم لحساب فلسطين ،وألنّ ّ
أي إنسان سيقف مع ضرورة اإلسراع بفتح معبر
ّ
رفح ،فالطبيعي أن نكون مع مشعل  2014ولسنا
مع مشعل  ،2012لكن ماذا لو تح ّكم «اإلسرائيلي»
بتطبيق فهمه لفتح المعابر وبقيت المماطلة بفتح
معبر رفح ،أين هي رؤية القيادة لكيفية ممارسة
سلوك المنتصر؟
 ترجمة النصر كما ك��ان��ت ع ��ودة النازحينصبيحة ال��راب��ع عشر م��ن آب  2006إل��ى قراهم
وب �ل��دات �ه��م وم��دن �ه��م ل �ف��رض األم���ر ال ��واق ��ع ،هي
فلسطينيا ً بقرار أحادي يترجم فك الحصار كنتيجة
للحرب ،من خ�لال ق��رار ترميم وتشغيل المرفأ
والمطار ،كنا ننتظر أن نسمع مشعل يقول :لقد
ق ّررنا استدراج عروض لترميم وتشغيل المرفأ
وال�م�ط��ار ،أو لكي يستحق أردوغ���ان «المنشغل
بانتخاباته وعلى رغم ذلك وجد وقتا ً لفلسطين»
التحية ال�م�م�يّ��زة ل��روح��ه ال�ب�ط��ول�ي��ة م��ن مشعل،
أن يعلن مثالً أن��ه تبلّغ من أردوغ ��ان بعد الخجل
من دول أميركا الالتينية التي أقفلت السفارات

«اإلسرائيلية» وطردت السفراء ،قرار التشبّه بهذه
الدول التي فاقت نخوتها بطولة «المنشغل» الذي
بقي العلم «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ي��رف��رف ف��ي عاصمته،
فأبلغ لمشعل اع�ت��ذارا ً من دم��اء الشهداء وق��رارا ً
متأخرا ً بالسير على طريق فنزويال والبرزايل
وس��واه �م��ا ،ك�م��ا ق� � ّرر ال�ت�ع��وي��ض ع��ن خ��ذالن��ه أن
تكون شركات الطيران والسفن التركية أول من
يش ّغل المطار والمرفأ في غزة ،وأن تكون شركة
المقاوالت التي قام أمير قطر «الشجاع» بتمويل
كلفتها الالزمة وهي من سيُعيد تأهيل وتشغيل
المرفأ وال�م�ط��ار ،ليصير ك�لام مشعل بعيدا ً من
تسديد فواتير شخصية او حزبية لعاصمتين
تستقبالن ال��وف��ود «اإلسرائيلية» وتقيم ف��ي ك ّل
منهما ممثلية لها وظيفة ودور لحساب تل أبيب.
 ليس المطلوب من مشعل أن يشكر إيران،وهي ال تطلب شكره ،لكن أن يسخف موقف إيران
الداعم للمقاومة بك ّل ما لديها ويجحد بتقديماتها
ليقول شكرا ً ألنهم اتصلوا متضامنين؟ عيب يا
أبا الوليد والله عيب ،وحسنا ً فعل أنه لم يكمل نعم
شكره لتطاول سورية وحزب الله بهذه الطريقة
المشينة.
 سؤال بريء :من هو األحقّ بالشكر والتحيةع �ل��ى ال �م �س �ت��وى ال �ش �خ �ص��ي وع �ل��ى المستوى
الوطني ،القائد المقاوم محمد ضيف أم أمير قطر
أيها األمير خالد أبو الوليد؟
 شكرا ًلـ«الميادين» باسم مقاومي غزة وشعبهانتبلّغها ك ّل يوم ،ألنها كانت بحق طيلة أيام العدوان
والحرب صوت فلسطين ونبض المقاومة ،ونالت
فيها ح�م��اس وق��ادت�ه��ا وك��وادره��ا ومقاتلوها ما
يش ّرف «الميادين» ،بينما جحود مشعل وحصره
أي مستوى من
الشكر بـ»الجزيرة» يكشفان عن ّ
القادة نتحدث ،وعن الفراق التاريخي بين الشعب
ومقاومته م��ن جهة وبين قيادته السياسية من
جهة أخرى ،الجزيرة التي شكرها مشعل هي التي
تسدّد فواتير إقامته في الدوحة ،ألنّ الخارجية
القطرية ال تتج ّرأ على قيده ضيفا ً في قوائمها،
فد ّونته ضيفا ً على قناة «الجزيرة».
أثبت لنا أننا لم نكن
 شكرا ً خالد مشعل ألنك ّعلى خطأ عندما قلنا إنّ موقفك من سورية هو
خيار بالخروج من فلسطين ومقاومتها ،وإال كيف
تحصر تنقالتك بين العواصم التي تستضيف
العلم «اإلسرائيلي»؟ أجبنا مرة وسنصمت أبداً.

تون�س ت�ضع  3مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر تحت قيادة موحدة
ق���ررت الحكومة التونسية وض��ع 3
م��ن��اط��ق ح��دودي��ة م��ع ليبيا وال��ج��زائ��ر
تحت قيادة موحدة بين القوات األمنية
وال��ع��س��ك��ري��ة وق���وات ال��ح��رس الوطني
(الدرك).
وأعلن المتحدث باسم رئاسة الحكومة
نضال الورفلي في تصريح إعالمي ،أنه

تقرر خالل مجلس وزاري بقصر الحكومة
بالقصبة «التعاطي مع  3مناطق حدودية،
تحت إش���راف ق��ائ��د واح���د» .وذل��ك وقت
تواجه تهديدات إرهابية جدية .وأضاف
الورفلي أن هذه المناطق تقع في الجنوب
(رأس ال��ج��دي��ر) وال��وس��ط (القصرين
وس��ي��دي ب��وزي��د) وش��م��ال غ��رب��ي البالد

(الكاف وجندوبة).
وأش�����ارت ت��ق��اري��ر ل���وزارت���ي ال��دف��اع
والداخلية إلى أن األشهر السبعة األولى
م��ن سنة  2014سجلت إي��ق��اف 1360
إرهابيا ً و 367متورطا ً في شبكات التسفير
للجهاد خصوصا ً إلى سورية.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أع��ل��ن��ت وزارة

ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي ب��ي��ان اع��ت��ق��ال «إره��اب��ي
خطير» ،قالت إنه كان متحصنا ً بجبال في
محافظتي الكاف وجندوبة.
وبحسب التقارير األمنية فإن التهديدات
اإلرهابية في تونس ال تزال متواصلة ،على
رغم تحسن المؤشرات األمنية ،بينما عمقت
األزم��ة في ليبيا المخاوف من تداعياتها

على تونس.
يذكر أن رئ��اس��ة الحكومة التونسية
أعلنت ف��ي بيان الجمعة حجب مواقع
اإلن��ت��رن��ت المرتبطة ب��اإلره��اب ،ودع��وة
جيش االحتياط إلى المساهمة في تأمين
االنتخابات المزمع إج��راؤه��ا قبل نهاية
.2014

عملية وا�سعة ( ...تتمة �ص)1
وأك��دت الخارجية السورية أن الحكومة السورية تح ّمل
المجموعات اإلرهابية ومن يقف خلفها المسؤولية الكاملة
عن سالمة الجنود األمميين المختطفين في الجوالن المحتل
وتطالب باإلفراج عنهم فوراً.
ويشهد ريف مدينة القنيطرة والشريط الحدودي مع الجوالن
ال��س��وري المحتل اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري
والمجموعات المسلحة ،أسفرت عن استعادة الجيش السيطرة
على قرى جبا وتل الكروم والرواضي التي كان استولى عليها
مسلحون في وقت سابق.
وفي حي جوبر المالصق للعاصمة ،بدأ الجيش السوري يوم
أمس ،عملية عسكرية واسعة وسط غطاء صاروخي ومدفعي
وجوي كثيف لم يشهده الحي من قبل ،وسط تقدم لوحدات
المشاة في الجيش السوري على محاور زملكا وعربين ومحور
جوبر وسيطرتها على عدد من كتل االبنية داخل الحي قرب
جامع طيبة ،في حين دمر الجيش شبكة أنفاق للمسلحين تمتد
من برج المعلمين الى البنك االسالمي.
ونفذت وح��دات أخ��رى من الجيش السوري عمليات على

محاور المليحة – زبدين ودير العصافير في الغوطة الشرقية
وحققت تقدما ً في المزارع المحيطة بقرية جسرين ،وسط غطاء
مدفعي كثيف ،ما أسفر عن تشتيت المسلحين داخل الغوطة.
واعترفت الصفحات التابعة للمسلحين على مواقع التواصل
االجتماعي ،بقيام الطيران السوري بأكثر من  19غارة جوية
مركزة استهدفت تحصينات وغرف عمليات للمسلحين داخل
الحي ،اضافة الى سقوط ما يقارب  100صاروخ وقذيفة في
أضخم عملية عسكرية تشهدها جوبر منذ سيطرة المسلحين
عليه.
وفي ريف حماة الشمالي الغربي ،أسفرت العملية العسكرية
التي أطلقها الجيش أول من أمس ،الى السيطرة على قرية بطيش
وتلتها االستراتيجية وأجزاء من قرية خطاب ،في حين استهدفت
مدفعية الجيش والطيران الحربي تحركات المسلحين في خربة
الحجامة وأرزة وزور بلحسين وزور المحرقة.
واستهدفت مدفعية الجيش السوري تجمعات لتنظيم
«جبهة النصرة» االرهابي في كفرزيتا واللطامنة وحلفايا،
وسط تقدم ملحوظ لوحدات الجيش السوري والقوات الرديفة

على محاور االشتباك الستكمال الطوق حول هذه المناطق.
وفي دير الزور استهدف الطيران الحربي السوري تجمعات
ومراكز لتنظيم «الدولة االسالمية» االرهابي في الموحسن
والمريعية والشوال وقتل ع��ددا ً منهم من بينهم سكر األحمد
متزعم م��ا يسمى «غ��رف��ة عمليات تحرير مطار دي��ر ال��زور
العسكري» ،في حين استهدفت غارات الطيران السوري أيضا ً
عددا ً من المناطق في محافظة الرقة موقعة قتلى وجرحى في
صفوف التنظيم.
وفي درع��ا ،استهدفت وح��دات الجيش السوري تجمعات
للمسلحين بالقرب من سد ابطع في بلدة الشيخ مسكين وقتلت
عددا ً منهم وقضت على آخرين باستهداف تجمعاتهم في محيط
تل حمد وفي مقلع عاصم باللجاة ومحيط خربة غزالة وداعل
ومحيط جسر صيدا بريف درعا ،وفي مناطق الغارية الشرقية
والكرك وشمال شرقي المجبل ومحيط عتمان.
وفي حلب نفذ الجيش عمليات في الليرمون وأم القرى وتل
رفعت وكفر كرمين وحلب القديمة والشعار وتل علم وحندرات
وخان العسل والجابرية.

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ كتاب تحضير مستندات
تدعو وزارة المالية ــ مديرية المالية
العامة ـ مديرية ال���واردات (مالية لبنان
الجنوبي محافظة الجنوب) ـ دائرة االلتزام
الضريبي ،ال��واردة أسماؤهم في الجدول
أدناه ،المجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة
حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم
قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ
 2014/8/29إلى مركز الدائرة الكائن
في س��راي صيدا لتبلغ النتيجة األولية
للتدقيق.
وف����ي ح����ال ع����دم ال��ح��ض��ور يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ
 2014/9/28عمالً بأحكام المادة  28من
القانون رقم  44تاريخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون اإلجراءات الضريبة).
علما ً أن المهلة لتقديم المستندات
المطلوبة هي  15يوما ً من تاريخ تبلغكم
هذا الكتاب.
مؤسسة جورج نقوال حنا يونان
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1890622

انترماربل
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النمور للتجارة ـ خالد مصطفى النمور 2076891
شركة نبيه حبلي وشركاه
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