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تتمات

وقال محلل الشؤون العسكرية
في القناة العاشرة «اإلسرائيلية»
أل������ون ب����ن داف����ي����د« :اآلن على
مستوى العالقة بين «إسرائيل»
وجبهة «النصرة» ال توجد عداوة
بين «إسرائيل» والمتم ّردين في
الجانب ال��س��وري م��ن الجوالن،
م ً
���ث�ل�ا ف����ي األس����ب����وع ال��م��اض��ي
س���لّ���م���ون���ا ب����ه����دوء ال��ص��ح��اف��ي
األميركي ال��ذي خطفوه ،وهناك
ال��م��ئ��ات م��ن ج��رح��ى المتم ّردين
الذين يعالجون في مستشفيات
«إس���رائ���ي���ل» ،ول��ك��ن المنظمات
ال��س��ور ّي��ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي الجوالن
اآلن تستعمل القانون القديم في
الشرق األوسط ،وهو عدو عد ّوي
صديقي ،ومن ناحيتهم ال يرون
في «إسرائيل» ع��دواً ،وطاقاتهم
موجهة نحو نظام الرئيس بشار
أي ضغط
األس��د .أيضا ً ال يوجد ّ
في «إسرائيل» من سيطرتهم على
المعبر في القنيطرة».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن
مصدر أمني «إس��رائ��ي��ل��ي» رفيع
ال��م��س��ت��وى ق��ول��ه «إنّ إسرائيل
ال ت��رى وج���ود خطر ف���وري في
الوضع الذي تش ّكل في القنيطرة،
وأنّ المنطقة الواقعة على مقربة
من الحدود يسيطر عليها الجيش
ال��ح�� ّر ،ال���ذي ُت��ع��تَ��ب��ر ن��ظ��رت��ه إلى
«إس��رائ��ي��ل» م��ق��ب��ول��ة» .وق���دّر أنه
«على المدى القريب ،الميليشيا
أي عمل
األك��ث��ر اع��ت��داالً ستكبح ّ
لجبهة ال��ن��ص��رة ض�� ّد إسرائيل،
خشية م��ن ر ّد عنيف م��ن جانب
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لبنان :جل�سة بال انتخاب ( ...تتمة �ص)1
الجيش اإلسرائيلي».
وقال المصدر أنه «تقريباً ،لم
يوجه أح��د من الجانب السوري
سالحه باتجاهنا ،ألنهم يعلمون
أنهم سيتلقون ضربة قوية في
ح��ال حاولوا القيام بذلك» .ومع
ذلك فقد أق ّر المصدر أنه «ليست
هناك حصانة على اإلطالق» ،وأنّ
التغييرات المتك ّررة في الوضع
في سورية من المتوقع أن تؤثر
أمنيا ً على إسرائيل أيضاً».
وخ��ت��م ال��م��ص��در ق��ائ�لاً« :حتى
اآلن يمكننا ال��ق��ول إن��ن��ا نفضل
«ال��ج��ي��ش ال��ح��ر» ل��ك��ن «النصرة»
ليست سيئة».

صفقة التبادل بين
اإلسراع والتعقيدات

ف���ي ظ���ل ه���ذه األج������واء ،بقيت
الساحة الداخلية مشغولة بمصير
م��ا تبقى م��ن عسكريين مخطوفين
ل��دى المجموعات اإلرهابية وسط
معطيات تشير إلى أنّ إنجاز صفقة
التبادل بين الحكومة والمجموعات
المسلحة والتي تتض ّمن اإلفراج عن
عدد من الموقوفين اإلسالميين مقابل
تحرير العسكريين ،يحيط بها الكثير
من التعقيدات السياسية والقانونية،
خ��ص��وص��ا ً ف��ي ظ��� ّل وج����ود رف��ض
سياسي ورسمي لهذه الصفقة وما
تحمله من تداعيات أمنية ووطنية.
ووف���ق معلومات «ال��ب��ن��اء» ف��إنّ
اتصاالت رفيعة جرت في الساعات
ال��م��اض��ي��ة ل��ت��دارك أي مضاعفات
سلبية قد تنتج من حصول صفقة
يرتبها فريق معيّن .وعُ لم أنّ جهات
سياسية تبلّغت خالل هذه االتصاالت
أنّ الصفقة في مقابل إط�لاق سراح

العسكريين ،مشيرة إلى أنّ عملية
اإلس��راع في محاكمة الموقوفين ال
عالقة لها بإطالق العسكريين.
وعلى رغ��م قصر جلسة مجلس
ال��وزراء المق ّررة قبل ظهر اليوم في
ال��س��راي الحكومية بسبب جلسة
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة في
المجلس النيابي ،رجحت مصادر
عليمة أن ي��ت��ط��رق ال��م��ج��ل��س إل��ى
موضوع الصفقة ألنّ تيار المستقبل
يريد إنجازها في أسرع وقت ،وأكدت
المصادر أنّ تمرير الصفقة يحتاج
إل��ى موافقة الحكومة لعدم وجود
رئ��ي��س للجمهورية ال���ذي وح��ده
يستطيع إص��دار عفو ،ولذلك فإنه
ف��ي ظ�� ّل الشغور الرئاسي فالقرار
ال��س��ي��اس��ي م��ن ال��ح��ك��وم��ة يتطلب
موافقة ك�� ّل ال����وزراء ،وأش���ارت إلى
صدور عدة مواقف رافضة للمقايضة
من القوى السياسية والكتل النيابية
المشاركة في الحكومة بينها النائب
وليد جنبالط وحزب الكتائب والتيار
الوطني ال��ح��ر .فيما دع��ت مصادر
نيابية في تيار المستقبل الحكومة
إل���ى ت��ق��دي��م ال���ت���ن���ازالت وال��ق��ب��ول
ب��ال��م��ق��اي��ض��ة إلط��ل�اق س����راح 30
عسكرياً ،وال سيما أنّ عدد الموقوفين
اإلسالميين في سجن رومية الذين قد
يفرج عنهم ليس كبيراً.
وس��ط ه��ذه األج���واء رأت مصادر
مطلعة أنّ م��ا يُ��ح��ك��ى ع��ن توجه
إلط�ل�اق س���راح بعض الموقوفين
في سجن رومية في مقابل إطالق
سراح العسكريين المخطوفين غير
متيسر ألنّ األمر يتطلب
واضح وغير
ّ
إج����راءات سياسية وق��ان��ون��ي��ة لم
تتضح معالمها حتى مساء أمس.
ول��ذل��ك تستبعد ال��م��ص��ادر إم��ك��ان
إطالق سراح المزيد من العسكريين
المخطوفين الموجودين لدى تنظيم
«داع��ش» .وأضافت انّ المعلومات

تشير إلى معالم صفقة حصلت مع
«جبهة النصرة» بينما ل��م يتضح
الثمن الذي يريده «داعش».
وف��ي معلومات خاصة حصلت
عليها «البناء» فإنّ «داع��ش» وضع
شروطا ً تعجيزية منها اإلف��راج عن
رم��وز إرهابية كبيرة بينهم عماد
جمعة وجومانا حميد كما تطالب
أي��ض��ا ً ب��أن يعلن ح��زب ال��ل��ه عدم
مشاركته في القتال في سورية وأن
يضع جدوال ً زمنيا ً لالنسحاب منها،
باإلضافة إل��ى مطالبته بالحصول
على أموال من قطر.
وك������ان أه����ال����ي ال��ع��س��ك��ري��ي��ن
المخطوفين واصلوا تح ّركهم فقطعوا
عددا ً من الطرقات في القلمون والعبدة
والمنية ودير عمار وبر الياس وضهر
األحمر والشويفات.
من جهتها ،أكدت مصادر قضائية
أن هناك سعيا ً لإلفراج عن قسم من
الموقوفين اإلسالميين ف��ي سجن
روم��ي��ة .وأش����ارت إل���ى أنّ تخلية
سبيلهم ك��ان��ت م��وض��ع متابعة
ودراسة جدية منذ فترة وقبل عملية
خطف العسكريين م��ن قبل تنظيم
«داعش» و»جبهة النصرة» .وأشارت
المصادر إل��ى أنّ اإلف���راج ع��ن قسم
منهم ممن يسمح وضعهم القانوني
بذلك سينعكس إيجابا ً على قضية
العسكريين.

جنبالط :نرفض
مبدأ المقايضة

وفي المواقف قال رئيس الحكومة
ت��م��ام س�ل�ام إن م��واج��ه��ة ال��م��وج��ة
الظالمية عملية معقدة وطويلة،
موضحا ً أن المعركة مع اإلره��اب ما
زالت في بدايتها والشرط األول للفوز
بها هو رص الصف الداخلي ،مشيرا ً
إل��ى أن الحكومة تتعامل مع قضية
األس��رى باعتبارها أول��وي��ة قصوى

ونبذل كل الجهود لإلفراج عنهم .بينما
أكد النائب جنبالط أن مبدأ المقايضة
م��رف��وض ألن م��ن ش��أن��ه أن يك ّرس
سابقة جديدة ويفتح المجال أمام
تكرار سيناريوات مماثلة فضالً عن
االنعكاسات السلبية التي قد يرتبها
على معنويات المؤسسة العسكرية.

هيئة العلماء المسلمين
تعود إلى التفاوض

إلى ذلك ،تسلّمت «هيئة العلماء
المسلمين» زم���ام ال��ت��ف��اوض من
جديد بملف المختطفين العسكريين
بتكليف من الحكومة ،حيث توجه
وفد أمس إلى جرود عرسال وتسلم
جثة الشهيد الرقيب في الجيش علي
السيد وسلمها للصليب األحمر عند
مدخل البلدة ،ليت ّم تسليمها بعد ذلك
إلى استخبارات الجيش الذي أعلن
أنه سيت ّم إجراء فحوصات الـ «»dna
للتأكد من هويتها.
من ناحية أخرى قتل أمس زكريا
األحمد وهو أحد قادة جبهة النصرة
من منطقة الملولة في طرابلس خالل
قتاله مع الجبهة خالل االشتباكات
م��ع ال��ج��ي��ش ال���س���وري ف��ي جبال
القلمون بريف دمشق.

اشتباكات ليالً
في جرود عرسال

الجيش اللبناني ،حيث رصد الجيش
تح ّركاتها في وادي رافق في جرود
ال��ق��اع فاستهدفها بقذيفتين ،كما
توجهت قوة من الفوج المجوقل إلى
ه��ن��اك ،واشتبكت م��ع مجموعة من
المسلّحين في وادي سويد.

ال نصاب لجلسة االنتخاب

على صعيد آخر ،من المؤكد أن ال
يكتمل نصاب الجلسة النيابية اليوم
النتخاب رئيس للجمهورية ما سيدفع
رئيس المجلس نبيه بري إلى تحديد
موعد جديد للجلسة وكل ذلك وسط
م��راوح��ة ف��ي االت��ص��االت ح��ول ملء
الشغور في رئاسة الجمهورية .ونقل
ز ّوار بري عنه أمس أن ال معطيات
جديدة في الموضوع الرئاسي.
وأك���دت م��ص��ادر نيابية ف��ي تيار
المستقبل لـ«البناء» أن هناك اتجاها ً
إل���ى س��ح��ب ت��رش��ي��ح رئ��ي��س ح��زب
القوات اللبنانية سمير جعجع تحت
ضغط األم���ر ال��واق��ع بعد الجلسة
النيابية اليوم.
واعتبرت مصادر تيار «المستقبل»
أن الضغط سيزداد هذا الشهر إلنهاء
الفراغ في سدة الرئاسة الذي بات
ضرورياً ،فلبنان سيكون طرفا ً من

الحلف الجديد لمحاربة اإلرهاب الذي
بدأت تظهر مالمحه بالتفاهم اإليراني
– األميركي في ال��ع��راق .واعتبرت
المصادر أن الوضع في سورية لجهة
قصف الطائرات األميركية معاقل
اإلرهابيين غير واضح ،ومتى اتخذ
القرار فإن لبنان سيكون ج��زءا ً من
هذا الحلف ،فهناك بعض األط��راف
التي عرضت بطريقة غير مباشرة
المشاركة في محاربة التنظيمات
اإلرهابية.
من ناحية أخرى أكد مصدر مطلع
على اتصاالت الرئيس سعد الحريري
مع المسؤولين السعوديين في شأن
الهبة السعودية لـ«البناء» أن لبنان
سيشتري من روسيا آليات مصفحة،
ومدفعيات ميدانية وميغ  ،24في حين
أنه سيشتري من الواليات المتحدة
ط���ائ���رات اس��ت��ك��ش��اف واس��ت��ط�لاع،
معتبرا ً أن تنويع مصادر التسليح
هدفه سياسي أكثر مما هو عسكري.
إلى ذل��ك ،سيتوجه وفد عسكري
في األي��ام القليلة المقبلة برئاسة
قائد الجيش العماد ج��ان قهوجي
إلى موسكو من أجل متابعة مسألة
التسليح من جانبها التقني بعدما
أبلغ وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق

السفير الروسي الكسندر زاسيبكين
رغبة لبنان شراء أسلحة من روسيا.
وي��ب��دأ رئ��ي��س لجنة ال��دف��اع في
مجلس الشيوخ اإليطالي ،السيناتور
نيكوال التوري ،اليوم زيارة إلى لبنان.
وم��ن المرتقب أن يلتقي ف��ي خالل
الزيارة الرئيس بري ونائب رئيس
مجلس ال��وزراء ووزير الدفاع سمير
مقبل والعماد قهوجي والبطريرك
الماروني بشارة الراعي وغيرهم من
المسؤولين اللبنانيين.
وف��ي سياق آخ��ر ،يلتئم مجلس
الوزراء اليوم في السراي الحكومية
ع��ن��د ال��ت��اس��ع��ة وال��ن��ص��ف صباحا ً
لغاية ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة والنصف،
لتزامن الجلسة مع جلسة انتخاب
رئيس الجمهورية عند الثانية عشرة
ظهرا ً وستبحث الجلسة في الوضع
المالي ،لجهة مترتبات الدين العام
والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب،
كما سيبحث في إصدار سندات اليورو
ب��ون��د .وأك���دت م��ص��ادر وزاري����ة أن
جلسة مجلس الوزراء لن تبحث في
الشأن السياسي وسيكتفي الوزراء
باإلطالع من الرئيس سالم على ملف
العسكريين وما توصل إليه االجتماع
األمني يوم األحد الماضي.

بعد �آمر لي ( ...تتمة �ص)1

ول��ي�لاً ُس��م��ع��ت أص����وات ق��ذائ��ف
صاروخية ومدفعية في السلسلة
ال��ش��رق��ي��ة ،تبيّن أن��ه��ا ناجمة عن
اشتباكات بين الجيش اللبناني
والمسلّحين في منطقة وادي سويد
في جرود عرسال.
وف��ي��م��ا كشفت ص��ف��ح��ات تابعة
لتنظيم «داعش» اإلرهابي أنّ مجموعة
منه حاولت التسلّل إلى جرود رأس
بعلبك ودارت اشتباكات عنيفة مع

ولي العهد ال�سعودي ( ...تتمة �ص)1
ويأتي الملف السوري أيضا ً في سلم أولويات البحث خالل هذه
الزيارة ،خصوصا ً أن الحال اختلفت كثيرا ً منذ زيارة سعود الفيصل
وبندر بن سلطان إلى باريس صيف عام  2013وزيارة سلمان هذا
الصيف ،بعد ظهور داعش وهزيمة المعارضة السورية المسلحة
التي دعمتها السعودية وفرنسا ضمن مجموعة أصدقاء سورية التي
بدأت عملها بـ  73دولة ووصلت حاليا ً إلى أقل من عشر دول ،اجتمعت
مؤخرا ً من دون دعوة أي طرف من أط��راف المعارضة في الخارج
والداخل السوري .ويريد السعوديون من فرنسا االستمرار في موقفها
المتصلب من الرئيس السوري بشار األس��د ،ورفض التعاون معه
بحجة الحرب على إرهاب داعش ،وهذا ما حرص الرئيس الفرنسي

على اإلشارة إليه قبل زيارة سلمان آل سعود بيوم واحد.
غير أن ال��وض��ع الميداني على األرض مغاير إلرادة فرنسا
والسعودية ،وهذا ما يعرفه الفرنسي الذي تلقى األسبوع الماضي
من واشنطن معطيات عن تعاون أمني أميركي سوري عبر ألمانيا،
في نفس الوقت تمر العالقة الفرنسية الروسية بفترة سيئة بسبب
أوكرانيا ،وهنا أيضا ً تلعب ألمانيا دورا ً مغايرا ً للدور الفرنسي،
حيث تسعى برلين لعدم الذهاب بعيدا ً في العقوبات األوروبية ضد
موسكو ،وهذا ما تعيه فرنسا جيداً ،ومن هنا يمكن القول إن جعبة
ولي العهد السعودي ستعود فارغة في كل ما يتعلق بموضوع
العمل الفعال على تنحي األسد.

وتسعى السعودية إلى التأكد من فرنسا على عدم حضور إيران
للمؤتمر العالمي لمحاربة اإلره��اب ال��ذي دعا إلى عقده الرئيس
الفرنسي فرانسوا هولند قبل عشرة أيام ،وكان هذا األمر موضع
اهتمام كبير من قبل سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وتشير المعلومات إلى أن الجانب الفرنسي تطرق إلى صفقة
السالح الفرنسية التي وعدت السعودية بتمويلها لمصلحة الجيش
اللبناني ،وتقول مصادرنا إن الفرنسيين يريدون أن يتم التوقيع
على هذه الصفقة قبل يوم األربعاء ،ويمكن القول إن هذا الموعد قد
يشكل الفرصة األخيرة إلثبات صدق السعوديين بالمضي بالصفقة
من عدمه.

خالد م�شعل ( ...تتمة �ص)1
جزءأ ً رئيسيا ً من مقاومة إقليمية في وجه المشروع الصهيوني ،وأنّ
هناك قوى إقليمية مقاومة تقف إلى جانبها ،وأنّ المقاومة وحدها
من تق ّرر «خرائط الطريق» الستعادة حقوق الشعب الفلسطيني،
األمر الذي دفع قائد الحرس الثوري اإليراني للتأكيد على كالم قائد
القسام» ،وعلى دعم المقاومة ،والوقوف إلى جانبها وقوفا ً
«كتائب ّ
مطلقاً ،وأكثر من ذلك فقد جاء موقفه كي يؤكد أنّ النسق «اإليراني
– السوري» في خض ّم المعركة ،وأنّ هذا الحلف لن يتخلّى عن
المقاومة ،ولن يسمح لها أن تكون عنوانا ً في السمسرة والمقايضات
اإلقليمية...
تو ّقف العدوان الصهيوني على غ ّزة ،وانتصرت المقاومة ،فعالً
انتصرت المقاومة ،في عناوين هامة ج��داً ،وهي لم تخدم أنساق
«االعتالل العربي واإلقليمي اإلخواني»« ،السعودية ومصر وقطر
وتركيا» ،لم تستطع لعبة «حماس» أن تعيد إنتاج اصطفاف جديد:
«سعودي مصري تركي قطري» ،كون أنّ نتاج المعركة في أهدافها
الرئيسية لم تأت بما تطلّعوا إليه أو أعدوا له...
تو ّقف العدوان وخرج علينا خالد مشعل من جديد ،كي يؤكد على
«انتصار غ ّزة» ،متوجها ً بالتحية إلى أطراف إقليمية وعربية كانت
قد وقفت إلى جانب غ ّزة وإلى جانب المقاومة في معركتها ،ولكن
السؤال« :من هذه القوى» ،أجاب مشعل بأنها« :قطر والسعودية
ومصر وتركيا ،»...الغريب لم يقل لنا مشعل كيف وقفت هذه القوى
اإلقليمية إلى جانب غ ّزة ،طالما أنّ المعركة في إحدى رئيسياتها
مع هذه القوى وهذه األطراف ،خاصة في ما يتعلق بعنوان «فتح
المعابر» ،وتحديدا ً «معبر رفح» المسؤولة عنه «مصر والسعودية

وكيان االحتالل» ،ثم لم يقل لنا كيف وقفت تركيا إلى جانب غ ّزة
وكانت سببا ً في انتصارها ،علما ً أنّ جزءا ً هاما ً من مشهد العدوان
كانت تخوضه تركيا على غ ّزة ،من خالل مجموعة اتفاقيات «تركية
– إسرائيلة» ناظمة لعملية تعاون عسكري أسهمت جميعها في
تنشيط العدوان على غ ّزة وعلى الشعب الفلسطيني!
ولم يستطع مشعل أن يقول لنا كيف وقفت قطر إلى جانب غ ّزة،
وهل صحيح فعالً أن قطر كانت واقفة إلى جانب غ ّزة ،ربما يقول
أحد م ّنا بأنها كانت تقف إلى جانبها «إعالمياً» من خالل «الجزيرة»،
وهذا صحيح ،لكن ماذا كان يحصل في أروقة وزواريب «الجزيرة»،
هل فعالً أنّ «الجزيرة» كانت تعبّر عن موقف سياسي حقيقي من
أجل صمود غ ّزة والمقاومة ،أم أنّ هناك تعليمات «للجزيرة» بأن
تكون كذلك من أجل استعمال المقاومة في إعادة ترتيب وضع قطر،
كي يُحجز لها موقع على الخارطة الصاعدة للمنطقة؟
مشعل عبّر عن حقيقة االنزياح الذي تحدثنا عنه طويالً ،كونه كان
واضحا ً أ ّنه في المقلب اآلخر ،وأنّ سورية وإيران وحزب الله في مكان
آخر منه ،وهذا كان واضحا ً وجلياً ،غير أنّ فصائل فلسطينية أخرى
كان لها باع طويل في المواجهة والصمود عبّرت عن مواقفها ،وهو
ما ناقض موقف مشعل تماماً ،حين خرجت علينا «سرايا القدس»
الضلع العسكري لحركة «الجهاد اإلسالمي» كي تر ّد على مشعل،
وبشكل غير مباشر ،لك ّنه جاء ر ّدا ً واضحا ً على ما عناه مشعل ،حيث
توجه بالشكر إلى نسق المقاومة اإلقليمي األساسي والرئيسي،
ّ
وجه
كما توجه بالشكر إلى فضائية «الميادين» ،خاصة أنّ مشعل ّ
الشكر إلى فضائية «الجزيرة» ،وهنا يجب فهم ك ّل من هذه اإلشارات:

«الميادين ،الجزيرة» ،كما أنّ قيادات من الداخل الفلسطيني وخارجه،
ردّت على مشعل بشكل أو بآخر ،وتوجهت بالشكر إلى ما أسمته
الداعم الرئيسي والحقيقي لصمود الشعب الفلسطيني ،وكانت تعني
به أو تس ّميه في أحيان كثيرة بأ ّنه الحلف المقاوم :إيران سورية
حزب الله.
لم نكن الوحيدين الذين راقبنا هذا االنزياح بقيادة مشعل ،ودعونا
نقول هذه االستراتيجية التي يقودها مشعل في سبيل استعمال
«حماس» وتضحيات الشعب الفلسطيني أخيراً ،وإنما كان هناك
من يتابع ومنذ زمن بعيد هذه المحاوالت لمشعل وغيره ،حيث لم
يفاجئنا الزهار في إطاللته قبل ساعات على فضائية «الميادين»
كي يطالب «حماس» ،الحظوا جيداً ،كي يطالب «حماس» ،بأن تكون
عالقاتها طيبة مع ك ّل الدول العربية واإلسالمية التي وقفت معها
في ص ّد العدوان على غزة ،وال نعتقد أنّ الزهار كان يعني قطر أو
السعودية أو تركيا ،وال نعتقد أ ّنه كان يطالب محمد الضيف مثالً كي
تكون عالقته إيجابية من تلك الدول!
نعتقد أنّ هذا االصطفاف سوف يتع ّمق أكثر ،ونعتقد أنّ شيئا ً كان
ير ّتب لجبهة المقاومة ،وقيادات «حماس» في الخارج كانت وما
زالت متو ّرطة به ،ونعتقد أنّ الهدف الرئيسي وغير المباشر من وراء
العدوان على غزة لم تبلغه تلك القوى التي أعدّت له جيّداً ،ونعتقد
هنا بأنّ غزة انتصرت من خالل مستويين اثنيين ،األول أ ّنها انتصرت
على آلة القتل الصهيوني ،والثانية أ ّنها انتصرت على استراتيجية
التصفية العربية واإلقليمية والدولية.

خالد العبود

دم�شق م�ستعدة ( ...تتمة �ص)1
وأوض��ح الوزير الروسي أن أه��م نتائج ما
يسمى «الربيع العربي» زيادة نشاط اإلرهابيين،
الفتا ً إلى أنه منذ أكثر من سنتين يتم تجاهل
االتفاقيات الدولية في ش��أن سورية ،مشددا ً
على أن هدف مكافحة اإلره��اب يجب تحقيقه
عبر الجهود المشتركة في الشرق األوسط ،وأنه
ال يمكن الرهان على استخدام القوة في القرن
الحادي والعشرين.
وفي سياق متصل ،أك��دت وزارة الخارجية
السورية في بيان صدر عنها يوم أمس إدانتها
بشدة إلصرار االتحاد األوروبي على المضي في
سياسة التضليل والرياء إزاء سورية وتنامي
خطر اإلره��اب التكفيري على استقرار المنطقة
والسلم واألمن الدولي.
وأش���ارت الخارجية إل��ى أن االستمرار في
هذا النهج وتوفير كل أشكال الدعم للتنظيمات
اإلرهابية المسلحة هو السبب األساسي في

استمرار استنزاف الشعب السوري وتفشي
اإلرهاب في المنطقة ،وطالبت االتحاد األوروبي
والغرب إثبات الجدية الالزمة في التعاطي مع
آفة اإلرهاب في شكل شامل وتطبيق قرار مجلس
األمن الدولي رقم  2170في إطار احترام السيادة
الوطنية السورية.
وأك���دت الخارجية ف��ي بيانها أن االتحاد
األوروب���ي مدعو إل��ى انتهاج سياسات تليق
بالشعوب األوروبية وال تتناقض مع القيم التي
يدعيها وعدم السير وراء توجهات بعض دوله
التي تجعل منه تابعا ً لآلخرين ومسددا ً لفواتير
سياستهم الخاطئة.
ميدانياً ،تمكنت وح��دات الجيش السوري
والقوات الرديفة من تحقيق تقدم في محافظة
دير ال��زور من خالل السيطرة على أج��زاء من
حقل التيم النفطي ،وسط استمرار االشتباكات
العنيفة مع المسلحين في البوعمر والمريعية،

في حين نفذ الطيران الحربي السوري عددا ً
من الغارات استهدفت تجمعات وتحصينات
المسلحين في مدينة الموحسن وأحياء الحويقة
والعرضي والجبيلة وشارع أبو عابد.
إلى ذلك ،واصلت وحدات الجيش السوري
والدفاع الوطني عملياتها العسكرية في حي
جوبر المالصق للعاصمة دمشق وسيطرت
على عدد جديد من كتل األبنية داخ��ل الحي،
في ما استهدف الطيران الحربي تحصينات
المسلحين وأنفاقهم بأكثر من تسعة غارات،
وسط تقدم مستمر للجيش على محاور زملكا
وحاجز عارفة والمناشر.
كذلك نفذت وحدات الجيش في ريف دمشق
عمليات على محور جسرين – دير العصافير في
الغوطة الشرقية ،واستهدف الطيران مسلحين
في عربين وكفر بطنا ومغر المير ،واشتبكت
وح���دات الجيش ال��س��وري م��ع مسلحين في

داريا ،واستهدفت آخرين في الخمارة والمنشأة
الزراعية وخلف بناء سندس وشارع نستله في
خان الشيح.
وفي القنيطرة ،استهدفت وح��دات الجيش
السوري والقوات الرديفة تحركات المسلحين
وتجمعاتهم جنوب مزرعة تشرين وبالقرب
من مستشفى القنيطرة ،وأم باطنة والحارة
الجنوبية لقرية جبا وف��ي ح��رش مجدوليا
وأطراف بلدة الحميدية.
وف���ي ح��ل��ب اس��ت��ه��دف ال��ج��ي��ش ال��س��وري
ت��ج��م��ع��ات للمسلحين ف��ي ع��رب��ي��د وال��ب��اب
واالنذارات وبابنص والخالدية واغيور وماير
وأح��ي��اء بستان القصر وص�لاح الدين وبني
زيد ،فيما استهدفت وحدات الجيش المنتشرة
في ريف ادلب تجمعات للمسلحين في قميناس
وبنش ومحيط جبل األربعين ونحلية والمقبلة
ومحيط وادي الضيف والحامدية.

ا�ستعر�ض قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب

كاميرون� :سن�صادر جوازات �سفر المتطرفين
قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ،إن البلد يحتاج
إلى مصادرة جوازات سفر المشتبه بهم بالمشاركة في اإلرهاب
ومنع اإلسالميين المتشددين من العودة إلى بريطانيا.
وأضاف كاميرون مخاطبا ً أعضاء مجلس العموم البريطاني
أن من المثير «لالشمئزاز والتقزز» أن نرى مواطنين بريطانيين
وقد «أعلنوا والءهم» لمجموعات مثل تنظيم «الدولة اإلسالمية»
في العراق وسورية.
ومضى رئيس الوزراء البريطاني للقول إن هناك حاجة اآلن
لمنح الحكومة «صالحيات محددة وسلطات تقديرية» لحرمان
المشتبه بهم بالمشاركة في اإلرهاب من العودة إلى بريطانيا
وذلك لملء ثغرة في الترسانة القانونية البريطانية حتى تكون
قادرة على التعامل في شكل أفضل مع اإلرهاب.
وتابع كاميرون« :إننا سنطرح قوانين محددة تستهدف

المشتبه بهم بالمشاركة في اإلره��اب ...تمنح لجهاز الشرطة
سلطة موقتة لمصادرة ج��وازات المشتبه بهم باإلرهاب عند
نقاط الحدود حتى يتمكن من التحقيق في الشبهة أو الشبهات
الموجهة إلى الشخص المعني».
وأوضح كاميرون أن حكومته كانت قادرة على منع مواطنين
أجانب أو مواطنين يحملون جنسية مزدوجة (بريطانية وأخرى)
من العودة إلى بريطانيا لكنها لم تكن تملك الصالحيات ذاتها في
ما يخص المواطنين البريطانيين الذين يشكلون تهديدا ً للبلد.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إن مشاريع القوانين المقترحة
تقضي بمنع المواطنين البريطانيين المشتبه بهم باإلرهاب من
العودة إلى بريطانيا لمدة معينة ولو أنه سيكون بمقدورهم
االحتفاظ بجنسيتهم البريطانية .وأضاف كاميرون إن «التمسك
بالقيم البريطانية ليس خيارا ً أمام الفرد .إنه واجب بالنسبة إلى

جميع من يعيشون في هذه الجزر».
وقال كاميرون« :إننا سنتشبث بقيمنا ،سنهزم هذا التطرف
في نهاية المطاف وسنؤمن طريقة عيشنا بالنسبة إلى األجيال
المقبلة».
وأض��اف إن التطورات في منطقة الشرق األوس��ط خالل
الشهور األخيرة كانت لها تأثيرات رئيسية على أمن بريطانيا،
علما ً أن نحو  500إسالمي بريطاني سافروا إلى العراق وسورية
لينضموا إلى تنظيم الدولة اإلسالمية هناك .وأوضح أن هناك
حاجة أيضا ً لمراقبة المشتبه بهم باإلرهاب داخل بريطانيا.
وقد رفعت الحكومة البريطانية درج��ة التأهب األمني في
صفوف أجهزتها األمنية من درجة «مهم» إلى درجة خطير أو
شديد جدا ً وهي ثاني أعلى درجة في مواجهة ما وصفته بالتهديد
اإلرهابي المرتبط بسورية والعراق.

ولفتت إلى أن تعاون هذه القوى مع الجيش أثمر عن
طرد مسلحي «داعش» من ناحية سليمان بك .وأضاف
إن «الجهد الهندسي العسكري ،تمكن من تفجير عدد
من العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم «داعش» في
المنطقة قبيل هزيمته».
أما سياسياً ،فقد أعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم
أن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة شهدت تقدما ً
ملموساً ،وأن اإلعالن عنها بات قريباً.
وفي مقابلة صحافية ،أشار معصوم إلى أن هناك
شعورا ً لدى الجميع بضرورة تشكيل الحكومة وإال
سندخل في دوامة .وأكد أن األولوية بعد تشكيل الحكومة
ستكون للتركيز على محاربة تنظيم «داعش».

وأك��د الرئيس العراقي على ض��رورة بناء تحالف
واسع لمحاربة المجموعات المسلحة في العراق ،قائالً
إنها تشكل تهديدا ً لألمن اإلقليمي والدولي.
وأكد رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي ،لمسؤول
أممي أن على الكتل السياسية العراقية مراعاة الظروف
التي يمر بها العراق من أجل اإلسراع في تشكيل حكومته
الجديدة.
وقال العبادي في بيان إثر استقباله رئيس بعثة األمم
المتحدة في بغداد نيكوالي ميالدينوف لبحث األوضاع
السياسية واألمنية في العراق والمنطقة وقضيتي
النازحين وتشكيل الحكومة بالعراق» (تفاصيل أخرى
في الصفحة .)12

�إعالنات ر�سمية
إعالن تلزيم
تقديم معدات حقلية بيطرية لزوم وزارة
الزراعة ـ مديرية الثروة الحيوانية لعام
2014
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فيه األول من شهر تشرين األول ،2014
تجري إدارة المناقصات في مركزها الكائن
في بناية بيضون ـ شارع بوردو ـ الصنايع
ـ بيروت ،لحساب وزارة الزراعة ـ مديرية
الثروة الحيوانية ـ مناقصة تلزيم تقديم
معدات حقلية بيطرية لعام .2014
ـ التأمين المؤقت :مليوني ليرة لبنانية
لكل صنف عدد األصناف (.)24
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل صنف
على حدة.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
والحصول عليه من مصلحة الديوان في
وزارة الزراعة ـ الكائنة في منطقة بئر حسن
مقابل ثكنة هنري شهاب ،الطابق الثالث.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1516
رقم الصادر / 651 :ص2
رقم الملف2013/5957 :
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تنزيل مئوي
على أسعار اإلدارة حده األقصى  20%مع
تخفيض مدة اإلعالن إلى خمسة أيام بناء
لموافقة معالي وزير الطاقة والمياه بتاريخ
 2014/8/26لتنفيذ مشروع إنشاء خط
ص��رف صحي ف��ي ب��ل��دة بنواتي ـ قضاء
جزين.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم األرب��ع��اء ال��واق��ع في
.2014/10/1
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 28 :آب 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1520
إعالن رقم 2/29
تعلن وزارة الزراعة ـ المديرية العامة
للزراعة ـ عن إعادة إجراء استدراج عروض
لتلزيم أعمال تشجير طرقات وصيانتها في

عاليه للعام  ،2014وذلك في مبناها الكائن
في بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب،
بتاريخ  2014/9/27الساعة التاسعة.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الخاص العائد لهذا التلزيم والحصول على
نسخة عنه من مصلحة الديوان ـ المديرية
العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى الوزارة،
الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل
أو باليد مباشرة ،على أن تصل إل��ى قلم
مصلحة الديوان ـ المديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء استدراج
العروض.
بيروت في  27ـ  8ـ 2014
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود
التكليف 1510
رقم الصاد /647 :ص 2
رقم الملف2014 /4000 :
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
مع تخفيض مدة اإلع�لان إلى خمسة أيام
بناء لموافقة معالي وزير الطاقة والمياه
بتاريخ  2014/8/26لتنفيذ مشروع
إنشاء محاقن للري في بلدات كفردالقوس
وإهدن ـ قضاء زغرتا وعين عكرين ـ قضاء
الكورة.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع في
.2014/9/30
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد

لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في 28 :آب 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1518
إعالن عن تلزيم أشغال
تعلن بلدية كفرسلوان عن رغبتها في
إجراء مناقصة لتلزيم أشغال إنشاء حيطان
دعم من الحديد والباطون والدبش داخل
البلدة واستكمال أعمال في شبكة مياه
الشفة.
ـ على الراغبين التقدم من البلدية لالطالع
على دفتر الشروط الخاص باألشغال خالل
أوقات الدوام السرمي.
ـ تقدم العروض في البلدية من تاريخ
 2014/9/4ول��غ��اي��ة 2014/9/24
وت��ف��ض ف��ي م��رك��ز ال��م��ح��اف��ظ��ة ب��ت��اري��خ
.2014/09/25
محافظة جبل لبنان
القائم بأعمال بلدية كفرسلوان
فؤاد أحمد فليفل
التكليف 1501

مفقود
ف�� ّر العاملين الزراعيين من التابعية
البنغالدشية RIPON SUNDUR
 MIAHو JAMAL HOSSAIN
 JAHED ALIم���ن م��رك��ز عملهما.
الرجاء ممن يجدهما االتصال على الرقم
.03/299277

دعوة عامة
تدعو الجمعية التعاونية السكنية ـ البوار جميع
األعضاء المنتسبين إلى عقد جمعية عمومية عادية
للتصديق على الميزانية وإلبراء ذمة مجلس اإلدارة
والنتخاب هيئات مسؤولة جديدة وفقا ً للقوانين
واألنظمة التعاونية المرعية اإلج���راء وذل��ك عند
السابعة من مساء االثنين في  2014/9/15في
البوار منزل يوسف ميشال ضاهر.
أمين السر

رئيس مجلس اإلدارة

