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تتمات
الأطل�سي :العين ( ...تتمة �ص)1

وفيما يبدو أن المفاوضات ف��ي ش��أن العسكريين
المخطوفين ستطول ،اكتفت خلية األزمة الوزارية المكلفة
متابعة ه��ذا الملف بعد اجتماعها أم��س ف��ي السراي
الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم واألعضاء
الذين غاب منهم وزير المال علي حسن خليل ،باإلشارة
إلى أن «ال مقايضة في قضية العسكريين المخطوفين
بل محاولة بحث على صعيد دول في حل هذه القضية»،
موضحة أن «قطر تساعد في هذا الملف».
ورأت مصادر سياسية أن بيان اللجنة الذي تاله وزير
الدفاع سمير مقبل عكس أجواء بأن األمور ال تزال تراوح
مكانها وأن المفاوضات قد تأخذ وقتا ً طويالً على غرار
قضية مخطوفي أعزاز التي استمرت نحو  17شهراً.
وعلى رغم انكفاء أهالي العسكريين المخطوفين عن
الطرق أمس ،رفضوا لقاء الرئيس سالم بينما التقى وفد
منهم مصطفى الحجيري «أب��و طاقية» ال��ذي اعتبر «أن
هناك أطرافا ً سياسية ال تريد الحل» ،مطالبا ً الحكومة
«باتخاذ القرار الجريء إلنقاذ العسكريين المخطوفين».
إال أن وزير العدل اللواء أشرف ريفي أكد لـ»البناء» أننا
«نعمل بكل ما في وسعنا إلط�لاق س��راح العسكريين»،
مشيرا ً إل��ى «أن الموضوع حساس وال مصلحة ألحد
بالتداول فيه باإلعالم».
وكان ريفي أعلن قبل االجتماع «أن األمور سائرة في
االتجاه اإليجابي» ،فيما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق
«أن ال جديد في موضوع التفاوض».
وكشفت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن التحرك باتجاه
تركيا وقطر للسعي إلى اإلف��راج عن العسكريين بدأ منذ
فترة ،لكن هذه االتصاالت «لم تسفر عن نتائج جدية حتى
اآلن ،ال بل إن الجهات المعنية في البلدين المذكورين
لم تتصرف حتى اآلن بجدية ملموسة ،كما لوحظ أن
المسؤولين األت��راك تعاملوا بشيء من الخفة تجاه هذا
الموضوع» .ومع ذلك ،أضافت المصادر ،إن االتصاالت لم
تتوقف وهي مستمرة عبر أكثر من شكل وقناة.
م��ن جهة أخ��رى سألت «ال��ب��ن��اء» م��ص��درا ً نيابيا ً في
حزب الله عن الموقف من هذه القضية فقال« :لقد عبرنا
عن موقفنا بشكل واض��ح وصريح في مجلس ال��وزراء،
وهو أن الدولة يجب أن تتصرف إزاء قضية العسكريين
المخطوفين على أنها دولة وليس بطريقة استسالمية ،ألن
مثل هذه الطريقة تق ّوي موقف هذه المجموعات وتزيد من
تهديداتها وابتزازها».
وأضاف المصدر أن لدى الدولة اللبنانية أوراق قوة عدة
منها:
 1ـ فرض السيطرة الفعلية على عرسال وعزلها عن
الجرد الذي ينتشر فيه المسلحون اإلرهابيون ،ال بل إن
التقارير والمعلومات األمنية تفيد بأن ه��ؤالء يتنقلون
بسهولة من وإلى داخل البلدة ،ويتزودون بالمؤن يومياً.
 2ـ إعالن الدولة عن تنفيذها لألحكام الصادرة عن
القضاء بحق العديد من اإلرهابيين الموقوفين بجرائم
مشهودة بما في ذلك أحكام اإلع��دام ،وه��ذه ورق��ة قوية
في يدها في وجه أي محاولة إللحاق األذى بالعسكريين
المخطوفين.

 3ـ استخدام القوة عبر الجيش اللبناني والضغط على
مواقع وأماكن انتشار المسلحين اإلرهابيين ومهاجمتهم،
خصوصا ً أن هؤالء يتحركون اآلن بحرية الفتة في بعض
المناطق الجردية المنظورة بالعين المجردة.
 4ـ العمل مع بعض وسائل اإلعالم اللبنانية بمسؤولية
تجاه هذه القضية الحساسة والدقيقة ،خصوصا ً لجهة
عدم كشف المعلومات عن وضع عائالت بعض المخطوفين
العسكريين أو بث اإلعالنات والبيانات بطريقة ترويجية
للمجموعات اإلرهابية الخاطفة.
وقال المصدر« :إن حزب الله لم ولن يتدخل في قضية
العسكريين المخطوفين ألنها مسؤولية الدولة التي يجب
عليها أن تمارس كل أنواع الضغط وتستخدم كل أوراق
القوة التي لديها لإلفراج عنهم».
وسأل« :لماذا تبقى عرسال محتلة ومخطوفة»؟ مشيرا ً
إلى أن وزير الداخلية ص ّرح بنفسه أن البلدة محتلة.
وأيّد إقامة خط فاصل محكم بين البلدة والجرود من قبل
الجيش لمنع المسلحين من التحرك باتجاهها أو التز ّود
بالمؤن عبرها كما يجري اآلن .وأكد أن الدولة اللبنانية
ليست في موقف ضعيف ،وهي تستطيع التصرف إذا ما
أحسنت استخدام األوراق التي لديها.
وفيما رفض الوزير أشرف ريفي التعليق لـ»البناء» على
مطلب عزل عرسال عن الجرد ،قال النائب معين المرعبي
لـ»البناء» إن حزب الله يريد ضم الجرود إلى سورية
وإن هناك مخططا ً الحتالل الجرود ،وهذا يضع عالمات
استفهام كبيرة» .وس��أل« :لماذا يريد ح��زب الله نشر
الجيش بين عرسال وأرضها وال يسمح له باالنتشار على
الحدود ،بذريعة عدم وجود العتاد؟ ولماذا يرفض تطبيق
القرار  1701ونشر قوات دولية على الحدود مع سورية
أسوة بالجنوب»؟
إل��ى ذل��ك ،علمت «ال��ب��ن��اء» م��ن م��ص��ادر مطلعة على
األوضاع في عرسال أن سوريين يقيمان في قطر ،ويعمالن
لدى االستخبارات القطرية وصال إلى البلدة أمس ،وأشارت
المصادر إلى أن الرجلين من األشخاص الذين تكلفهم قطر
بمهمات في تركيا وسورية .ورأت أن وصولهما إلى لبنان
شكل نوعا ً من االستجابة للمطالب اللبنانية من قطر
للمساعدة في اإلفراج عن العسكريين ،الفتا ً إلى أنهما حمال
رسالة إلى «جبهة النصرة» التي ال تستخدم األساليب
التي يتبعها «داعش» مع المخطوفين العسكريين .وأكدت
المصادر أن السوريين لم يلتقيا بوفد «النصرة» في الجرود
كما كان مفترضا ً إنما في البلدة.
وأمس بثت الجبهة ،شريط فيديو تحت عنوان «من
سيدفع الثمن؟» ،يظهر فيه  9من عسكريي الجيش اللبناني
وقوى األمن المخطوفين في عرسال وتضمن تحريضا ً على
الجيش .وتوجهت «النصرة» إلى طوائف لبنان قائلة
يحسب عليكم
سكوتكم ،عما سمته ،جرائم حزب الله قد
َ
فتدفعون انتم الثمن» ،محذرة «سنة لبنان من مغبة القتال
في صفوف الجيش ضدها».
الى ذلك ،تداولت مواقع التواصل االجتماعي رسالة
أشارت إلى أن معلومات وردت ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﻋﻦ
اﺗﺼﺎﻻت ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ

�إيران تنفي ( ...تتمة �ص)1

ﻋﻴﻦ اﻟﺤﻠﻮة ﻟﺸﻦ ﻫﺠﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﺎرة ﺻﻴﺪا وﻓﺼﻞ اﻟﺠﻨﻮب
ﻋﻦ ﺑﻴﺮوت ،ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ إﻋﻼن إﻣﺎرة ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺨﺮوب ﺣﺘﻰ
اﻟﺸﻮﻳﻔﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ولفتت إلى
أنّ اﻷﻳﺎم واﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ اﺿﻄﺮاﺑﺎت وﻣﻌﺎرك
ﻃﺎﺣﻨﺔ ،حيث سيستقدم تنظيم «داﻋﺶ» عناصره
اإلرهابية اﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل وﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﺠﻨﻮب وﺑﻴﺮوت لبدء
اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ التي حدّدت ساعتها عند التنظيم اإلرهابي.

عسيري ال ينفي الضغوط
لعدم تسليح الجيش

وفي وقت ال تزال قضية تسليح فرنسا الجيش اللبناني
بموجب الهبة السعودية معلقة ،رفض السفير السعودي
في لبنان علي عواض عسيري بعد لقائه وزير الخارجية
والمغتربين جبران باسيل التعليق على صحة ما يتم
تداوله عن ضغوط «إسرائيلية»  -أميركية من أجل وقف
هبة  3مليارات دوالر السعودية للجيش .وكان عسيري
طلب لقاء باسيل الذي يشارك غدا ًفي مؤتمر وزراء الخارجية
العرب في القاهرة ،ليوجه إليه دعوة لحضور مؤتمر ضد
اإلره��اب و»داع��ش» ،يعقد في الرياض األسبوع المقبل.
من جهتها ،أشارت أوساط تيار «المستقبل» لـ»البناء»
أن الصيغ التنفيذية لعقود تسليح الجيش وضعت أثناء
زي��ارة الرئيس سعد الحريري األخيرة إلى بيروت ،وأن
االتصاالت جارية بين بيروت وباريس والرياض لتسريع
التنفيذ .أما بالنسبة إلى عودة الحريري إلى لبنان مجدداً،
فأوضحت األوساط أنها مرهونة بالمعطيات السياسية
وقد يكرر الزيارة في أي لحظة.

ماذا جرى في كسروان؟

وفي أمن كسروان أوضحت قيادة الجيش حقيقة ما جرى
في المنطقة منذ يومين واإلجراءات التي ينفذها لحفظ األمن
فيها .وأكدت قيادة الجيش في بيان أن المعلومات التي
تناقلتها بعض وسائل اإلعالم حول وجود عناصر مسلحة
تنتمي إلى تنظيمات إرهابية ببعض المناطق اللبنانية
ومنها منطقة بسكنتا عارية من الصحة» ،الفتة إلى أنّ
«إجراءات الجيش التي لمسها المواطنون في تلك المناطق
تدخل في إطار األمن الوقائي الذي تقوم به وحدات الجيش
على األراضي اللبنانية كافة ،خصوصا ً في ظل الظروف
التي تم ّر بها البالد».
بدوره ،نفى النائب ميشال المر وجود عناصر مسلحة
تابعة لـ»داعش» في جرود بسكنتا وصنين» ،معتبرا ً ما
نشر عن هذا الموضوع «مجرد إشاعات ال أكثر ،بهدف زرع
البلبلة والقلق في نفوس أبناء المنطقة» .فيما أوضح أمين
سر تكتل «التغيير واإلصالح» النائب إبراهيم كنعان «أن ما
يقوم به الجيش اللبناني في صنين وجرود المتن الشمالي،
ال يعدو كونه بحسب المعلومات األمنية المتوافرة عملية
مسح ميداني وقائية يقوم بها الجيش ويشكر عليها للتأكد
من مراكز النازحين وعدم وجود مطلوبين بينهم».
قضائياً ،يواصل قاضي التحقيق العسكري عماد زين
تحقيقاته في ملف اإلرهابي الموقوف عماد جمعة ،وهو
استجوب أمس سبعة موقوفين (لبناني و 6سوريين)،

على خلفية أح��داث عرسال ،وأص��در مذكرات وجاهية
بتوقيفهم ،وبذلك يصبح عدد الموقوفين الصادرة في
حقهم مذكرات وجاهية حتى اآلن  28شخصاً.

تفجير جهاز تنصت «إسرائيلي»
في عدلون

وبعيدا ً عن الجبهة الداخلية ،عادت إلى الواجهة الحرب
األمنية واالستخبارية بين المقاومة والعدو «اإلسرائيلي»
إلى الواجهة ،بعد اكتشاف جهاز «إسرائيلي» للتنصت في
أحد بساتين بلدة عدلون -قضاء صيدا وتفجيره بواسطة
طائرة تجسس معادية .وأوضحت قيادة الجيش أن دورية
تابعة لمديرية االستخبارات عثرت على جسم غريب في
محيط البلدة ،وأثناء التحضير للكشف عليه ،أقدم العدو
«اإلسرائيلي» على تفجيره عن بعد ،ما أدى إلى استشهاد
أحد المدنيين ال��ذي تواجد بالقرب من المكان .وفرض
الجيش طوقا ً أمنيا ً حول مكان االنفجار ،وبوشر التحقيق
بإشراف القضاء المختص.

االستحقاق الرئاسي

سياسياً ،لم يطرأ جديد على ملف االستحقاق الرئاسي،
في حين أعلنت مصادر في كتلة المستقبل لـ»البناء» أن
«اللجنة المقرر تسمية أعضائها للتواصل مع القيادات
السياسية في الفريق اآلخر ،تجمد تشكيلها بسبب ردود
الفعل السلبية من قبل كل أط��راف فريق  8آذار ،إال أنها
ستشكل في اليومين المقبلين وستلتقي جميع القيادات
السياسية ،وليس بالضرورة انتظار رئيس المجلس
النيابي نبيه ب��ري المتواجد خ��ارج لبنان ،إذا تأخرت
عودته» .وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستضم خمسة
نواب من « 14آذار».
وقالت مصادر في تيار المستقبل لـ»البناء» إن اللجنة
ستضع رؤية تنطلق من أمرين أساسيين:
األول ،كيفية معالجة مسألة سلسلة الرتب والرواتب.
والثاني ،يتعلق باالنتخابات الرئاسية انطالقا ً من مبادرة
فريق  14آذار.
وأش��ارت المصادر إل��ى أن اللجنة ستلتقي األسبوع
المقبل مكونات «فريق  8آذار» كالً على حدة ،وأن عضو
كتلة «القوات اللبنانية» سمير جعجع سيتواصل مع حزب
الله لطلب موعد مع نائب األمين العام للحزب الشيخ نعيم
قاسم أو رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد،
للقاء اللجنة.
على صعيد آخر ،توقفت مصادر سياسية مطلعة عند
إعالن وزير الخارجية األميركي جون كيري أن الواليات
المتحدة ب��دأت تشكيل ائ��ت�لاف دول��ي يشمل ع���ددا ً من
الدول العربية لمحاربة تنظيم «داعش» .وأشارت إلى أن
«المؤشرات االيجابية لهذه التطورات ستنعكس سريعا ً
على لبنان» ،معتبرة «أن من شأن ذلك أن يترجم بدخول
 8و 14آذار في مكافحة اإلرهاب» .ورأت المصادر أن «ملف
رئاسة الجمهورية بعد أحداث عرسال لم يعد كما قبلها»،
مؤكدة أن «عرسال شكلت مفترق طرق للرئاسة».

را�سمو�سن :م�ستعدون لم�ساعدة العراق �ضد الإرهابيين �إذا طلب ذلك

وا�شنطن تعلن ت�شكيل تحالف �أ�سا�سي لمواجهة «داع�ش»
ندد قادة الدول األعضاء في حلف
شمال األطلسي «الناتو» باألعمال
الهمجية والمقيتة التي يرتكبها
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وأشار رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون إل��ى أن «تهديدات
تنظيم داع��ش تزيد من عزمنا على
ال��دف��اع ع��ن قيمنا وال��ق��ض��اء على
التنظيم ال��ذي يهدد بإعدام رهينة
بريطاني بعد أن أع��دم رهينتين
أميركيين».
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،ق���ال وزي��ر
الخارجية البريطاني فيليب هاموند
إن بريطانيا ل��م تلتزم المشاركة
في أي ضربات جوية ضد «الدولة
اإلسالمية» في العراق ،لكنها مازلت
تبحث إم��ك��ان ال��ت��ح��رك عسكريا ً
ضد التنظيم .وأض��اف« :الواليات
المتحدة تشن بالفعل ضربات جوية
نحن في بريطانيا لم نلتزم المشاركة
في أي ضربات جوية حتى اآلن لكن
بالقطع سندرس هذا االحتمال إذا
اعتقدنا أن هذه هي الطريقة المثلى
واألكثر فعالية لدعم حكومة عراقية
ذات صدقية تضم كل األطياف حين
تتشكل الحكومة».
وف����ي ال���س���ي���اق ،أع���ل���ن وزي���ر
الخارجية األم��ي��رك��ي ج��ون كيري
أن ب�ل�اده ت��ق��وم بتشكيل تحالف

لمواجهة تنظيم «الدولة اإلسالمية»
في العراق ،داعيا ً حلفاء واشنطن
إل��ى دع��م ه��ذه المبادرة ،مستبعدا ً
في الوقت ذات��ه إرس��ال ق��وات برية
للمشاركة في العمليات ضد التنظيم
اإلرهابي.
وقال كيري في اجتماع عقد على
هامش قمة «الناتو» في ويلز وضم
 10دول من األعضاء في الحلف:
«نحن بحاجة إلى شن هجوم عليهم
بطريقة تمنعهم من فرض السيطرة
على أراض» ،م��ؤك��دا ً ض��رورة دعم
ق��وات األم��ن العراقية وغيرها في
المنطقة الستخدامها ضد اإلرهابيين
من دون إرس��ال ق��وات تابعة لدول
الحلف إلى هناك.
واعتبر الوزير األميركي أن نشر
ق��وات برية في العراق خطا ً أحمر
ل��ل��دول ال��م��ش��ارك��ة ف��ي االج��ت��م��اع
المذكور ،الذي ضم وزراء خارجية
ودفاع الواليات المتحدة وبريطانيا
وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا
وإيطاليا وبولندا والدنمارك وتركيا.
وأك���دت ال��والي��ات المتحدة في
محادثات أمس الحاجة لنهج شامل
وأقرت بأن محاربة التنظيم اإلرهابي
في العراق ستكون لها تداعيات في
سورية أيضاً ،وق��ال كيري« :نحن
مقتنعون بأننا سنمتلك خالل األيام

المقبلة القدرة على تدمير الدولة
اإلسالمية في ال��ع��راق وال��ش��ام .قد
يستغرق األمر عاما ً وربما عامين أو
ثالثة لكننا عازمون عليه».
وقال وزير الدفاع األميركي تشاك
هيغل في االجتماع« :هذه المجموعة
ال��م��وج��ودة هنا ه��ذا ال��ص��ب��اح هي
التحالف األس��اس��ي .إن��ه��ا ال��ن��واة
األساسية التي ستشكل التحالف
األكبر واألوس��ع المطلوب لمواجهة
هذا التحدي».
في حين قال مسؤولون أوروبيون
إن رئ��ي��س ال������وزراء ال��ب��ري��ط��ان��ي
ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي
فرانسوا أولوند وهما رئيسا أكبر
قوتين عسكريتين في أوروبا ،أبلغا
الرئيس األميركي ب��اراك أوباما في
اجتماعات خ��اص��ة ب��أن واشنطن
يجب أن تفعل المزيد وأال تكتفي
بشن ض��رب��ات جوية على أه��داف
«الدولة اإلسالمية» وأن هناك حاجة
إلى استراتيجية شاملة.
وق����ال م���س���ؤول دف���اع���ي غ��رب��ي
ّ
مطلع على المحادثات بين رؤساء
الحلفاء« :ال يمكن أن يقتصر األمر
على قول :دعونا نقصف عددا ً قليالً
من األه��داف ونرى ماذا سيحدث»،
وأضاف« :هناك إحساس متنام بأن
األم��ر سيتطلب أكثر مما يحدث...

لكن يجب أن تتسم األمور بالحرص
والتوازن».
ف���ي ح��ي��ن أش����ار م���س���ؤول في
حلف شمال األطلسي إل��ى أن دوال ً
ف��ي ال��ح��ل��ف وش���رك���اء سيقدمون
م��س��اع��دات أم��ن��ي��ة ،لكن التحالف
سيساعد ف��ي تنسيق اإلم����دادات
وسيعمل على إدارة النقل الجوي
والشحنات .ودعا األوروبيون إلى
استراتيجية عالمية لمواجهة خطر
«الدولة اإلسالمية» تضم الحكومة
العراقية الجديدة ودوال ً مجاورة
للعراق وأطرافا ً أخرى.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق���ال األم��ي��ن
ال��ع��ام لحلف «ال��ن��ات��و» أن���درس
فوغ راسموسن إن الحلف مستعد
لمساعدة ال��ع��راق ف��ي ح��رب��ه ضد
مقاتلي المجموعة المتطرفة «الدولة
اإلس�لام��ي��ة» إذا تلقينا طلبا ً بهذا
الشأن من بغداد.
وأش����ار راس��م��وس��ن ف��ي مؤتمر
صحافي إل��ى أن��ه ف��ي ح��ال تلقي
مثل هذا الطلب ،فسيتم النظر فيه،
موضحاً« :تحدثنا ليس فقط عن
أوروبا الشرقية ،بل أيضا ً عن سورية
والعراق ،وهنا لب المسألة ينحصر
في جذب الحلفاء المستعدين التخاذ
ال��خ��ط��وات ال��ض��روري��ة لمساعدة
العراق لصد تقدم اإلرهابيين».
وأض���اف راس��م��وس��ن« :االت��ج��اه
اآلخ��ر ،له عالقة بمشاركة الناتو.
ونحن قررنا أننا إذا تسلمنا طلبا ً من
الحكومة العراقية ،فنحن جاهزون
لبحث نشر بعثة بهدف رفع القدرات
الدفاعية لهذه الجمهورية ،لكن كل
شيء سيكون مرتبطا ً بالطلب».
وف��ي السياق ،أعربت الواليات
المتحدة أمس عن قلقها من احتمال
وق���وع أس��ل��ح��ة ك��ي��م��اوي��ة س��وري��ة
بأيدي تنظيم «الدولة اإلسالمية»
اإلرهابي.
وقالت المندوبة األميركية الدائمة
لدى األمم المتحدة سامانثا باور إن
هناك مخاوف من وقوع أسلحة لم
ُتعلن في أي��دي عناصر التنظيم،
مشيرة إلى خطورة وقوع مثل هذه
األسلحة في قبضة مسلحي «الدولة
اإلس�لام��ي��ة» لما يترتب عليه من
نتائج.

تنظيم القاعدة ( ...تتمة �ص)1
بحسب منظمي ه��ذه التظاهرات،
وك��ان اآلالف من أنصار الله وأبناء
اليمن ق��د ت��واف��دوا إل��ى العاصمة
اليمنية صنعاء فيما وصف بعصيان
مدني تصعيدا ً لمعارضتهم مبادرة
حل األزمة المتفاقمة في البالد .وأعلن
المتظاهرون ع��ن خ��ط��وات تصعيد
ودع���وا إل��ى االحتشاد يومي األح��د
واالثنين المقبلين.
المتظاهرون ج���ددوا المطالبة
بإسقاط الحكومة وبإلغاء قرار رفع
الدعم عن المشتقات النفطية وبتنفيذ
توصيات الحوار كذلك رفضوا مبادرة
الرئيس هادي.
في المقابل دعت هيئة االصطفاف

الوطني التي أنشئت أخ��ي��را ً لدعم
الرئيس ه���ادي إل��ى االح��ت��ش��اد في
ش���ارع الستين ب��ال��ق��رب م��ن منزل
الرئيس وأداء تحت شعار «اصطفاف
من أجل اليمن».
وأف���اد م��ص��در مطلع ع��ن وج��ود
انقسام حاد داخل الحكومة اليمنية
وخ�ل�اف بين رئ��ي��س الحكومة من
جهة والرئيس عبدربه منصور هادي
من جهة أخرى .ونقل معلومات عن
إمكان إقدام هادي على تنفيذ المبادرة
الرئاسية التي طرحها من طرف واحد
اليوم من دون موافقة تنظيم «أنصار
الله» ،ما سيدفع إلى تصعيد أكثر من
جانبه.

أمنيا ً أشار إلى استمرار المواجهات
ف��ي محافظة ال��ج��وف بين «أنصار
الله» الحوثيين وبين مقاتلي حزب
اإلص�لاح ،الفتا ً إلى تقدم الحوثيين
في هذه المنطقة مقابل استماتة في
الدفاع من قبل «اإلص�لاح» .وأوضح
أن تعزيزات استقدمت إلى المنطقة
من قبل الطرفين بعد فشل الوساطات
القبلية إلنهاء القتال.
أمنيا ً أيضا ً ق��ال تنظيم القاعدة
في اليمن أنه تمكن من القبض على
رئيس جهاز األم��ن القومي عبدالله
مهدي الحبشي» في عملية نوعية .
وق����ال ال��ت��ن��ظ��ي��م ف��ي ب��ي��ان ب��أن
الحبشي عضو اللجنة الرئاسية

التابعة لألمن القومي وأحد مؤسسي
الجهاز في حضرموت والمسؤول
األول لألمن القومي بوادي وصحراء
حضرموت منذ آذار .2010
وأك��د بأنه قد تلقى تدريباته في
ال��والي��ات المتحدة األميركية وكان
ال��م��ش��رف ال��م��ب��اش��ر ع��ل��ى عمليات
ق��ص��ف ال��ط��ائ��رات األم��ي��رك��ي��ة ضد
عناصر التنظيم وتفعيل الشبكات
التجسسية الداعمة لجهود الطائرات
األميركية من غير طيار ،مشيرا ً إلى
اعتراف الضابط الذي وصفه بالرفيع
بذلك كاشفا ً عن شبكات تجسسية
أخرى تابعة لالستخبارات األميركية
تعمل على األراضي اليمنية.

وت��أت��ي التصريحات األميركية
بعد سماع تقرير في مجلس األمن
الخميس الماضي لسيغريد كاغ
رئيسة البعثة المشتركة لألمم
المتحدة ومنظمة حظر األسلحة
الكيماوية التي تشرف على تدمير
ال��ت��رس��ان��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة ال��س��وري��ة
ال��ت��ي أش����ارت إل���ى أن السلطات
السورية نفسها تتحدث عن بعض
التناقضات في المعطيات ،الفتة إلى
أن مناقشات تجرى بهذا الخصوص
في دمشق والهاي.
وأعلن السناتور ميتش مكونيل
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ي��ن بمجلس
الشيوخ األميركي أن الرئيس باراك
أوباما يمكنه أن يلقى تأييد الحزبين
ف��ي ال��ك��ون��غ��رس إذا ق���دم «خطة
ذات ص��دق��ي��ة» لمالحقة «ال��دول��ة
اإلسالمية» .وأض��اف« :إن أوباما

بحاجة إلى التقدم بخطة عن كيفية
التعامل مع «ال��دول��ة اإلسالمية»،
م��ت��اب��ع�اً« :أع��ت��ق��د أن الكونغرس
متلهف لمعرفة كيف يفكر الرئيس
في ما علينا أن نفعله بهذا الصدد».
وتابع السناتور« :في اعتقادي
أنه سيحتاج إلى نوع من التفويض
منا ربما يكون نوعا ً من التمويل،
وأعتقد أن��ه إذا ت��ق��دم بخطة ذات
ص��دق��ي��ة ل��م�لاح��ق��ة ه���ؤالء القتلة
سيحظى على األرج���ح بمساندة
الحزبين».
وقال مساعدون في الكونغرس
إن أوب��ام��ا سيوفد كبار مسؤولي
االس��ت��خ��ب��ارات ووزي���ر الخارجية
إلط�ل�اع أع��ض��اء ال��ك��ون��غ��رس على
ك��ل م��ا يتعلق بتنظيم «ال��دول��ة
اإلسالمية» المتشدد خالل األسابيع
المقبلة.

الرئيس األميركي أشار بعد اجتماع ضم وزراء  10دول على هامش اجتماع
لحلف األطلسي لتشكيل ما سمته واشنطن «ائتالفا ً أساسياً» أن «حلفاء
رئيسيين في حلف شمال األطلسي يقفون على أهبة االستعداد لمواجهة هذا
الخطر اإلرهابي من خالل العمل العسكري واالستخبارات وإنفاذ القانون وكذلك
الجهود الدبلوماسية».
وق��ال« :انضم حلفاء بالفعل إلينا في العراق حيث أوقفنا تقدم الدولة
اإلسالمية وقمنا بتجهيز شركائنا العراقيين وساعدناهم على الهجوم» ،مشيرا ً
إلى أن الواليات المتحدة تأمل أن يتم تشكيل حكومة عراقية جديدة األسبوع
المقبل وإنها على يقين أنها ستصل إلى تكوين تحالف من أجل العمل المتواصل
لتدمير «داعش».
وأكد الرئيس األميركي أنه لن يكون هناك تواجد للجنود على األرض في
سورية «لكن سنجد شركاء محليين للقيام بذلك» ،وأوضح أنه من المفيد وجود
دول «ذات غالبية سنية» في التحالف المنوي بناؤه لمواجهة «داعش» ولتقول
إنه ال يمثل اإلسالم.
إلى ذلك ،نفت وزارة الخارجية اإليرانية أمس ما نقلته هيئة اإلذاعة البريطانية
« »BBCعن موافقة قائد الثورة اإلسالمية في إيران السيد علي خامنئي إجراء
اتصاالت مع المسؤولين العسكريين األميركيين في العراق بهدف دعم الجهود
الرامية إلى هزيمة تنظيم «الدولة اإلسالمية» في العراق.
وقالت الخارجية اإليرانية« :موافقتنا أن نتعاون مع أميركا ضد داعش أمر
غير صحيح وموقفنا كنا قد أعلناه سابقا» ،حيث كانت « »BBCقد نقلت عن
مصادر إيرانية رفضت الكشف عن هويتها أن السيد خامنئي وافق على تولي
الجنرال قاسم سليماني ،رئيس الحرس الثوري اإليراني ،تنسيق العمليات
ضد تنظيم «الدولة اإلسالمية» في شمال العراق التي تشنها القوات األميركية
والكردية والعراقية ضد التنظيم.
إلى ذلك ،واصلت وحدات الجيش السوري مدعومة بالقوات الرديفة عملياتها
العسكرية في أرياف العاصمة دمشق ،وسيطرت على المزارع المحيطة ببلدة
حتيتة الجرش ومعمل غدق في الغوطة الشرقية ،وسط اشتباكات عنيفة
وتقدم مستمر للجيش السوري على محاور زبدين وجسرين.
فيما واصلت وح��دات أخ��رى تقدمها في حي جوبر ،وسط قصف مدفعي
وجوي مركز استهدف أنفاق وتحركات للمسلحين داخل الحي ،كما صد الجيش
محاولة تسلل لمسلحين باتجاه جسر الكباس من زملكا وتمكن من قتل عدد من
المهاجمين وانسحاب من تبقى منهم بعد تمكنهم من السيطرة لساعات على
كتل من األبنية داخل الحي ،كما استهدفت وحدات الجيش مسلحين في خان
الشيح ومزارع الحسينية.
إلى ذلك ،استهدف الطيران الحربي السوري بعدد من الغارات مراكز قيادة
لتنظيم «الدولة اإلسالمية» اإلرهابي في محافظات الرقة ودير الزور ومدينتي
الطبقة والبوكمال وتمكن من قتل أعداد من المسلحين بينهم قيادات في التنظيم
اإلرهابي.
وفي حلب استهدف الجيش مسلحين في خان العسل وتادف وشمال تل
جيحان وجنوب غربي اخترين وكفرناها وعندان وهنانو وسراقب وتل شعير
والسكري وبستان القصر ،وأحياء صالح الدين والعامرية ،ودوار الليرمون
وريتان.

«دونيت�سك ولوغان�سك» ( ...تتمة �ص)1
وفي وقت الح��ق ،أعلن بوروشينكو أن تبادل األس��رى بين طرفي النزاع
المسلح في جنوب شرقي أوكرانيا قد يبدأ اليوم .وفي تصريح صحافي أدلى به
أمس على هامش قمة «الناتو» في مدينة نيوبورت بمقاطعة ويلز البريطانية،
وعد بوروشينكو بالعفو عن جميع المعنيين بتسوية النزاع في أوكرانيا.
وأضاف الرئيس األوكراني أن بالده تتعهد باحترام بنود وقف إطالق النار،
مشيرا ً إلى أنه من المهم أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطالق نار دائم شرق
البالد ،موضحا ً أن الوضع في أوكرانيا غير مقبول ويؤثر في الوضع في العالم
بأسره.
من جهته ،رحب الكرملين بتوصل مجموعة االتصال حول أوكرانيا إلى اتفاق
لوقف إطالق النار بين طرفي النزاع المسلح في جنوب شرقي البالد.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو تأمل في
التزام الطرفين بتنفيذ االتفاق بدقة وبمواصلة العملية التفاوضية حتى حل
األزمة في أوكرانيا في شكل نهائي.
وجاءت هذه المفاوضات في أعقاب طرح الرئيس الروسي فالديمر بوتين،
خطة س�لام من سبع نقاط .تشمل وق��ف الجيش األوك��ران��ي وق��وات الدفاع
الشعبي «العمليات الهجومية النشطة» وفرض رقابة دولية للتأكد من التزام
الطرفين بوقف إطالق النار وتبادل السجناء من دون أي شروط وفتح ممرات
إنسانية آمنة لنقل المساعدات إلى من يحتاجها.
وفي السياق ،أعلن إيغور بلوتنيتسكي رئيس وزراء «جمهورية لوغانسك
الشعبية» أن سلطات جنوب شرقي أوكرانيا ستعمل جاهدة لضمان حل جميع
المشكالت العالقة في أوكرانيا من خالل المفاوضات.
وفي حديث صحافي في مينسك أمس قال بلوتنيتسكي« :نحن نعرف وندرك
ونثق أن في استطاعتنا التعاون مع كييف الرسمية من أجل سالمة مواطنينا
ووقف إراقة الدماء .وسنعمل ما في وسعنا لضمان حل جميع المشكالت العالقة
الخاصة بالتسوية في أوكرانيا على طاولة المفاوضات».
وأضاف بلوتنيتسكي« :نحن نوقف عمليتنا الهجومية عن وعي ،فهذا هو
الضمان األساسي لوقف إطالق النار .تنفيذ بنود البروتوكول في شأن وقف
إطالق النار يتطلب توفر إرادة سياسية ،وقد شعرنا بأن لدى الجميع رغبة في
تنفيذ هذا البروتوكول».
من جانبه ،أشار رئيس حكومة «جمهورية دونيتسك الشعبية» ألكسندر
زاخارتشينكو إلى أن المشاركين في مفاوضات مينسك لم يتطرقوا إلى بحث
الوضع القانوني لجنوب شرقي أوكرانيا .وقال إن هذه المسألة ليست أولوية،
موضحا ً أن األهم اآلن هو وقف سفك الدماء».

�إعالنات ر�سمية
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال :تقديم وتركيب رف��وف وزواي��ا
معدنية لزوم مستودع المرآب الفرعي في
الشمال.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبينة ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/10/21
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/9/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1540
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ل�لأش��غ��ال :المطلوبة ل���زوم ن��واف��ذ مبنى
الشرطة القضائية في ثكنة المقر العام.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبينة ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2014/10/16وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/9/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1540
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :مختلفة لزوم الجناح المخصص
لمعالجة السجناء في مستشفى الياس

الهراوي الحكومي.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبينة ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/10/14
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/9/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1540
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :تقديم وتركيب خزائن خشبية
ورفوف وزوايا حديدية لتوضيب الملفات
لزوم قيادة الدرك اإلقليمي في مجمع سن
الفيل.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبينة ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على
دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2014/10/16
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/9/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1540
إعالن عن مناقصة عمومية
إن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :لزوم أبواب الغرف المسبقة الصنع
لزوم سرية الخيالة في مجمع الضبية.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور إلى مصلحة األبينة ـ ثكنة
الحلو ـ ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع على

دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة وتقديم
عروضهم وذلك أثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً
من تاريخ نشر هذا اإلعالن ولغاية الساعة
الثالثة عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
تاريخ جلسة التلزيم.
إن جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2014/10/21وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة األبنية.
بيروت في 2014/9/3
رئيس اإلدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1540
اعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
طلبت جوليات تركي علوه لمورثها
تركي علي حمد علوه المعروف بتركي علي
علوه شهادة قيد بدل عن ضائع بالعقار رقم
 2144وسند تمليك بدل عن ضائع بالعقار
 1496الهرمل زغرين.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون
لينا جنبالط
طلب سند تمليك بدل عن ضائع
طلب السيد محمد أحمد سيمدي لمورثه
وورث����ة صفية محمد ق��اس��م ال��ج��اروش
والمعروفة أيضا ً صفية محمد الجاروش
والمعروفة أيضا ً بصفية محمد شاهين،
سند تمليك بدل عن ضائع بحصة المورثة
صفية محمد قاسم الجاروش بالعقار رقم
 165السلطان يعقوب ،وسندي تمليك بدل
عن ضائع بحصتي فاطمة وعائشة أوالد
محمد ال��ج��اروش ،كما وطلب السيد علي
محمد الجاروش بصفته وكيالً لـ سيراج
الدين علي سميدي (وكالة منظمة لدى عدل
بسج ،عدل عنجر عدد  )2013/3469سند
تمليك بدل عن ضائع لمورث الموكل أحمد
محمد الجاروش بحصته بالعقار رقم 165
السلطان يعقوب.
وللمعترض مهلة  15يوما ً من تاريخ
النشر لالعتراض.
أمين السجل العقاري المعاون في
البقاع
نور أبو سعد
إعالن تلزيم
تقديم تجهيزات معلوماتية لزوم وزارة

العدل ـ المديرية العامة والمحاكم
الساعة التاسعة من يوم الجمعة الواقع
فيه السادس والعشرون من شهر أيلول
 ،2014تجري إدارة المناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ شارع ب��وردو ـ
الصنايع ـ بيروت ،لحساب وزارة العدل ـ
المديرية العامة والمحاكم ـ مناقصة تلزيم
تقديم تجهيزات معلوماتية.
ـ التأمين المؤقت :مليون ليرة لبنانية
للبند ( )Aالمديرية العامة وثالثة ماليين
ليرة لبنانية للبند ( )Bالمحاكم.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل بند
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
وال��ح��ص��ول عليه م��ن ال��م��دي��ري��ة العامة
ل���وزارة ال��ع��دل الكائنة ف��ي ش��ارع سامي
الصلح ـ المتحف ـ مصلحة الديوان الطابق
الخامس.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العليّة
التكليف 1550
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
الثالثاء الواقع فيه  2014/9/23الثالث
والعشرون من شهر أيلول ع��ام ،2014
يجري مجلس الجنوب مناقصة عمومية،
لتلزيم أشغال أشغال تجهيز بئر في بلدة
خربة روحا ـ قضاء :راشيا .وعلى أساس
التنزيل المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
الثالثة ألشغال مائية والراغبين باالشتراك
في هذه المناقصة الحضور إلى اإلدارة أثناء
الدوام الرسمي للحصول على الملف الكامل
لألشغال ل��دى قلم المصلحة الفنية بعد
تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1553

