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تتمات
تتحول ( ...تتمة �ص)1
نيويورك
ّ

 10كلغ من المواد المتفجرة وموجهة السلكيا ً
عن بعد ،ما أدى إلى استشهاد جنديين وجرح
ثالثة آخرين.
وعلمت «ال��ب��ن��اء» أن الجيش ّ
مشط عقب
عملية التفجير ب��واس��ط��ة ف���وج ال��م��غ��اوي��ر
والمدفعية الثقيلة ،المنطقة المحيطة بوادي
حميد ،التي من المتوقع أن تكون قد استخدمت
من قبل المسلحين ل��زرع العبوة .كما قصف
م��راك��ز مسلحي «داع����ش» و»ال��ن��ص��رة» في
الجرود مستخدما ً المدفعية واألسلحة الثقيلة
والمتوسطة.
ودهمت وحدات الجيش أماكن يشتبه بلجوء
العناصر اإلرهابية المنفذة إليها ،وقد تمكنت
من توقيف عدد كبير من األشخاص .وبوشر
التحقيق م��ع الموقوفين ب��إش��راف القضاء
المختص.
وأكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن عرساليين
يشاركون بشكل أساسي في العمليات اإلرهابية
ضد الجيش داخل البلدة ومحيطها .ورجحت
المصادر أن تكون العبوة زرع��ه��ا فريق من
هؤالء اإلرهابيين .واستغربت المصادر كيف
يجرؤ بعض سياسيي تيار المستقبل بعد كل
الذي يحصل ،على القول إن عرسال مستهدفة
ويقفزون فوق دماء شهداء الجيش.
وقالت مصادر أمنية لـ «البناء» أن تفجير
اآلل��ي��ة العسكرية يرجح أن يكون ردا ً على
اإلج���راءات التي اتخذها الجيش في محيط
ع��رس��ال خ��ص��وص��ا ً م��ن��ع دخ����ول ص��ه��اري��ج
ال��م��ح��روق��ات إل���ى ال���ج���رود ح��ي��ث يتحصن
المسلحون .وأوضحت أن ما قامت به وحدات
الجيش من قصف لبعض مواقع المسلحين أتى
على خلفية تحركات مشبوهة رصدت بالقرب
من بعض المواقع العسكرية.
وأك����دت ال��م��ص��ادر أن ال��ج��ي��ش ات��خ��ذ كل
االستعدادات تحسبا ً ألي تطورات أو محاوالت
اع��ت��داء قد تقوم بها المجموعات اإلرهابية.
والحظت أن الوضع في محيط عرسال مفتوح

على كل االحتماالت خصوصا ً أن المسلحين
يواصلون تحصين مواقعهم.

صيد ثمين للجيش

من جهة أخ��رى ،أف��ادت مصادر مطلعة أن
الجيش استطاع ف��ي األي���ام األخ��ي��رة القبض
على عدد من العناصر اإلرهابية التي تعتبر
«صيدا ً ثميناً» بالمعنى األمني ،وأنها ستفيد
في التحقيق حول العديد من الحوادث والجرائم
التي نفذتها المجموعات اإلرهابية.
وف��ي ه��ذا السياق أوق��ف الجيش على أحد
حواجزه في منطقة بعلبك
ثالثة سوريين تبين أنهم أعضاء في تنظيم
«داعش».
وفي التحقيق معهم تبين أن أحدهم ويدعى
دح��ام رمضان ش��ارك في عملية ذبح الجندي
مدلج .وأحيل دحام ورفاقه إلى أجهزة أمنية
مختصة الستكمال التحقيقات .وأش���ارت
المعلومات إلى أنهم على علم بمكان احتجاز
«داعش» العسكريين المخطوفين.

مصير العسكريين
المخطوفين مجهول

وعلى صعيد قضية العسكريين المخطوفين،
أكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أنه لم يسجل
بعد أي تطور إيجابي في السعي لتحريرهم،
مشيرة إلى أن رئيس الحكومة تمام سالم ك ّثف
اتصاالته أمس مع مراجع معنية بينها وزير
الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان
قهوجي في إطار متابعة هذا الموضوع.
وأض��اف��ت المصادر إن الساعات المقبلة
ستشهد لقاءات بين المسؤولين على مستوى
رفيع لبحث الوضع األمني عموما ً وع��دد من
الملفات المطروحة على صعيد العمل المجلسي
والحكومي.
وف��ي السياق اس��ت��ع��ادت م��ص��ادر متابعة

ألح���داث ع��رس��ال ال��ف��ي��دي��وات ال��ت��ي نشرتها
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات اإلره���اب���ي���ة ،وال��ت��ي ل��م يظهر
العسكريون المختطفون جميعهم فيها ،فهناك
من  6إلى  8عسكريين لم تظهر صورهم مطلقاً،
رابطة ذلك بما يتم تداوله من معلومات عن مقتل
العسكريين.
وأشارت إلى أن الجماعات اإلرهابية تتعمد
اإلع�لان عن مقتل الواحد تلو اآلخ��ر في سياق
عملية االبتزاز.
وذكرت المصادر أن جثة الشهيد علي السيد
استحضرت م��ن م��ك��ان يسميه اإلره��اب��ي��ون
مقبرة الجيش اللبناني ،وفيها  4قبور ،أحدها
لجثة السيد ،فيما الثالثة الباقون لم يعرف
أصحابها.

مطالبة بجلسة لمجلس الوزراء

وأك��د وزي��ر العمل سجعان ق��زي أن وزراء
حزب «الكتائب» ،وبناء على طلب من النائب
سامي الجميل ،طلبوا من الرئيس سالم عقد
جلسة استثنائية لمجلس ال���وزراء اليوم أو
غدا ً كحد أقصى ،للبحث في المستجدات على
الساحة اللبنانية ،وال سيما بعد تردد معلومات
عن إعدام جندي ثالث واالعتداء على الجيش في
عرسال.
ب��دوره طالب المفتي الشيخ عباس زغيب
باجتماع طارئ لمجلس ال��وزراء لمعالجة ما
يجري في شأن العسكريين الرهائن ،متسائالً:
«أال يستحق قتل العسكريين استدعاء السفير
القطري والتركي لتحميلهما مسؤولية سالمة
العسكريين الرهائن الباقين والطلب منهما حل
هذه القضية؟».
إلى ذلك ،أكد الشيخ نبيل رحيم لـ»البناء»
أن «لبنان دخ��ل عسكريا ً ف��ي أت��ون الصراع
السوري» ،مشيرا ً إلى «أن مصير العسكريين
بات في خطر واألجواء ال توحي بالخير».
سياسياً ،استمرت االتصاالت في شأن عقد

دم�شق ت�ؤكد ( ...تتمة �ص)1
اإلره��اب��ي��ي��ن األج���ان���ب وس��ي��ك��ون
تقييد مفعوله ف��ي إط���ار مناطق
م����ح����ددة غ���ي���ر ص���ح���ي���ح وغ��ي��ر
م��ج��د وال ن����رى ض������رورة ل��ذل��ك.
وأضاف روغاتشوف« :إنه مع ذلك
سيكون من المنطقي أن يركز القرار
مستقبالً في المقام األول على إرهابيي
داع��ش في العراق وسورية» ،الفتا ً
إلى أن وضع هذه المنظمة هو فريد
من نوعه إذ لم يكن ليالحظ في أي
حالة من حاالت الصراع مثل هذا الكم
من الجهاديين.
وقال المسؤول الروسي إن تنظيم
«داعش» يضم في صفوفه أكثر من
 15ألف مقاتل أجنبي قادمين من
ثمانين دول��ة في العالم ،مؤكدا ً أن
خطر ه��ؤالء اإلرهابيين ال ينحصر
بوجودهم في المجموعات المسلحة
فقط بل وفي عودتهم إلى بلدانهم،
وق����ال« :ه���ذا ه��و ح��ص��را ً التهديد
اإلرهابي الذي يحملونه من بلدان
المنشأ والذي يدفع بالدول المهتمة
نحو التعاون وإنه هو حصرا ً ما أجبر
الرئاسة األميركية لمجلس األمن
الدولي في أيلول الجاري للدعوة
لعقد اجتماع حول هذا الموضوع».
وش����دد روغ���ات���ش���وف ع��ل��ى أن
تصورات موسكو حول نص المشروع
متعلقة في الغالب بأشياء أخرى كي
ال يكون هذا القرار مفسرا ً بشكل غير
صحيح من قبل المهرة المفسرين
بحيث يمنح الحق بتوجيه ضربات
ألهداف على األراض��ي السورية من
دون أي تعبير واض��ح عن موافقة
حكومة هذه الدولة ذات السيادة.
من جانبه ،أكد المبعوث الصيني
ال��خ��اص ل��ش��ؤون ال��ش��رق األوس��ط
السفير كونغ شياوشنغ أن بالده
ترفض بشكل قاطع اإلره���اب بكل

وفيات
الحزب السوري القومي االجتماعي
زوجته سامية الزير
شقيقتاه :صونيا زوجة رفيق سماحه
وعائلتهما وخ��زام��ى أرملة الشهيد كمال
خيربك.
أوالد شقيقتيه :هاني سماحه وعائلته،
زياد سماحه وعائلته ،الرا زوجة وليد حنا
وعائلتهما وهشام خير بك.
ابنتا زوجته :جوانا رعد وداليا زوجة
وليم مجاعص وعائلتهما.
حماته :ماري فغالي أرملة غبريال الزير
أشقاء زوج��ت��ه :سليم الزير وعائلته،
طوني الزير وعائلته
ينعون إليكم بمزيد من األسى فقيدهم
الغالي المرحوم

الدكتور مخول فؤاد قاصوف
احتفل ب��ال��ص�لاة ل��راح��ة نفسه أمس
الجمعة  19أيلول .2014
تقبل التعازي اليوم السبت وغدا ً األحد
 20و 21الجاري في صالون كاتدرائية
النبي الياس الخنشارة من الساعة الحادية
عشرة صباحا ً لغاية السادسة مساء.

ان��ت��ق��ل إل���ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى في
الواليات المتحدة األميركية فقيدنا
الغالي المرحوم

مصطفى العبد حمود
(أبو العبد)

زوجته :صبحية مقلد
أب��ن��اؤه :المدعي العام عبداإلله،
ال��دك��ت��ورة م��اي��ا ،ال��دك��ت��ور م���ازن،
ال��م��ه��ن��دس ب��ل�ال ،ال��م��ه��ن��دس علي
واألستاذة الفانا.
شقيقاه :الدكتور محمد والمهندس
علي.
شقيقاته :أم محمد مكي ،أم صالح
صالح وزهرة.
تتقبّل عائلته التعازي في دارته
في تبنين أيام السبت واألحد واالثنين
 20و  21و  22أيلول.

أشكاله ،خصوصا ً اإلره���اب الذي
يستهدف المدنيين وأرواح األبرياء،
م��ش��ددا ً على ض���رورة أن يوضح
المجتمع الدولي موقفه بدقة أكثر
حيال هذه المسألة.
وأكد كونغ ضرورة احترام سيادة
ووحدة أراضي أي دولة عند القيام
ب��أي تحركات ضد اإلره���اب وق��ال:
«ال يجوز أن يكون هناك أي نوع من
الشكوك في هذا الصدد» ،مشيرا ً أن
ب�لاده تعتبر الشعوب في منطقة
الشرق األوسط صاحبة هذه المنطقة
ويجب على المجتمع الدولي احترام
اقتراحاتها في ما يتعلق بإيجاد حل
لقضية المنطقة.
إل���ى ذل����ك ،أك����دت دم��ش��ق ي��وم
أم��س التزامها بواجباتها بموجب
اتفاقية فصل القوات ،والذي تجلى
باحترامها لوالية ق��وة «األن��دوف»
وتقديم كل التسهيالت الالزمة لها
والتعاون الوثيق والتنسيق الكامل
م��ع ك��ل م��ن إدارة عمليات حفظ
السالم.
وردت الخارجية السورية على
تقرير األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون األخير حول قوة األمم
المتحدة لمراقبة فض االشتباك،
وأش�������ارت أن ك���ي���ان االح���ت�ل�ال
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» م��ا زال مستمر في
ارت��ك��اب انتهاكاته الت��ف��اق فصل
ال��ق��وات ل��ع��ام  ،1974األم���ر ال��ذي
أكده تقرير األمين العام األخير ولم
تسلم قوات األمم المتحدة نفسها من
هذه االنتهاكات التي وثقها التقرير
في الفقرة  13منه مشيرة إل��ى أن
«إسرائيل» قامت بعدوان بتاريخ
 2014-6-2أطلقت خالله عدة
قذائف سقطت بالقرب من مقر قيادة
قوات األمم المتحدة في معسكر نبع
الفوار ما تسبب بحالة رعب وهلع
ألفراد «االندوف».
ول��م تكتف «إس��رائ��ي��ل» بذلك بل
قامت أيضا ً بعدوان جديد بتاريخ
 2014-6-23وثقه التقرير في
فقرته رقم  14حيث أشار إلى سقوط
بعض القذائف في منطقة مخيم نبع
الفوار ما أدى الى استشهاد تسعة
سوريين وجرح تسعة آخرين.
وأوضحت الخارجية إنه انطالقا ً
م��ن ح���رص س��وري��ة ع��ل��ى ال��وف��اء
بالتزاماتها فإنها ت��م��ارس أقصى
درج��ات ضبط النفس في مواجهة
األعمال التي تقوم بها التنظيمات
اإلرهابية المسلحة في منطقة عمل
قوة «االن��دوف» إدراكا ً منها لطبيعة
المنطقة ولاللتزامات القائمة وتؤكد
مجددا ً بأن ما تقوم به ق��وات حفظ
ال��ن��ظ��ام ال��س��وري��ة ي��أت��ي ف��ي إط��ار
معالجة وضع ناشئ أملته ظروف
ط��ارئ��ة استثنائية تتمثل بوجود

ك�سر حاجز القطيعة مع كرد�ستان بزيارة ال�سليمانية و�أربيل
الجلسة التشريعية المرتقبة ،وأبلغ مصدر
مطلع يتابع مسألة السعي الستئناف العمل
التشريعي للمجلس «البناء» أن األجواء تسير
حتى اآلن باالتجاه اإليجابي ،متوقعا ً حصول
تطورات في هذا المجال خالل الساعات القلية
المقبلة.
وقال إنه من المنتظر أن يشهد هذا الموضوع
انطالقة جدية اعتبارا ً من الخميس المقبل ،آمالً
في تحديد جلسة تشريعية الحقاً .وأوض��ح
ردا ً على سؤال أن البحث في موضوع سلسلة
الرتب والرواتب لم ينته وأن هناك تفصيلين ال
يزاالن موضع أخذ ورد ،مضيفا ً انه ال يستطيع
الجزم بحسمهما قبل معرفة نتائج االتصاالت
واللقاءات التي ستجرى في اليومين المقبلين.
ومن المتوقع أن يزور النائب جورج عدوان
الذي يتح ّرك في هذا المجال ،رئيس المجلس
النيابي نبيه بري في الساعات المقبلة.

الكتائب ال تعارض
تمديدا ً لسنة

على صعيد االستحقاق الرئاسي الذي تراوح
االتصاالت في شأنه مكانها وسط االقتراحات
المتعددة لتحريكه .وذكرت أوساط سياسية
مطلعة أن ما يحكى عن البحث في اقتراح لفترة
انتقالية لرئاسة الجمهورية لم يعد وارداً،
ألن هذا االقتراح لم يحظ بقبول لدى العديد
من األط���راف .وأش���ارت إل��ى أن رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط لم يتطرق
إلى هذا الموضوع في خالل اتصاالته األخيرة
وبالتحديد مع رئيس تكتل التغيير واإلصالح
النائب ميشال عون ورئيس حزب الكتائب أمين
الجميل .ولفتت إلى أن جنبالط بحث مع الجميل
في موضوع التمديد لمجلس النواب فكان رد
األخير أنه ال يستطيع تحمل السير بالتمديد.
لكن المصادر أوضحت أن ح��زب الكتائب لن
يعارض التمديد إذا كان لفترة ال تتجاوز السنة.

العبادي� :إجراءات لحل م�شاكل الإقليم
أك���د رئ��ي��س ال������وزراء ال��ع��راق��ي
حيدر العبادي حرصه على حلحلة
المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل
والعمل على تجاوز الخالفات بشأن
ملف النفط.
وبحث رئيس الوزراء خالل زيارته
السليمانية واالل��ت��ق��اء م��ع رئيس
الجمهورية السابق جالل طالباني
من جهة وأعضاء المكتب السياسي
لالتحاد الوطني الكردستاني من
ج��ه��ة أخ����رى ،األوض�����اع ال��راه��ن��ة
والمستجدات على الساحة العراقية
واإلقليمية ومكافحة اإلرهاب.
وم���ش���ددا ً ع��ل��ى ض����رورة ات��خ��اذ
إج���راءات صعبة من قبل الحكومة
االت��ح��ادي��ة واإلقليم ف��ي سبيل حل
المشاكل ومنها االتفاق بشأن النفط.
وكان التحالف الكردستاني كشف
ع��ن المحاور التي تمت مناقشتها
والتي سيتم تنفيذها خ�لال زي��ارة
رئيس ال���وزراء حيدر العبادي إلى
محافظتي السليمانية واربيل ومن
أبرزها ملفات رواتب موظفي «إقليم
ك��ردس��ت��ان» وال��ن��ف��ط واس��ت��ك��م��ال
التشكيلة الحكومية.
وق��ال النائب عن التحالف مثنى
أمين أمس إن «زي��ارة العبادي إلى
اإلقليم ذات شقين أولها اجتماعي
حيث زار ال��ع��ب��ادي زع��ي��م االت��ح��اد
الوطني الكردستاني جالل الطلباني
ف��ي م��ق��ر إق��ام��ت��ه ف��ي السليمانية
ب��اع��ت��ب��اره رم���زا وط��ن��ي��ا ف��ض�لا عن

�سيتم طرحها في مجل�س الأمن

عناصر إره��اب��ي��ة ت��م��ارس أنشطة
إرهابية في منطقة الفصل.
وأشارت الخارجية إلى أن قيادة
«االندوف» قد نقلت مقر قياداتها في
مخالفة التفاق فصل القوات في حين
ك��ان بإمكانها ممارسة دوره��ا في
شكل كامل من خالل مقرها في دمشق
علما بأن الحكومة السورية لم تبخل
يوما بتقديم الدعم لقوة «االندوف»
وعملها بما في ذلك السماح بإدخال
التجهيزات وال��م��ع��دات االيرلندية
للكشف عن األلغام بدائية الصنع
وتسهيل إدخال المعدات والتجهيزات
المتطورة لكافة الكتائب العاملة في
القوة.
وش�����ددت ال��خ��ارج��ي��ة ع��ل��ى أن
غياب رد فعل األمم المتحدة شجع
التنظيمات اإلرهابية على التمادي
ف��ي أعمالها اإلره��اب��ي��ة األم��ر ال��ذي
نتج عنه ق��ي��ام «جبهة النصرة»
باختطاف حفظة السالم من الكتيبة
الفيجية ومحاصرة أفراد من الكتيبة
الفيليبينية والتهديد بقتلهم أن لم
يتم الرضوخ لمطالب هذه التنظيمات
اإلرهابية وقالت.
جاء ذلك في وقت أعلنت الفيليبين
أمس سحب جنودها العاملين في
قوة «االندوف» في الجوالن السوري
المحتل بعد تعرض جنودها العتداء
من قبل التنظيمات اإلرهابية على
مواقعهم الشهر الماضي.
وقال اللفتنانت كولونيل رومان
زاغ����اال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م الجيش
الفيليبيني «إن ال��دف��ع��ة األول���ى
م��ن الكتيبة السابعة ف��ي الجيش
الفيليبيني المكونة من  300جندي
ستصل إلى الفلبين على متن طائرة
لألمم المتحدة في وقت الحق اليوم
فيما سيصل  85جنديا ً آخرين يوم
األحد المقبل».
وأض���اف إن ق��رار االنسحاب «ال
عالقة له باالختالفات بين مسؤولي
األمن الفيليبينيين وقائد القوة بشان
التعامل األخير مع قضية احتجاز
ال��ره��ائ��ن م��ن ال��ج��ن��ود الفيجيين
والفيليبينيين الشهر الماضي في
الجوالن».
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري
يوم أمس على قرى و بلدات التريمسة
وال��ج��ل��م��ة وال��ع��وي��ن��ة وال���روض���ة
وال��ق��رام��ط��ة والحسينية وال��ح��وي
بريف حماه الشمالي ،وسط قصف
مدفعي و ج��وي م��رك��ز لتجمعات
المسلحين ف��ي اللطامنة وم��ورك
وكفرزيتا والحماميات.
وف���ي ح��ل��ب اس��ت��ه��دف الجيش
مسلحين في خان العسل وبني زيد
وحريتان واألتارب وبالط والعويجة
وم���ع���ارة األرت���ي���ق وخ���ان ط��وم��ان
وساسين.

هوالند يعر�ض على عبا�س مبادرة جديدة للت�سوية
أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند أمس اثر لقائه رئيس السلطة
الفلسطينية المنتهية واليته محمود
عباس في باريس أن مشروع قرار
ح���ول «ح���ل ال���ن���زاع» ب��ي��ن الكيان
«اإلسرائيلي» والفلسطينيين سيتم
طرحه في مجلس األمن الدولي.
وق���ال ه��والن��د للصحافيين في
حضور عباس« :سنقول بكل وضوح
في ق��رار سيتم تقديمه إلى مجلس
األمن ما نتوقعه اآلن من العملية وما
ينبغي ان يكون عليه حل النزاع».
وأضاف« :منذ وقت طويل جدا ً هناك
م��ش��اورات وم��ف��اوض��ات وعمليات
تعليق وتوقف وثمة فكرة ان��ه لن
يكون هناك أب��دا ً حل ينهي النزاع
«اإلسرائيلي» الفلسطيني على رغم
أننا نعلم جميعا ً بكل جوانبه».
وذكر هوالند بأنها «المرة الثالثة
تدمر فيها غ��زة» ،متابعا ً «سنقوم
طبعا ً بعملنا التضامني ،ولكن
ما علينا أن نسعى إليه هو اتفاق
س�لام دائ����م» .وش���دد على وج��وب
استئناف المفاوضات المتوقفة بين

الجانبين.
من جهته ،دعا عباس «كل الدول
إلى تحمل مسؤولياتها لوضع حد
لنزاع مستمر منذ اكثر من  66عاماً»،
م��ؤك��دا ً أن «صنع ال��س�لام سيمنح
شرعية اكبر لمكافحة اإلره��اب في
المنطقة».
واعتبر عباس ال��ذي يسعى إلى
ح��ش��د ال��دع��م ق��ب��ل إع�ل�ان م��ب��ادرة
دبلوماسية فلسطينية جديدة في
األمم المتحدة ،أن «فرنسا تستطيع
الدفع في اتجاه تعبئة دولية من
اجل تنفيذ المبادرة العربية».
وحظي عباس أخيرا ً في القاهرة
بدعم الجامعة العربية لخطته التي
تطالب بإنهاء االحتالل «اإلسرائيلي»
لألراضي الفلسطينية خالل ثالثة
أعوام تمهيدا ً لقيام دولة فلسطينية
ضمن حدود .1967
وس��ي��م��ض��ي ع��ب��اس ي��وم��ي��ن في
باريس قبل أن يتوجه إلى نيويورك
للمشاركة في الجمعية العامة لألمم
المتحدة التي تبدأ أعمالها في 24
أيلول وحيث سيلقي خطاباً.
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الأمن الرو�سي ي�صدر
قائمة ب�أ�سماء الداعمين
لتنظيم «داع�ش» بينهم الها�شمي

هيكل« :داع�ش» وح�ش �صنعه الغرب فانقلب عليه

قدمت إدارة مكافحة اإلره��اب في جهاز األم��ن الروسي FSB
تقريرا ً مفصالً عن جماعة «داع��ش» اإلرهابية وطريقة حصولها
على الدعم إلى الحكومة العراقية ،كاشفا ً الطرق التي تتلقى من
خاللها «داعش» الدعم من مصادر مختلفة ،مستندا ً إلى معلومات
موثقة ووثائق وصور جوية وتسجيالت صوتية وأفالم مسجلة
ومعطيات من أجهزة  GPSوكذلك تحليل التحركات الميدانية
بواسطة .GIS
وأوضح التقرير أن «إحدى الطرق التي يتلقى من خاللها داعش
الدعم المالي هو المساعدات النقدية التي يعتمدها ملك المملكة
العربية السعودية .حيث توضع هذه األموال في حساب شركة
تجارية تابعة لطارق الهاشمي في بنك في لندن تحت عنوان
شريك تجاري (ورد في التقرير اسم البنك وص��ورة من حساب
الشركة في البنك) ،بعدها يقوم طارق الهاشمي بنقل تلك األموال
من خالل أقساط متعددة إلى حساب لعزة الدوري في أحد بنوك
«إقليم كردستان» (ورد في التقرير اسم البنك وأسماء الموظفين
الضالعين في عمليات التحويل) والذي يقوم بدوره بنقلها إلى
قادة «داعش» من خالل أقساط متعددة أيضاً.

أكد الكاتب الكبير محمد حسنين
هيكل أن «العالم أدرك أن وحش
التنظيم الذي صنعوه انقلب عليهم،
معتبرا ً أن «الرئيس األميركي باراك
أوباما يريد أن يكون نفير الحرب
على داعش أميركياً ،على أن يشنها
العرب».
ول��ف��ت هيكل إل��ى دور مصر في
المرحلة الحالية ،قائالً إن «ناسا ً
كثيرة ج��دا ً أدرك��ت أن دور مصر ال
يمكن االستغناء عنه بموقفها ،وثانيا ً
بموقعها لكن هناك نقطة تتعلق
بالموقع أنه إذا لم يستغل يضيع.
والشيء الثالث أن الناس أدركت أن
الشعب المصري بحسه الحضاري
وسط تهاوي المنطقة حوله قدر على
أن يمسك اللحظة وبينما تساقط كل
ما حوله بقي موجودا ً متماسكا ً بقدر
ما ،وبالتالي ثبت أننا في التاريخ
موجودون وفي الواقع لدينا الرغبة
وشيء من اإلرادة وهذا دليل يثبت
حينما يوجد شيء حقيقي فهو مقنع

ر�سالتان من ( ...تتمة �ص)1
بالتأكيد لنصف االسكتلنديبن تقريباً،
وب��ح��س��ب م��ا أظ��ه��رت ن��ت��ائ��ج االس��ت��ف��ت��اء
أمس ،أسباب تدفعهم إلى السعي من أجل
االنفصال أو االستقالل ،سواء ارتبطت تلك
األسباب بواقع التهميش ال��ذي عانوا منه
على يد اإلنكليز على مدى ثالثة قرون (عمر
المملكة المتحدة) ،أو بواقع إساءة توزيع
ال��م��وارد وال��ث��روة والسلطة بين مكونات
المملكة ،خصوصا ً إذا تذكرنا أن كل النفط
البريطاني يستخرج من بحر الشمال ،أي
من شواطئ اسكتلندا ،وأن أكثر من  35مليار
جنيه استرليني من الصادرات البريطانية
هي بسبب الويسكي االسكتلندي ،ولكن
بالتأكيد أيضا ً للمتمسكين بالوحدة وفي
مقدمهم النائب البريطاني ،المتمرد دائما ً
على سياسات حكومته ج��ورج غ��االواي،
وجهة نظرهم التي تدفعهم بالتصويت نعم
لبقاء اسكتلندا في إطار المملكة المتحدة.
ف���غ���االواي ال��ي��س��اري ال��ف��ك��ر وال��ن��ش��أة
واالل��ت��زام ،ي��رى مثالً أن تقسيم بريطانيا
يقود إلى تقسيم الطبقة العاملة ،وبالتالي
إلى إضعاف دوره��ا في اسكتلندا ،كما في

ال��ص��داق��ة ال��ت��ي ت��ج��م��ع الطرفين
وه��ي زي��ارة لالطمئنان على صحة
الطالباني» .و»الشق الثاني يتمثل
باستكمال التشكيلة الوزارية التي
مازالت ناقصة ويجب على العبادي
استكمالها وهناك بعض الوزارات هي
من االستحقاق الكردي فضال عن ملف
رواتب موظفي اإلقليم وملف تصدير
النفط من اإلقليم وعائداته».
وذكر مصدر أن «العبادي توجه
إلى اربيل الستكمال المباحثات مع
رئ��ي��س اإلقليم مسعود ال��ب��ارزان��ي
ورئيس حكومة اإلقليم نيجيرفان
البارزاني ال��ذي من المقرر أن يزور
بغداد خالل األسبوع الجاري لتكملة
المناقشات).
م��ن جانبه وص��ف ري��س مجلس

محافظة االن��ب��ار ص��ب��اح ك��رح��وت
المقيم في اإلقليم لقائه بالعبادي
بالناجح والمثمر .وقال إن «العبادي
وعد بتخصيص مليار دوالر لتعويض
سكان االنبار من المتضررين جراء
العمليات اإلره��اب��ي��ة والعسكرية
فضال ع��ن فتح ب��اب التطوع لـ 10
آالف جندي ضمن ق��وات الحرس
الوطني وتشكيل ق��وات خاصة من
أب��ن��اء ال��م��ح��اف��ظ��ة» .ول��ف��ت ال��ى ان
(اللقاء كان مثمرا وناجحا والسيما
بعد تعهد العبادي بتكوين خلية
أزم��ة إلع���ادة جميع النازحين عبر
تأميم ط��رق رئيسة من بابل م��رورا
بعامرية الفلوجة وانتهاء بأماكن
سكناهم فضال عن طريق سامراء و
الرمادي).

بقية المملكة ،وبالتالي فعمال بريطانيا
كلهم ،بما فيهم عمال اسكتلندا سيدفعون
ث��م��ن االن��ف��ص��ال ت��م��ام��ا ً ك��م��ا دف��ع��وا ثمن
سياسات طوني بلير (رئيس حزب العمال
السابق ،رئيس الحكومة األسبق) الداخلية
وال��خ��ارج��ي��ة ،ال سي ّما م��ن خ�لال تشويه
مسيرة حزب العمال واالنقالب على برامجه
االجتماعية واالق��ت��ص��ادي��ة ،وت��راج��ع هذا
الحزب في االنتخابات النيابية ال لمصلحة
حزب المحافظين فقط ،بل لمصلحة حزب
الليبراليين األحرار أيضاً.
وفي هذا اإلطار ،ونتيجة معرفته بحجم
التذمر االسكتلندي من السياسات الحكومية
البريطانية والتحاقها بالسياسة األميركية،
وحتى الصهيونية ،فإن غ��االواي يعتقد أن
بقاء اسكتلندا في إطار االتحاد من شأنه أن
يقوي احتماالت االستقالل البريطاني عن
الرضوخ لإلمالءات األميركية والصهيونية،
ويعطي مثالً على ذل��ك هو التصويت قبل
عام على اشتراك بريطانيا في الحرب على
س��وري��ة ،حيث ك��ان ل��ن��واب اسكتلندا في
مجلس العموم ال���دور الحاسم ف��ي رفض

مشاركة بالدهم في تلك الحرب ،وهو رفض
أدى مع اسباب أخرى إلى تراجع واشنطن
عن تهديداتها.
في القضية الفلسطينية ،يدرك كل متابع
للسياسات في بريطانيا أن التعاطف مع
الحق الفلسطيني في اسكتلندا يفوق بكثير
تعاطف المكونات األخ���رى ف��ي المجتمع
البريطاني ،وبالتالي ف��إن بقاء المك ّون
االسكتلندي في االتحاد البريطاني من شأنه
أن يسهم مع تحوالت أخرى متسارعة في
ال��رأي العام اإلنكليزي ،في تغيير الموقف
البريطاني ذاته في زمن ليس ببعيد ،ال سيما
أن حجم المغانم التي كانت تجنيها بريطانيا
في زمن المستعمرات قد تراجع إلى حد كبير.
ناهيك عن استيالء واشنطن على غالبية ما
تبقى من الغنائم االستعمارية.
من هنا فقد أرسل االسكتلنديون عبر هذا
االستفتاء إل��ى حكومة كاميرون ،كما إلى
العالم بأسره ،رسالتين في آون��ة واح��دة،
األولى هي أنه مهما كانت المظالم وسياسات
التهميش كبيرة فإن االنفصال ليس حالً،
وهذا وعي كبير بحركة التاريخ وقوانينها،

وبالمصالح البعيدة المدى للمجتمعات
ودولها.
أما الرسالة الثانية فهي أن الفارق الضئيل
بين المؤيدين للوحدة والمعارضين لها
مرشح ألن يتغيّر في أي استفتاء مقبل إذا لم
تتغير سياسات حكومة لندن تجاه اسكتلندا
سواء من جهة التهميش ،أو احتكار السلطة
والثروة.
والرسالتان أيضا ً تستحقان أن يقرأهما
بتعمق وتجرد كل دعاة االنفصال والتقسيم
في بالدنا ،وكل القيمين على مقدرات هذه
البالد من حكام متنفذين ،فنرفض جميعا ً
نزعات االنفصال والتقسيم أيا ً كانت ذرائعها،
ونرفض أيضا ً سياسات التهميش واالحتكار
واالحتراب واإلقصاء أيا ً كانت مبرراتها.
ف�لا ش��يء يوحد كالوحدة التي تحترم
كل الخصوصيات الثقافية واالجتماعية
وال��ق��وم��ي��ة واإلث��ن��ي��ة ،وال ش���يء ي��ش��رذم
كالتشرذم طائفيا ً كان أم مذهبيا ً أم عرقيا ً أم
جهويا ً أم فئوياً.

معن بشور

وهذا ثبت بالظروف» .وأضاف أنه
«عندما أدرك العالم ببساطة أن
التيار اإلسالمي ليس هو الحل في
المستقبل وال في إسهام المنطقة
في السلم العالمي وال في التحول
العالمي ،ه��ذا الترتيب ال��ذي كان
معدا ً مع تركيا وفكرة الخالفة ،بدأ
ي��ح��دث إدراك وه��و م��ا سهل قبول

السيسي».
وت���ح���دث ه��ي��ك��ل ع���ن ال��م��واق��ف
الدولية الحالية ق��ائ�لاً إن «هناك
ت��غ��ي��را ً ف��ي ال��م��وق��ف ال���دول���ي في
اتجاه التيار اإلسالمي أو في سبيل
اس��ت��غ�لال اإلس�ل�ام ف��ي السياسة،
وأنا أتوقع ارتفاع حدة اإلرهاب في
الفترة المقبلة».

�إعالنات ر�سمية
إعالن تلزيم تقديم وتركيب
بطاريات لجهاز  U.P.Sلزوم إدارة
اإلحصاء المركزي
بطريقة استدراج عروض
الساعة التاسعة من يوم السبت الواقع
فيه الحادي عشر من شهر تشرين األول
 2014تجري إدارة اإلحصاء المركزي في
مركزها الكائن في منطقة ميناء الحصن ـ
شارع الجيش ـ برج المر ـ بيروت استدراج
ع��روض لتلزيم تقديم وتركيب بطاريات
لجهاز .U.P.S
ـ التأمين ال��م��ؤق��ت :مايتي أل��ف ليرة
لبنانية.
ـ التأمين النهائي :عشرة بالماية من
قيمة الصفقة.
ـ طريقة التلزيم :يسند االلتزام مؤقتا ً إلى
من قدم أدنى األسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
والحصول عليه من مصلحة الديوان في
إدارة اإلحصاء المركزي.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
اإلح��ص��اء المركزي قبل الساعة الثانية
عشرة من يوم الجمعة الواقع فيه العاشر
من شهر تشرين األول .2014
بيروت في 2014/9/18
مدير عام إدارة اإلحصاء المركزي
مرال توتليان
التكليف 1637
إعالن تلزيم تقديم
قرطاسية لزوم إدارة اإلحصاء المركزي
بطريقة استدراج عروض
للعام 2014
الساعة العاشرة من يوم السبت الواقع
فيه الحادي عشر من شهر تشرين األول
 2014تجري إدارة اإلحصاء المركزي في
مركزها الكائن في منطقة ميناء الحصن ـ
شارع الجيش ـ برج المر ـ بيروت استدراج

عروض لتلزيم قرطاسية.
ـ التأمين المؤقت :لكل صنف تأمين محدد
في الجدول المرفق بدفتر الشروط الخاص.
ـ التأمين النهائي :عشرة بالماية من
قيمة الصفقة.
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�ل�اع
والحصول عليه من مصلحة الديوان في
إدارة اإلحصاء المركزي.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى إدارة
اإلح��ص��اء المركزي قبل الساعة الثانية
عشرة من يوم الجمعة الواقع فيه العاشر
من شهر تشرين األول .2014
بيروت في 2014/9/18
مدير عام إدارة اإلحصاء المركزي
مرال توتليان
التكليف 1638
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لنقل المحروقات إل��ى معمل الحريشة،
وذل��ك وفق المواصفات الفنية والشروط
اإلداري��ة المحددة في دفتر الشروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
ثالثماية ألف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
من قسم الشراء في المصلحة اإلداري��ة في
مركز الشركة في البحصاص ما بين الساعة
 8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم األربعاء
الواقع فيه  15تشرين األول  2014الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1609

