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ال�سعودية تتر�سمل ( ...تتمة �ص)1

من التهابات شديدة في رجله .وأكد أن الخاطفين «رفضوا
منحي تعهدا ً بوقف القتل وأخبروني أنهم مستفزون جداً».
ونقل موقع الملحق اإللكتروني عن المصري قوله إنه
«تلقى اتصاال ً مباشرا ً من قيادة «جبهة النصرة» أبلغته
فيه عن نفاد صبرها وذل��ك لعدم حصولها على جواب
من الحكومة اللبنانية مع العلم أن الجبهة تتواصل مع
الحكومة منذ أسبوع بحسب زعمها» .وأك��د أن الجبهة
أبلغته أنها ستلغي تفويضها له للقيام بالوساطة في ملف
العسكريين المخطوفين تدريجيا ً وذلك نتيجة لعدم رد
الدولة اللبنانية على هذا األمر».
ومساء وج��ه تنظيم «داع���ش» عبر شريط «فيديو»
لمقاتليه المتواجدين في جرود عرسال رسالة ،لكل من
رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري والنائب وليد
جنبالط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وقال أحد المقاتلين باللغة الفرنسية إن رسالته إلى حلفاء
فرنسا في لبنان هي أن «الدولة اإلسالمية» في حرب ضد
حزب الله ،ووصف الثالثة بأنهم «مجرمون أضافوا جرائم
جديدة إلى جرائمهم من خالل تعاونهم مع حزب الله».
وختم بالقول« :أنتم فقط المسؤولون عن مصير أسراكم
فمستقبلهم ،حياتهم أو موتهم يتوقف على قراركم».

سالم :جاهزون للمقايضة

من جهة أخرى ،كرر رئيس الحكومة تمام سالم خالل
جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير أمس ،أن قضية
العسكريين معقدة وصعبة ،م��ؤك��دا ً جاهزية مجلس
ال��وزراء للسير بالمقايضة ،لكنه أشار بحسب ما أبلغت
مصادر وزاري��ة «البناء» ،إلى «أن الخاطفين يمارسون
لعبة االب��ت��زاز ،ول��م يقدموا أي ش��يء ملموس» .ولفتت
المصادر إلى «أننا نتعاطى في ملف العسكريين بين دولة
وعصابة» .ورأت «أن كل االحتماالت مفتوحة ،بغض النظر
عن أنه ليس لدينا أي شيء أهم من ع��ودة العسكريين
سالمين إلى عائالتهم».
أم��ا على صعيد ت��ح��رك األه��ال��ي ب��ات��ج��اه ال��ق��ي��ادات
السياسية ،فقد التقى وفد منهم أمس األمين العام لتيار
«المستقبل» أحمد الحريري الذي أبلغ الوفد أن هم التيار
تحرير العسكريين المخطوفين بالمقايضة أو بغيرها».
وأبلغ الحريري األهالي «أن إصرار الجهات الخاطفة على
إطالق سراح إرهابيين كبار كنعيم عباس عقبة أساسية
في ملف التفاوض».
وفيما سيتابع األهالي جولتهم على المسؤولين ،ذكرت
معلومات أن وفدا ً من األهالي يزمع السفر إلى السعودية
لمقابلة الرئيس سعد الحريري هناك.

الجيش يصد محاولة
تسلل إلى عرسال

وبالتزامن ،انتكس الوضع األمني مجددا ً في عرسال،
ودارت اشتباكات عنيفة في منطقة وادي عطا بين الجيش

اللبناني والمسلحين حيث استهدف الجيش تحركاتهم
بمدافع الهاون.
وأكدت مصادر أمنية لـ«البناء» أنه «نتيجة االشتباكات
التي تحصل في القلمون بين مثلث «جبهة النصرة»-
«داع��ش»« -الجيش الحر» ،تحاول مجموعات إرهابية
التسلل إلى الداخل اللبناني ،وخرق الطوق الذي ركزه
الجيش منذ شهرين في جنوب شرقي عرسال ،ما حمل
الجيش على التدخل لمنع دخ��ول هذه الجماعات عمالً
بالخطة التي بدأها منذ تركيزه الطوق».
ولفتت المصادر إلى «أن المجموعات المسلحة كانت
تحاول استهداف مراكز الجيش بالنيران لتفتح طريقا ً
باتجاه عرسال من دون أن تقترب من المراكز التي جنبها
اإلسناد المدفعي ال��ذي لجأ إليه الجيش ،أي محاوالت
استهداف من قبل المسلحين».

ال نفط وال نفايات
في مجلس الوزراء

من جهة أخرى ،أكدت مصادر وزاري��ة لـ»البناء» «أن
جلسة مجلس الوزراء كانت أقل من عادية ،لم تبحث في
أي مسألة سياسية ،باستثناء أن رئيس الحكومة تحدث
عن زيارته إلى فرنسا واالتحاد األوروبي».
وفيما لم يتطرق مجلس الوزراء إلى ملف النفط ،أرجأ
ملف النفايات إلى جلسة الثالثاء المقبل بعدما وزع وزير
البيئة محمد المشنوق على الوزراء الخطة المتكاملة في
شأنها والتي تتضمن تقسيم المناطق ،ودفتر الشروط
تمهيدا ً لمناقصة عالمية .كما تم تأجيل البحث في ملف
الجامعات بعد اعتراض وزير الدفاع سمير مقبل عليه.
وفي موضوع الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل،
أكد وزير المال علي حسن خليل أن الجلسة األولى ستعقد
في فترة األعياد وهي ستكون في عين التينة ،والمعاون
السياسي لألمين العام لحزب الله حسين خليل سيكون
مندوب حزب الله في الحوار ،بالمقابل سيكون مستشار
رئيس تيار المستقبل نادر الحريري مندوب التيار» ،ولفت
إلى أننا «ال نتوقع إنجازات سريعة وجذرية في الحوار».
وأوضح خليل أن «هناك اختالفات كبيرة في وجهات
النظر حول شكل قانون االنتخاب» ،ولفت إلى أنه بغياب
رئيس الجمهورية «صار كل وزير معتبر حالو أكبر من أمير
وأكبر من ملك» .وأوضح أن «سبب دعمنا للعماد ميشال
عون هو قوة تمثيله الشعبي».
وأعلن عن «تشكيالت ستصدر االثنين المقبل تشمل
معظم الموظفين على كل المستويات بالدوائر العقارية
لنحرر المواطنين من نير الفساد والفاسدين وننصح بعدم
المراجعة في أي موظف» ،موضحا ً أن «التشكيالت ال تعني
أن الفساد سمة جميع الموظفين» .وأضاف« :استدعينا 60
موظفا ً إلى وزارة المالية اعترف  45منهم على األقل بأنهم
كانوا يتقاضون رشاوى وتعهدوا بالكف عن هذه المخالفة
القانونية».

رو�سيا ال ت�ضغط ( ...تتمة �ص)1
 جاء كالم الرئيس الروسي في اجتماع الجمعية العامة لبرلماناتاالتحاد الروسي عن المواجهة المفتوحة لموسكو مع واشنطن في
مجال العقوبات ،وتصعيده العنيف ض ّد ال��درع الصاروخية في
أوروب��ا ،معلنا ً االستعداد للحرب استنادا ً إلى ثقة مطلقة بالنصر
وبقوات مسلحة قادرة ومفاجآت عسكرية ،وتناول أوكرانيا فقال
إنّ القرم هي قدس أق��داس ال��روس ومسجدهم األقصى وكنيسة
ّ
الكف عن األالعيب
قيامتهم وهيكل سليمانهم ،ودع��ا الغرب إلى
والضغط على كييف لوضع تفاهمات مينسك موضع التطبيق.
 زار الرئيس بوتين تركيا وتحدث من أنقرة عن الرئيس السوريبشار األسد كزعيم شعبي يملك التأييد والدعم من شعبه ،داعيا ً إلى
االنطالق من االنتخابات الرئاسية السورية كبداية لمرحلة جديدة
في البحث عن ح ّل سياسي في سورية.
 أعلن الرئيس األوكراني عن قبول السير بتفاهمات مينسك والبدءبتطبيق وقف للنار ،وت�� ّم وقف النار وثبت وب��دأ البحث بالخطوات
الالحقة وت ّمت دعوة لجنة االتصال إلى أول اجتماع لها يوم االثنين
ال��م��ق��ب��ل ،وت��ج��اه��ل ال��غ��رب ك��� ّل ك�ل�ام س��اب��ق ع��ن ال��ق��رم كموضوع
للتفاوض ،وفي الملف النووي اإليراني بدت إيران مرتاحة إلى سير
المفاوضات وتسارعها نحو حلحلة القضايا العالقة.
 اتضحت معالم مبادرة دي ميستورا عبر االرتباك الذي سبّبتهفي حلف خصوم سورية ،خصوصا ً لجهة ربط ك ّل إجراءات تجميد
القتال بإغالق الحدود أمام السالح والمسلحين وعند الحديث عن
حلب يصير المطلوب إغ�لاق ال��ح��دود التركية ،واتضحت معالم
ال��م��ب��ادرة الروسية كسعي لفكفكة المعارضة التي ش��ارك��ت في
جنيف ،والسعي إلى استكشاف فرص اختيار قواها وشخصياتها
التي سترتضي مقاربة الح ّل السياسي على قاعدة التسليم بنتائج
االنتخابات الرئاسية كنقطة بداية ال تفاوض حولها.
 صديق قديم في موسكو لخص لي الموقف الروسي بالقول،إنّ روسيا استثمرت في الوقوف مع سورية سياسيا ً وتسليحيا ً
واقتصاديا ً في ظروف كان وضع سورية فيها مقلقاً ،ولم تتهيّب
موسكو التهديد ولم تغ ّرها الوعود واإلغراءات ،وموسكو تميّز بين
قناعتها بضرورة مواكبة النجاحات التي حققتها سورية ومعها
روسيا ،بعمل سياسي يجب االتفاق عليه مع الحكومة السورية
من دون تجميد مسار النجاحات المتاحة عسكرياً ،وبين التزامات
روس��ي��ة مبدئية تجاه س��وري��ة لضمان م��ص��ادر قوتها وعناصر
ص��م��وده��ا ،وأنّ م��وس��ك��و ال��ت��ي ت��ق��ود م��ب��ادرة ل��دع��وة رم���وز من
المعارضة وممثلين للحكومة السورية للجلوس إلى مائدة واحدة
بهدوء والبحث عن أطر للح ّل السياسي ،تربط ك ّل خطوة تقوم أو
ستقوم بها بالروزنامة التي تراها القيادة السورية.
ناصر قنديل

عمليات البي�شمركة ( ...تتمة �ص)1
وب��ح��س��ب ف����ؤاد ح��س��ي��ن رئ��ي��س
دي���وان رئ��اس��ة اإلق��ل��ي��م ف��إن «خطة
تحرير سنجار تم التخطيط لها من
مدة ورئيس اإلقليم كان يشرف على
التخطيط لتحرير سنجار ،ونحن
مؤمنون ونؤمن بأن قوات البيشمركة
ستحرر سنجار بأقرب فرصة».
إن ع��زل مسلحي التنظيم داخ��ل
الموصل وتلعفر بعد إحكام السيطرة
على الطريق الرابط بين زمار وربيعة

شمال نينوى هدف سيم ّكن القوات
الكردية من التقدم ص��وب سنجار،
وبأقل الخسائر ،لتبقى معركة تحرير
الموصل مؤجلة.
يتابع حسين إن «تحرير الموصل
يحتاج إلى خطة شاملة وخطة متفق
عليها من قبل مجموعة من األطراف
من بينها الطرف ال��ك��ردي والطرف
العراقي وطرف التحالف ،لهذا مسألة
تحرير الموصل في الوقت الحاضر

خطة مؤجلة».
م��ن جهته يقول ب��ش��ارت زنكنة،
الخبير األمني والعسكري« ،هناك
عالقة قوية ج��دا ً بين اتخاذ إج��راء
فرض حصار الكتروني على «داعش»،
والقيام بعملية هجومية الستعادة
سنجار وتحريرها ،اآلن نحن في
حرب وبالتالي ال بد من اللجوء إلى
هكذا وسيلة».
س��ب��ع ق����رى ف���ي م���ح���ور زم���ار

م�شروع قرار ( ...تتمة �ص)1
وتحت ضغط األوروبيين والدول العربية وخصوصا
األردن ،وافق الفلسطينيون على مواصلة المفاوضات
بما في ذلك مع الواليات المتحدة من أجل التوصل إلى
نص توافقي يمكن أن يتبناه مجلس األمن.
وكان األردن قدم رسميا ً إلى مجلس األمن الدولي
م��ش��روع ق���رار ي��دع��و إل��ى تسوية بين «إس��رائ��ي��ل»
والفلسطينيين خالل عام واحد وإنهاء االحتالل بنهاية
.2017
وقالت دينا قعوار مبعوثة األردن لدى األمم المتحدة
إنها تأمل بأن يتوصل المجلس إلى قرار باإلجماع في
شأن مسودة القرار.
وتسلم مجلس األمن في تشرين األول مشروع قرار
فلسطينيا ً يدعو إل��ى إنهاء االحتالل «اإلسرائيلي»
لألراضي الفلسطينية بحلول تشرين الثاني 2016
لكن الواليات المتحدة ودوال ً أخرى اعتبرت هذا النص
غير مقبول.
وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا أي��ض�ا ً على
صياغة مشروع قرار .وقال وزير الخارجية الفرنسي
ل���وران فابيوس إن م��ش��روع ال��ق��رار سيقترح إنهاء
محادثات السالم في غضون عامين.
وينص مشروع القرار المقدم أول من أمس األربعاء
على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من
خالل التفاوض إلى عدة عوامل منها ح��دود 1967
واالت��ف��اق��ات األم��ن��ي��ة وال��ق��دس كعاصمة مشتركة
للدولتين .ويدعو النص أيضا ً الجانبين إلى التوقف
عن أي إج��راءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك
األنشطة االستيطانية التي قد تقوض ج��دوى حل
الدولتين.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن
«المشروع الذي قدم لمجلس األمن هو مشروع القرار
الفرنسي المعدل بناء على المالحظات وال��ق��رارات
الفلسطينية» .وأض���اف« :م��ش��روع ال��ق��رار ق��دم إلى

مجلس األمن بلونه األزرق على أن يطرح للتصويت
بعد أربع وعشرين ساعة من تقديمه في حال لم تطلب
أي من ال��دول الخمس عشرة األعضاء في المجلس
مناقشة المشروع».
وبحسب المالكي ف��إن فرنسا «سحبت موضوع
يهودية الدولة في مشروع ال��ق��رار» ،مشيرا ً إل��ى أن
نظيره الفرنسي ل��وران فابيوس أكد له «أن الدولة
اليهودية غير مطروحة وسحبت من مشروع القرار».
وق��دم البرلمان األوروب��ي األربعاء دعمه المبدئي
لالعتراف بدولة فلسطين لكن من دون دعوة أعضاء
االتحاد األوروبي إلى القيام بذلك كما كانت ترغب عدة
كتل سياسية.
وعبر البرلمان األوروبي عن «دعمه مبدئيا ً االعتراف
بدولة فلسطين والحل على أس��اس دولتين «لكن ذلك
يجب أن يترافق مع عملية السالم التي يجب إحياؤها»
بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية  498صوتا ً مقابل .88
وتتعين موافقة تسعة أصوات للتصديق على القرار
وهو ما قد يرغم الواليات المتحدة على أن تقرر ما إذا
كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده أم ال ،لكن
يبدو أن استخدام واشنطن حق النقض ضد النص
أصبح شبه أكيد؛ ألنها تعارض أي إج��راء أح��ادي
الجانب من قبل الفلسطينيين يهدف إلى الحصول
من األمم المتحدة على اعتراف بدولتهم ،معتبرة أنه
ينبغي أن يأتي ثمرة مفاوضات سالم.
وق��ال وزي��ر الخارجية األميركي ج��ون كيري إن
الواليات المتحدة «لم تحسم أمرها في شأن الصياغة
أو المقاربة أو قرارات محددة وال أي شيء من هذا».
وأضاف« :ليست لنا أية مشكلة في حال قدموا مشروع
ق��رار بروحية التعاون كي ن��رى كيف يمكن التقدم
بطريقة رزينة ولحل المشكلة وليس لتضخيمها»،
مؤكدا ً أن الواليات المتحدة «لم تر بعد» نص مشروع
القرار.

«داع�ش» يتب ّنى ( ...تتمة �ص)1
وه��ذه هي المرة األول��ى التي يتم فيها تبني عمليتي
االغتيال .وكان المعارض المناهض لإلسالميين شكري
بلعيد قتل في  6شباط عام  2013في تونس .وفي 25
تموز من العام نفسه ،اغتيل محمد البراهمي المعارض
القومي اليساري.
وأف���ادت وزارة الداخلية التونسية ب��أن أب��و مقاتل
واسمه الحقيقي أبو بكر الحكيم ،عنصر «إرهابي» .وظهر
المعني في الفيديو محاطا ً بثالثة مسلحين آخرين بلباس
عسكري.
وتوعد أبو مقاتل بالمزيد من عمليات االغتيال «سنعود
ونغتال الكثير منكم .والله لن تعيشوا مطمئنين ما دامت

تونس ال يحكمها اإلسالم» داعيا ً التونسيين إلى مبايعة
تنظيم «الدولة اإلسالمية» المتشدد.
وبحسب حصيلة رسمية للسلطات التونسية ،فقد
انضم ما بين  2000إلى  3000تونسي إلى المجموعات
المتشددة ومن بينها تنظيم «داعش» للقتال في سورية
والعراق ،وتخشى السلطات أن تؤدي عودة بعض هؤالء
إلى زعزعة استقرار البالد.
وتشهد ت��ون��س منذ ث���ورة ك��ان��ون ال��ث��ان��ي 2011
تصعيدا ً للهجمات التي تنفذها جماعات متطرفة قتل
خاللها العشرات من رجال األمن إلى جانب المعارضين
االثنين.

الجي�ش يدخل ( ...تتمة �ص)1
استعيدت من «داعش» الذي انسحب
مقاتلوه إل��ى قضاء تلعفر ،بعدما
قطع عنهم اإلمداد من داخل الموصل،
ب���وادر المعركة ب���دأت غ���داة فرض
حكومة اإلقليم ح��ص��ارا ً الكترونيا ً
على «داع��ش» ،وذل��ك بقطع خطوط
االنترنت عن المناطق التي يسيطر
عليها ،فيما تدرس حاليا ً قطع خدمات
ال��ه��ات��ف ال��م��ح��م��ول أي��ض��ا ً (راج���ع
تفاصيل أخرى في الصفحة .)12

من الشمال عبر الحدود مع تركيا ،تمهيدا ً لتسويات
محتملة قد تكون على غرار التسوية التي أبرمت مع
المسلحين في حمص القديمة.
إلى ذلك ،كشفت مصادر دبلوماسية أمس أن دمشق
رفضت نشر قوات تابعة لألمم المتحدة في األحياء
الشرقية لحلب لحفظ األمن وضمان عدم خرق االتفاق
على تجميد القتال الذي اقترحه المبعوث األممي إلى
سورية ستيفان دي ميستورا.
وبحسب المصادر نفسها رفضت الحكومة السورية
نشر قوات من الجيش المصري مع القوات األممية.
كما اشترطت دخول قوات سورية من األمن والشرطة،
وعودة مؤسسات الدولة إلى أحياء حلب الشرقية.
الحكومة السورية رفضت كذلك تسليم أمن األحياء
للمسلحين كما طالبت المجموعات المسلحة ،ورفضت
استصدار ق��رار من مجلس األم��ن للخطة إذا ما كان
سيؤدي إل��ى ق��رار تحت الفصل السابع ،كما طالب
االئتالف المعارض.
جاء ذلك في وقت عثر ناشطون سوريون على 230
جثة في مقبرة جماعية بريف مدينة دير الزور تعود
ألف��راد من عشيرة الشعيطات قتلوا على يد تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
وذكر النشطاء أن المقبرة الجماعية عثر عليها في

بادية الكشكية في ريف المدينة الشرقي ،وأش��اروا
إل��ى أن��ه بعد العثور على ه��ذه المقبرة يرتفع عدد
أفراد العشيرة ،الذين أعدمهم «داعش» أو لقوا حتفهم
بقصف واشتباكات مع التنظيم ،إلى أكثر من 900
شخص.
وف��ي ش��أن متصل ،أك��د بشار الجعفري مندوب
سورية الدائم لدى األمم المتحدة أن تقديم النظامين
السعودي والقطري مشروع قرار ينتقد حالة حقوق
اإلن��س��ان ف��ي س��وري��ة مفارقة عجيبــة بحد ذاتها
ويدعو إلى االستهجان والسخرية ،نتيجة لضلوع
هذين النظامين بتأجيج العنف واستجالب اإلرهاب
الدولي إلى سورية وبعرقلة الحل السياسي لألزمة
فيها.
وق���ال الجعفري ف��ي ب��ي��ان أدل���ى ب��ه أم��س أم��ام
الجمعية العامة ل�لأم��م المتحدة قبل التصويت
على مشروع القرار المعنون «حالة حقوق اإلنسان
في الجمهورية العربية السورية» إن النشاطات
اإلرهابية للنظامين السعودي والقطري لم تتوقف
على تمويل وتسليح التنظيمات اإلرهابية ودعمها
إعالميا ً إنما فاقته إلى مستوى فتح معسكرات تدريب
عسكرية لإلرهاب فوق األراضي السعودية والقطرية
واألردنية والتركية.

لماذا �أرج�أت الخارجية الأميركية
ن�شر وثائق تخ�ص االنقالب على م�صدق؟
الجي�ش الكاميروني يعلن مقتل  116من «بوكو حرام»
أعلن الجيش الكاميروني أمس قتله  116من
مسلحي «بوكو ح��رام» بعد هجوم شنه عناصر
التنظيم على قاعدة عسكرية في أقصى شمال
الكاميرون.
وأوضحت وزارة الدفاع الكاميرونية في بيانها
أن قواتها صدت هجوما ً لجماعة «بوكو حرام» قتل
فيه  166مسلحاً ،وأنها فقدت في المقابل عنصرا ً
واحدا ً أثناء العملية وسجلت أضرارا ً غير محددة

على األراضي النيجيرية.
وورد في البيان أن مئات المسلحين هاجموا في
شكل متزامن «القاعدة ورتالً من اآلليات العسكرية
ودم���روا منها اثنتين ،وك��ان رد قواتنا فوريا ً
ومناسباً».
وتشن جماعة «بوكو حرام» بانتظام هجمات
على ه��ذه المنطقة تقوم خاللها بقتل مدنيين
ونهب القرى وتهاجم في شكل مباشر الجيش

الكاميروني.
وت��زداد عمليات التوغل التي تنفذها الجماعة
منذ أشهر عدة في أقصى شمال الكاميرون على
طول الحدود مع نيجيريا.
وأعلن الجيش الكاميروني عن مقتل حوالى
ألف مقاتل من هذا التنظيم النيجيري وفقدان 30
عنصرا ً من صفوفه ،فيما لم تحدد حصيلة رسمية
للضحايا المدنيين.

أرجأت وزارة الخارجية إصدار المجلد الرسمي لوثائق
تؤرخ لحقبة االنقالب الذي أطاح برئيس الوزراء اإليراني
األسبق محمد مصدق ،عام  ،1953وال��ذي كان مقررا ً
صدوره قبل بضعة أشهر خالل فصل الصيف.
وآلية اإلصدار عادة هي شأن روتيني يندرج تحت إطار
سلسلة التاريخ الرسمي «للعالقات الخارجية للواليات
المتحدة» ،والذي كان ينبغي تضمينه بندا ً خاصا ً بعنوان
«تاريخ االنقالب السري لوكالة االستخبارات المركزية
في إيران لعام .»1953
وأوض��ح مسؤلون في الخارجية ق��رار اإلرج��اء بأنه
اتخذ على خلفية المفاوضات الجارية مع إي��ران ،في
جلسة الهيئة االستشارية للوثائق التاريخية المنعقدة
في  8أيلول  .2014أخصائي الوزارة في شؤون تأريخ
السياسة االميركية ،ستيفن راندولف ،أوضح أنه لم يطرأ
اي تغيير على قرار الفصل بالملف االيراني ،كما لم يُحدد
موعد مستقبلي لإلفراج عنه ،مما يؤشر الى «اقرار ضمني
لألهمية الفائقة التي يوليها (صناع القرار) لمحتويات
الوثائق».
وأعرب رئيس الهيئة االستشارية الخاصة بمراجعة

الوثائق ريتشارد ايمرمان ،عن اعتقاده ب��أن دواف��ع
المسؤولين األميركيين الستثناء ذلك الجزء جاء «للخشية
من أن يؤدي إلى مفاقمة حدة العداء للواليات المتحدة في
إيران مما سيقلص فرص التوصل التفاقية حول البرنامج
النووي».
وأض��اف أن��ه يتفهم ح��رص المسؤولين األميركيين
لكنه ال يشاطرهم ال��رأي ،ال سيما أن «االنقالب السري
على مصدق أضحى س��را ً مكشوفاً ،فضالً عن أنه كان
أحد العوامل التي أدت الحتجاز الرهائن االميركيين عام
.»1979
واستطرد ق��ائ�لاً إن االف���راج ك��ان سيعزز «شفافية
االدارة االميركية الراهنة وإقالعها عن مفهوم الشيطان
األكبر الناجم عن (انقالب)  1953وما بعد ذلك» .وناشد
المسؤولين االميركيين االف��راج عن وثائق تلك الحقبة
والتي «قد تشكل نقطة تحول في مسار المفاوضات ،ومن
شأنها أيضا ً تعزيز احتماالت التوصل إلى اتفاق».
يذكر أن وزارة الخارجية أصدرت ملفا ً خاصا ً بالوثائق
المتعلقة بإيران عام  1989والذي لم يأتِ على مجرد
االشارة لالنقالبات السرية للوكالة.

روما :ال انت�صار
بال�صراع الدائر
في ليبيا

ق��ال وزي��ر الخارجية اإليطالي
ب��اول��و جينتيلوني ،إن ال��ص��راع
الحالي الدائر في ليبيا لن ينتهي
بفوز أحد.
وش��دد جينتيلوني في جلسة
استماع أم��ام لجنتي الخارجية
والدفاع في البرلمان اإليطالي أول
من أمس على أن تقسيم ليبيا الى
جزءين أمر غير مقبول ،الفتا ً إلى أن
«السبيل الوحيد الذي يمكن سلكه
في ه��ذا ال��وق��ت ،هو دع��م وساطة
األمم المتحدة».
وخلص رئيس الدبلوماسية
اإليطالية إل��ى ال��ق��ول إن «نجاح
الوساطة األممية من المحتمل أن
يسمح إليطاليا وغيرها من الدول
بتقديم مساهمة في مجال المراقبة
أو حفظ السالم».
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ق���ال وزي���ر
الخارجية اإليطالي ردا ً على سؤال
عن احتمال تسلل إرهابيين إلى
إيطاليا عبر ليبيا إن��ه «ال يمكن
استبعاد أي ش��يء» ،لكن «ليس
ه��ذا ه��و ال��ظ��رف المناسب إلث��ارة
تهويل في غير محله من خطر تسلل
اإلرهاب من ليبيا» ،مضيفا ً أن هناك
حضورا ً غير واضح لـ»داعش» ،بل
لإلرهاب المتطرف ،في درنة وكذلك
في بعض المناطق الجنوبية من
ليبيا» ،متسائالً عما إذا «كان هذا
يمكن أن يترجم إلى تهديد قد يصل
الى إيطاليا من طريق حركة الهجرة
القادمة من ليبيا؟».
وعبّر جينتيلوني في هذا الصدد
عن اعتقاده بأنه ال أحد «قادرا ً على
إعطاء تقديرات نهائية لهذا األمر»،
مشيرا ً إل��ى أن «اليقظة يجب أن
تكون عالية» ،مضيفاً« :أعتقد أن
على البحرية إبقاء عيونها ساهرة
على هذا الوضع في شكل تام» ،لكن
«تم التأكيد م��رارا ً وتكرارا ً بأن من
غير المعقول أن يلجأ اإلره��اب في
هذا السياق إلى استخدام قوارب
المهاجرين غير المضمونة».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
موعد إجراء االختبار النفسي للمرشحين
لمباراة التطوّع بصفة ضابط اختصاص
وتلميذ ضابط بتاريخ 2014/12/28
وذلك على الشكل التالي:
ـ من الرقم  1إلى  700الساعة السابعة
صباحاً.
ـ م��ن ال��رق��م  701إل��ى  1500الساعة
التاسعة صباحاً.
وذل��ك في الجامعة اللبنانية ،مدينة
الرئيس رفيق الحريري الجامعية (الحدث،
الشويفات) ،كلية الحقوق وإدارة األعمال.
على المرشحين أن يصطحبوا بطاقة
هويتهم وإيصال الترشيح.
يمنع إدخال الهاتف الخلوي.
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