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تتمات

«اليونيفيل» ( ...تتمة �ص)1

عصابات التكفير واإلره���اب ،اقتحمت بلدة عرسال ،بمنتهى الوحشيّة،
فاعتدت على جيش الوطن وقواه األمنية ،وخلّفت المآسي والفواجع ،وزهقت
أرواح الشهداء الغالين جداً ،ضباطا ً وجنوداً ،وحصدت عشرات من المدنيين
األبرياء.
تمحي وآالم ال تنقضي...
ث ّمة حسرة عميقة على هؤالء جميعاً ،وندوب ال ّ
وثمة ه ّم مقيم طالما بقي العسكريون اللبنانيون ،رهائن مخطوفين ،لدى إرهاب
متعدد األلوية والهويّات واألسماء ...وثمة سؤال مقلق كبير حول األسباب
يسرت للعصابات خروجا ً آمنا ً من عرسال ،وهذا السؤال مطروح
الحقيقيّة التي ّ
على الذين يعنيهم األمر ،أي على السلطة المسؤولة عن هذه المذ ّلة ،أ ّيا ً تكن
صفة تلك السلطة ،ومهما عال مقامها.
الخطر ال��ذي يتهدد حياة الرهائن ،ال يعالج بالتفاوض مع اإلره���اب...
ربما ال يعالج بالتفاوض وحده!! هنالك «مهابة» مفقودة ،يجب أن تستعاد
للمؤسسة العسكرية أوالً ،ثم للسلطة السياسيّة بعدها!! وال ينوب أحد عن
هاتين السلطتين ،وال تف ّوض أي جهة ،وال أي هيئة – أ ّيا ً تكن طبيعة ميولها
– بمسؤوليات وصالحيات ،تعود أصالً ،وبالكامل ،للدولة اللبنانيّة وحدها،
ممثلة بسلطاتها الدستوريّة ،ومؤسساتها ،فقط ال غير...
سمع اللبنانيون كالما ً هجينا ً تالقى على قوله بعض المسؤولين ،كبارا ً أو أق ّل
من كبار ،وانزلقت إليه ،بكل أسف ،قيادة عسكريّة ذات عصمة ،وقد كان عليها أن
يوجهون إليها اإلهانات.
تحافظ على مهابتها ،فال تجاري الذين ّ
مؤدى الكالم أنه لو هاجم الجيش عرسال ،لدخل لبنان في حرب «مذهبيّة»
خطيرة !! أجل هكذا بالحرف ،على رغم حجم «الجنون» في ما قيل أو حجم
«الجهالة» ال فرق!
الطريف في هذه «المأساة» أنّ بعضا ً من الذين اعتبروا دخ��ول الجيش
إلى عرسال ،معبرا ً إلى حرب مذهبيّة خطيرة ،كانوا يعيبون على مقامات
وشخصيّات ،ومناطق طاولها اإلره��اب ،ا ّتخاذها الح ّد األدن��ى من وسائل
الحماية ،فيما أولئك محصنون داخل حصون وقالع ،أو وراء جدران عالية من
الحجارة واالسمنت!
عرسال «بلدة لبنانية» ...تلك هي هويّتها الوطنية ...أنها كسائر البلدات،
والمدن ،والقرى ،تنتمي إلى هذه الهويّة ،فلماذا يص ّر المجانين والحمقى،
على اعتبارها مذهبا ً وطائفة؟! بل لماذا يص ّرون ضمنا ً وصراحة ،على اعتبار
المؤسسة العسكرية التي تض ّم لبنان بجميع أبنائه ،وبمعزل عن المكان الذي
يصلّون فيه« ،مذهباً» مج ّرد مذهب ،فيما الجيش مك ّون من جميع الطوائف،
والمذاهب ،على المستوى القيادي ،وعلى مستوى العناصر ،وما بينهما.
هل انحدرت بنا الغرائز ،والعصبيات ،والمصالح ،والمنافع ،والعمالة
للخارج ،والسياسات ،وأوامر العمليات ،وإغراءات «المكرمات» إلى هذا الدرك
من الجهل ،والحقد واإلسفاف؟! يبدو أن الجواب هو «نعم» بكل أسف ،وبئس
المصير!

رشاد سالمة

�أ�سقطوا الحدود ( ...تتمة �ص)1
يمثل اإلرهاب التكفيري قوة تدمير للمجتمعات والدول الوطنية وهو يستهدف
الجيوش التي تمثل العمود الفقري للكيانات القطرية في المنطقة ويحمل التكفيريون
منظومة من القيم والمفاهيم البربرية المتخلفة المكرسة لتبرير المذابح وعمليات
النهب الواسعة للثروات والستهداف جميع المعتقدات الدينية وإلغاء كل من يخالف
التكفيريين أفكارهم من أي مذهب أو معتقد كان واألقربون كانوا األولى بالويالت
والشرور التي ينشرها مرتزقة وقتلة محترفون يشتريهم أرباب اإلرهاب بالمال.
قوى التكفير اإلرهابي وتنظيماته تتحرك على مساحة المنطقة من دون اعتبار
للحدود والكيانات والدول وتجاهر بذلك بينما المجابهة مع خطرها ال تزال حبيسة
األطر والحسابات الضيقة ومن أبرز مظاهر تلك المعضلة ما تعرض له حزب الله
منذ تدخله في مجابهة العدوان على سورية والناقدون كان بعضهم ممن تدخلوا
لتمكين اإلرهاب من عبور الحدود إلى سورية وقد تلمسوا خطر انقالب التوازنات ضد
صنائعهم.
الحاجة تبدو ملحة أكثر من أي وقت مضى للعمل على الصعيد اإلقليمي والقومي
في إطار حركة نهضوية شاملة عابرة للحدود على صعيد الفكر واالستراتيجيا وإلى
تنظيم المقاومة الشعبية والعسكرية لإلرهاب والعدوان فقد أثبتت تجربتا سورية
والعراق أن المقاومة الشعبية إلى جانب الجيوش الوطنية تتيح قدرات عالية في
مكافحة اإلرهاب ودحره وهذا يتطلب حمالت واسعة لتعبئة الجماهير وحشدها
في حركة المقاومة وهذه العملية تسرع تفكيك البيئة الحاضنة والمضللة بعمل
جماهيري وتعبوي واسع النطاق.
إن من يتخيل إمكانية إيقاف اإلرهاب عند الحدود القطرية ومنعه من التسرب إلى
داخل أي بلد يخالف الطبيعة والمنطق وهو واهم بالمطلق فدعاية التكفير عابرة
لجميع وسائل االتصال واإلعالم والدول المتورطة في دعم التكفيريين واحتضانهم
واستعمالهم توفر لهم سبل الدعاية والتحريض وممارسة التضليل على أوسع
نطاق إقليمي ودولي والشبكات العابرة للحدود بتنظيماتها المتطرفة وبواجهاتها
الدينية المستترة تتحرك في كل اتجاه وال يمكن تصور فرص النجاح في مكافحة
هذه الظاهرة من دون تنسيق مباشر ومن غير تبادل المعلومات وتوحيد الجهود عبر
الحدود.
مقاومة التكفير اإلرهابي مثل مقاومة العدوان الصهيوني تستدعي إنهاض الفكرة
القومية والوطنية والتصرف من منظور وح��دوي تؤكده مجددا ً وحدة المصائر
واألخطار الوجودية التي تشمل دول المنطقة برمتها وخصوصا ً دول الشرق العربي
وأول الطريق النضال إللزام الحكومات والجيوش بتوحيد الجهود والقدرات من دون
اعتبار العتراضات المعرقلين هنا أو هناك.
يبقى السؤال :هل تنهض الجبهة المناهضة للتكفير والصهيونية في إطار سياسي
مشرقي يتخذ له تعبيرات نضالية عابرة للحدود القطرية وإال فكيف ينتصر على
داعش وسواها من يهابون تخطي الحدود التي أعلنت هي إلغاءها في أول فرصة؟

�أول نتائج ( ...تتمة �ص)1

ال نصاب في الموعد العاشر
ولوحظ أن النائب نقوال فتوش تقدم إلى أمانة
مجلس ال��ن��واب باقتراح قانون يمدد للمجلس
سنتين وسبعة أشهر .وق��ال فتوش لـ»البناء»
«إن هذا االقتراح تفرضه الظروف التي يمر بها
لبنان» ،لكنه أكد أنه في حال تحسن الوضع يمكن
يقصر واليته.
للمجلس أن ّ

بري :التمديد يؤخر انتخاب
الرئيس

وفيما توقفت المصادر أم��ام الكالم المتجدد
أمس للحريري والسنيورة الذي يتحدث صراحة
عن التمديد ،جدد الرئيس بري أمام زواره مساء
أم��س رفضه التمديد متسائالً« :م��ن يضمن أن
يؤدي التمديد إلى انتخاب رئيس جديد؟».
ّ
المعطل
واعتبر أن «التمديد للمجلس الحالي
والذي ال يش ّرع وال يعمل ،لن يساعد على اإلسراع
في انتخاب رئيس للجمهورية» ،مشيرا ً إلى أن
اإلحصاءات التي نشرت في هذا الخصوص تظهر
أن أغلب الناس من كل الفئات واالتجاهات ،هم
ضد التمديد.
وأشار بري إلى أن التمديد عند الحكومة ألنها
بعد مصادقة المجلس عليه ،هي التي ستوقع على
القانون .وبإمكان وزير واحد أن يعرقل القانون،
مؤكدا ً أنه ضد التمديد ولو قبلت األكثرية بذلك.
وشنّ بري حملة عنيفة على الطبقة السياسية
وق��ال« :إن الشعب أرق��ى من ه��ذه الطبقة ألنها
«غرقاني بالمشاكل والنكايات».

السنيورة :لعدم المزايدة في
التمديد

من جهته ،قال الرئيس السنيورة لـ»البناء» إن
تيار المستقبل من حيث المبدأ يرفض التمديد ،لكن
إذا كانت االنتخابات متعذرة في هذه الظروف،
فإنه لن يمانع ذلك ،داعيا ً إلى عدم المزايدة في
هذا الموضوع.
وإذ اعتبر أن األول��وي��ة ه��ي النتخاب رئيس
الجمهورية ،أك��د السنيورة أن ال جديد في هذا

الملف وأن األمور على حالها.
وأش���ار إل��ى أن م��ا ج��رى ف��ي ع��رس��ال مخاض
وتجربة مريرة ،يجب أن نستفيد منها ،ونعمل
على معالجتها بقدر كبير من الحكمة والروية
لمنع تكرار ما حصل ،في عرسال أو في أي منطقة
أخرى.

الحريري يس ّوق للتمديد

ب���دوره ،ك��� ّرر ال��ح��ري��ري أم��س إن��ه م��ع إج��راء
انتخابات رئاسية أوال ً وإال فال انتخابات نيابية،
مستدركا ً بالقول« :لكن إذا اضطررنا للتمديد
لمجلس النواب فأنا مع التمديد» .وأشار إلى أنه
بحث ه��ذا األم��ر باإلضافة إل��ى موضوع سلسلة
الرتب مع بري.
وأك���د ال��ح��ري��ري خ�ل�ال اس��ت��ق��ب��ال��ه الهيئات
االق��ت��ص��ادي��ة« :أن م��وض��وع السلسلة مطروح
بقوة ...والمهم أن نجد الحلول لهذه المسألة التي
أصبحت بمثابة قنبلة موقوتة ،وعلينا أن نعرف
كيف نسحب فتيلها» .وأش��ار من جهة أخ��رى،
إلى «أن التطرف هو عدو لبنان ونحن سنحاربه
خ��ص��وص �ا ً ع��ن��دم��ا يشكل خ��ط��را ً ع��ل��ى حياتنا
الوطنية».

وزير التربية يتراجع عن إعطاء
اإلفادات

في سياق متصل ،اضطر وزير التربية إلياس
بو صعب إلى التراجع عن إعطاء اإلف��ادات بدال ً
من الشهادة الرسمية بعد تجاوب أعضاء اللجان
الفاحصة م��ع دع��وة هيئة التنسيق النقابية
ورواب��ط المعلمين بمقاطعة التصحيح ،ولذلك
ق ّرر بوصعب بعد اجتماعه مع الهيئة أمس تأجيل
تصحيح االمتحانات واإلف��ادات أياما ً عدة يجول
خاللها وفد من هيئة التنسيق على رؤساء الكتل
النيابية.
واعتصم األساتذة منذ صباح أمس أم��ام مقر
وزارة التربية في األونيسكو تأكيدا ً على قرار
مقاطعة تصحيح االمتحانات ،في حين تجاوب
مع دع��وة وزي��ر التربية ما بين  50و 60أستاذا ً
للمشاركة في التصحيح ،فيما أكد رئيس هيئة

التنسيق حنا غريب «أن هيئة التنسيق هي القرار
الديمقراطي الذي ال يمكن أن يصادره أحد» ،ودعا
إلى أوسع مشاركة في االعتصام قبل ظهر اليوم
في ساحة رياض الصلح.

مصادر هيئة التنسيق

واستغربت مصادر الهيئة كيف تحول وزير
التربية إلى ع��راب لمعرقلي إق��رار السلسلة من
خ�لال م��ح��اوالت��ه ش��ق ص��ف المعلمين ،لكن ما
حصل باألمس أكد أن الهيئة عصيّة على االنكسار،
كما استطاعت الهيئة إس��ق��اط مقولة اإلف��ادات
ب��دال ً من الشهادات .وأضافت المصادر أن��ه في
ضوء االجتماع مع وزي��ر التربية بقيت األب��واب
مفتوحة للحوار على رغم أن النقطة األساسية
العالقة ال تزال السلسلة ،ألنها المدخل لتصحيح
االمتحانات .وأوضحت أنه جرى االتفاق خالل
االجتماع على أن يقوم بوصعب باالتصال مع
الكتل النيابية وكذلك هيئة التنسيق للتسريع في
إقرار السلسلة ألن ذلك هو المدخل الوحيد لحل
أزمة الشهادة الرسمية.
وأك��د الرئيس ب��ري أم��س «أن معالجة ملف
تصحيح االمتحانات والتوصل إلى حل لمطالب
هيئة التنسيق ال تتم إال بالعودة إل��ى مجلس
النواب وأي كالم خالفا ً لذلك ال أساس له».

قهوجي :الجيش
لن يساوم

أمنيا ً استمر الجيش اللبناني بفرض سيطرته
ع��ل��ى ب��ل��دة ع��رس��ال ومحيطها وت��ف��ق��د مناطق
االشتباكات مع المجموعات اإلره��اب��ي��ة ،حيث
سحب  7جثث عائدة إلرهابيين من محيط كسارة
العويش عند المدخل الغربي لبلدة عرسال.
واستقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في
اليرزة ،وفدا ً من عائالت العسكريين المفقودين.
وأك��د «أن الجيش لن يساوم إط�لاق�ا ً على دماء
شهدائه وجرحاه وحرية عسكرييه المفقودين،
وهو مستعد لالحتماالت كافة بغية الحفاظ على
سالمة العسكريين المفقودين وتحريرهم».

الشيء الوحيد ال��ذي يحق لنا التمسك به من منتجات
فوضانا السياسية وفيديراليتنا الطائفية البشعة غير
المعلنة هو الحرية اإلعالمية ،التي تأسست على ضعف
الدولة ،وليست على تقاليد احترام ال��رأي اآلخ��ر ،فأغلب
من قتل في لبنان بأيد لبنانية قتل ألن له رأي آخر ،وهذه
ال��ف��وض��ى وت��ل��ك ال��ح��ري��ة ،على خلفية ال��دول��ة الضعيفة،
مصدر الخلفية الثقافية ألنبل ظ��اه��رة عربية معاصرة
يمكن للبنانيين أن يتباهوا بها ،بينما يتباهى بعضهم
بالتنكيل ب��ه��ا ،وه��ي ال��م��ق��اوم��ة ال��ت��ي ه��زم��ت «إسرائيل»
وأذلتها ووفرت للبنان للمرة األولى صفة أن يكون أقوى
دولة عربية تحسب «إسرائيل» ألف حساب قبل التورط
بالحرب معها.
ال ي��ت��ب��ق��ى إال ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي ،ون��س��خ��ت��ه المنقحة
المحدثة ،ه��ي ن��ظ��ام الطائف ال��ذي يحفظ نظريا ً حقوق
األق��ل��ي��ات ،ولبنان مجموعة أق��ل��ي��ات ،لكن المقصود هنا
هو المسيحيين ،بعين غالبية تنتمي لبحر من المسلمين
ال��ع��رب ،وطبعا ً ال��ي��وم نقف عاجزين ع��ن انتخاب رئيس
للجمهورية بطريقة طبيعية وسلسة تحترم م��ا ندعيه
كمنجز للطائف وهو احترام الشراكة اإلسالمية مع المكون
المسيحي ،وها نحن نفشل للمرة الخامسة ،فعام 1995
عدلنا الدستور لتمديد والي��ة الرئيس ال��ي��اس الهراوي،
وع��ام  1998عدلنا الدستور لننتخب العماد إميل لحود
وعام  2004عدلنا الدستور لتمديد والية الرئيس لحود،
وع���ام  2008ع��دل��ن��ا ال��دس��ت��ور الن��ت��خ��اب ال��ع��م��اد ميشال
سليمان رئيساً ،وها نحن بال رئيس اليوم ،والرئاسة هي
يجسد ما نتباهى به كأه ّم منجز لبناني في
المنصب الذي
ّ
ً
النظام السياسي ،وسبب الفشل دائما هو رفض ضمني
من غالبية إسالمية تتصرف بعد الطائف بعقلية المنتصر،
يجسد عمليا ً ما ندعيه
أن يكون لدينا رئيس للجمهورية
ّ
نظريا ً في الطائف من الشراكة اإلسالمية المسيحية.
الوجه الثاني إلدعاءاتنا الديمقراطية هو أننا البلد العربي
الوحيد ال��ذي تجرى فيه منافسة سياسية عبر صناديق
االق��ت��راع ،ومهما حاولنا تجميل عملياتنا االنتخابية لن
نستطيع الزعم أنه بقيت لدينا انتخابات ،ال بضمان تنافس
ح��زب��ي ،وال ح��ي��اة حزبية لدينا بعدما احتلت الطوائف
كل شي إال الجزر النادرة التي تمكنت من الصمود ،وال
بضمان تنافس لوائح ،فنحن نختلف أرب��ع سنوات على
النظام االنتخابي لنسهل تمرير أس��وأ األنظمة بتواطؤ
متبادل ،آخر ربع ساعة ،وعندما نستسيغ ،ال مانع لدينا
من ال��ت��ذرع بالخالف لنمدد للمجلس النيابي م��رة ،وها
نحن نستعد لنفعلها بمهارة مرة ثانية.
الطائف نظام ف��اش��ل ،ودس��ت��ورن��ا ل��م يح ّل مشكلة من
مشاكل الحياة الدستورية ،وأبسطها م��اذا لو لم يتأ ّمن
نصاب جلسة انتخاب الرئيس ،هل نذهب حكما ً النتخاب
من الشعب ،طبعا ً الغموض والفراغ بوعي كامل وليس
غفلة أو سهواً ،فقيمة دستورنا باألحاجي التي صنعها
ول��ي��س ب��ال��ح��ل��ول ال��ت��ي ص��اغ��ه��ا ،ك���ي ن��ت��ب��اه��ى بعبقرية
المشترع؟

المحادثات �شددت على الحل ال�سلمي في �سورية ...ودعم لحكومة العراق الجديدة

ال�سي�سي ّ
يد�شن مرحلة جديدة من العالقات مع رو�سيا
ف���ي ث��ان��ي زي�����ارة خ�ل�ال ستة
شهور ،واألول��ى بعد توليه رئاسة
الجمهورية ،بحث الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي ،م��ع نظيره
الروسي فالديمير بوتين ،عددا ً من
القضايا الثنائية واإلقليمية ،تقدمها
م��ل��ف «ال���ح���رب ع��ل��ى اإلره�����اب»،
ومشروع قناة السويس.
وعقد الرئيسان بوتين والسيسي
اج��ت��م��اع �ا ً ع��ل��ى م��س��ت��وى القمة
ف��ي منتجع «س��وت��ش��ي» بروسيا
االتحادية أعقبه مؤتمر صحافي
مشترك ،كشفا فيه عما دار بينهما
م��ن م��ن��اق��ش��ات ،ك��م��ا ت��ح��دث��ا عن
مشاريع صناعية وبرامج تجارية
وعسكرية مستقبلية مشتركة بين
البلدين.
وق���ال ب��وت��ي��ن ،خ�ل�ال المؤتمر
الصحافي المشترك مع السيسي،
إن «روسيا تدعم مصر في حربها
على اإلره���اب ،ال سيما على ضوء
تنامي الخطر اإلرهابي في الشرق
األوس��ط» ،وك��رر الرئيس الروسي
تشديده على أن «روسيا تشاطر
مصر موقفها إزاء قضية مكافحة
اإلرهاب».

�إيران وال�سعودية ( ...تتمة �ص)1
وتابع البيان أن الجمهوریة اإلسالمیة في إیران وبناء على ذلك تدعم انتخاب
أعضاء ال��وزارة من قبل رئیس ال��وزراء واجتیاز مراحل نیل الثقة في البرلمان
العراقي على وجه السرعة.
وأكد البیان قائالً« :من البدیهي أن الجمهوریة اإلسالمیة في إیران وكما في
السابق ستواصل مساعداتها ودعمها للعراق حكومة وشعبا ً في مكافحة اإلرهاب
وتعزیز االستقرار واألمن في هذا البلد وتقدر دور المرجعیة العلیا وجمیع القوى
السیاسیة في العراق في صون الوحدة والسیادة الوطنیة واإلسراع في مسیرة
إكمال عملیة تشكیل الحكومة الجدیدة.
بدوره ،هنأ الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز رئيس جمهورية العراق
فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري والمكلف بتشكيل
الحكومة العراقية الجديدة حيدر العبادي بمناسبة توليهم مناصبهم.
وقالت قناة «العربية» في خبر عاجل بثته مساء أمس إن «العاهل السعودي
يهنئ معصوم والجبوري والعبادي بتولي مناصبهم في العراق» (تابع تفاصيل
أخرى في الصفحة .)12

م�شروع قرار ( ...تتمة �ص)1
التكفيرية وداعميهم والسبل الكفيلة
بالتصدي لظاهرة اإلرهاب ،إضافة
إل��ى خ��ط��ر التنظيمات اإلره��اب��ي��ة
على النسيج االجتماعي والتراث
الحضاري لدول المنطقة.
كما ش��ارك وف��د مجلس الشعب
بالمناقشات ال��خ��اص��ة باجتماع
اللجنة الدائمة للبرلمانات اآلسيوية
وقدم عدة اقتراحات تبناها االجتماع
وم��ن��ه��ا اق���ت���راح اع��ت��ب��ار التكفير
والتطرف عامالً خارجا ً عن اإلسالم
وبالتالي اعتبار ف��ت��اوى التكفير
التي تصدر عن شيوخ الفتنة مدانة
إض��اف��ة إل��ى تسليط ال��ض��وء على
أخطارها والعمل م��ع البرلمانات
اآلسيوية والدولية لمنع تشجيعها
ومنع احتضان أصحاب الفتاوى
التكفيرية لكون التكفير خطرا ً على
اإلسالم والحضارة اإلنسانية.
الى ذل��ك ،بحث وزي��ر الخارجية
ال��س��وري ول��ي��د المعلم أم���س ،مع
ارثرين كوزين المديرة التنفيذية

(ت ّموز)

اقتراح فتوش

غالب قنديل

لبرنامج األغ��ذي��ة العالمي ،سبل
تعزيز التعاون القائم بين الحكومة
السورية وبرنامج األغذية العالمي
ب��م��ا يضمن وص���ول ال��م��س��اع��دات
االنسانية إل��ى جميع المواطنين
السوريين المتضررين وفي مختلف
المناطق.
وك���ان ن��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة
السوري فيصل المقداد التقى كوزين،
وعبر عن استعداد دمشق لتعزيز
التنسيق القائم مع برنامج األغذية
من أجل زيادة عدد المستفيدين من
مساعدات البرنامج في المناطق
المحتاجة ،م��ش��ددا ً على ض��رورة
عدم تسييس موضوع المساعدات
االنسانية لخدمة أج��ن��دات بعض
الدول الغربية.
وأك�����د ال���م���ق���داد ع��ل��ى ال��ط��اب��ع
الالاخالقي للعقوبات االقتصادية
اح���ادي���ة ال��ج��ان��ب ال��ت��ي فرضتها
الدول الغربية على سورية من دون
مبرر ألنها تقتل األبرياء السوريين

نتباهى نحن ( ...تتمة �ص)1

م��ن األط��ف��ال وال��ن��س��اء وال��ش��ي��وخ،
م��ش��ددا ً على ض���رورة ع��دم وص��ول
المساعدات اإلنسانية ب��أي شكل
من األش��ك��ال إل��ى أي��دي التنظيمات
االرهابية المسلحة.
دعت كندة الشماط وزيرة الشؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��س��وري��ة ،ورئيسة
اللجنة العليا ل�لإغ��اث��ة برنامج
األغذية العالمي إلى زيادة وتوسيع
برامجه اإلنسانية في سورية بما
يلبي االحتياجات المطلوبة لألسر
المتضررة جراء األزمة فيها.
ولفتت ال��وزي��رة الشماط خالل
لقائها كوزين ح��رص دمشق على
مواصلة تقديم التسهيالت الالزمة
والكافية للمنظمات الدولية العاملة
في الشأن اإلنساني وزيادة مستوى
التنسيق بين الجانبين لتغطية
اح��ت��ي��اج��ات األه��ال��ي المتضررين
نتيجة إجرام التنظيمات اإلرهابية
المسلحة.

وبينما تطرق بوتين إلى الملف
العسكري ،قائالً إن «روسيا ومصر
اتفقتا على تطوير وتوسيع التعاون
العسكري الفني بينهما» ،من دون
الكشف عن مزيد من التفاصيل ،فقد
أكد الرئيس المصري أنه تم االتفاق،
خالل االجتماع ،على إقامة منطقة
صناعية روس��ي��ة بمشروع قناة
السويس.
كما أش��ار الرئيس الروسي إلى
أن��ه تم أيضا ً االتفاق على تسهيل
دخول السلع المصرية إلى األسواق
الروسية ،ودراس��ة إنشاء منطقة
للتجارة الحرة بين البلدين ،الفتا ً
إل��ى زي��ادة الكميات التي يحصل
عليها الجانب المصري من القمح
الروسي إلى ما ال يقل عن  5ماليين
طن هذا العام.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،ت��ح��دث الرئيس
ال��م��ص��ري ع���ن ت��دش��ي��ن م��رح��ل��ة
جديدة للعالقات مع روسيا ،قائالً:
«نسقنا م��ع بوتين للعمل على
تسوية القضية الفلسطينية وفق
المرجعية الدولية  ...واتفقنا على
ض���رورة وح��دة األراض���ي الليبية
وعدم التدخل الخارجي في شؤونها

َ
�ستوا�صل ( ...تتمة �ص)1
هل
مفاوضات القاهرة طلب أول من أمس ،التشاور مع تل
أبيب .وأشار إلى «أن العقبة األكبر في المفاوضات هي بند
جثتي الجنديين «اإلسرائيليين» لدى المقاومة وأن الوفد
الفلسطيني طلب تأجيل بحث األمر».
وقالت وسائل إعالم «إسرائيلية» ،إن جلسة المجلس
ال��وزاري «اإلسرائيلي» المصغر الذي كان من المفترض
أن تعقد أم��س ،لبحث محادثات القاهرة بشأن وقف
إطالق النار ألغيت ألسباب غير معروفة» .يأتي ذلك في
وقت ذكر موقع «يديعوت أحرونوت» أن االتفاق المتبلور
بين الوفدين الفلسطيني و»اإلسرائيلي» في القاهرة حتى
اآلن ،يشمل موافقة «إسرائيل» على إدخال تسهيالت على
الحصار المستمر على غزة وعلى توسيع مجال الصيد
البحري تدريجيا ً وإدخال مواد البناء تحت رقابة .إضافة
إلى نقل الرواتب لكن عبر طرف ثالث .كما وافقت «إسرائيل»
على مضاعفة عدد الشاحنات المسموح بدخولها وتسهيل
دخول األفراد .كما وافقت على الصيغة المصرية المقترحة
لفتح معبر رفح .وبقيت قضايا الميناء البحريّ والمطار
واإلفراج عن أسرى صفقة شاليط من دون اتفاق.
وتشهد القاهرة مفاوضات غير مباشرة بين الوفدين
الفلسطيني و»اإلسرائيلي» لبحث التهدئة في غزة .ودعت
القاهرة التي رعت الهدنة إلى العمل من أجل التوصل إلى
اتفاق على وقف شامل ودائم إلطالق النار.

المكتب السياسي لحركة حماس
وصف نائب رئيس
ِ
عضو الوفد الفلسطيني لمفاوضات التهدئة في القاهرة
موسى أبو مرزوق ،المفاوضات بـ«الصعبة» .وأشار إلى
أن التهدئة األول��ى مرت من دون إنجاز يذكر ،وهذه هي
التهدئة الثانية واألخيرة والجدية ،والمطلوب أن يحقق
الوفد ما يأمله الشعب».
وأعلن رئيس الوفد الفلسطيني في محادثات التهدئة
ع��زام األحمد أن حكومة التوافق الفلسطيني والسلطة
الفلسطينية بكل أجهزتها هما اللتان ستتوليان تنفيذ كل
ما يتفق عليه في محادثات القاهرة.
وأض��اف األحمد «سنعيد كل األم��ور إلى نصابها فإذا
جرى التوصل إلى اتفاق ،فإن السلطة هي التي ستنفذ ما
جرى االتفاق عليه وستشرف على إعمار غزة».
أما المتحدث باسم حركة الجهاد اإلسالمي داوود شهاب
فأكد أن المقاومة ستبقى وفية لتضحيات الفلسطينيين في
قطاع غزة .وشدد على أن وقف كل أشكال العدوان وإنهاء
الحصار مسألتان لن تتنازل عنهما المقاومة في مفاوضات
القاهرة.
ودع��ا نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين عضو الوفد الفلسطيني في مفاوضات القاهرة
أبو أحمد ف��ؤاد ،إلى إنهاء االنقسام ووق��ف المفاوضات
والتنسيق األمني والعودة إلى المقاومة.

 ...وفي الشأن السوري كان تأكيد
على العمل على تنفيذ مسار جنيف
 2للحل السياسي  ...وفي العراق،
جددنا دعمنا وحدة العراق والعملية
السياسية فيه وإقامة حكومة وفاق
وطني جامعة لمكافحة االرهاب».
ووص���ل السيسي إل���ى روس��ي��ا
ف��ي وق��ت مبكر م��ن ص��ب��اح أم��س،
وبمجرد دخ��ول طائرته الرئاسية
المجال الجوي لروسيا االتحادية،
قام سرب من المقاتالت الروسية
بمرافقتها حتى الهبوط في مطار
سوتشي ،حيث كان في استقباله

وزير الخارجية سيرغي الفروف.
وق��ال المتحدث باسم الرئاسة
المصرية إيهاب ب��دوي ،في بيان
إن عقب م��راس��م االستقبال ،تفقد
الرئيس المصري عددا ً من المعدات
والتقنيات العسكرية ،من بينها
الدبابة «تي  ،»72إضافة إلى عدد
من العربات ناقلة الجند ،داخل
ساحة المطار.
ك��م��ا ت��ف � ّق��د ال��رئ��ي��س��ان بوتين
والسيسي المدمرة الصاروخية
ال��روس��ي��ة «م��وس��ك��ف��ا» ف��ي ميناء
سوتشي.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم تاجر
بناء للطلب تاريخ  2014/8/6تقرر
تعديل االسم التجاري للتاجر المعروف
باسم «أحمد خضر الحسيني للتجارة»
المسجل تحت رقم 2007/4001098
البقاع ليصبح «.»KITCHEF
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل خمسة
عشر يوما ً من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستقصاء أسعار لشراء
قطع غير ل��زوم خاليا التوتر المتوسط
من نوع Shock absorber for FG3
breaker Merlin Gerin – Fluair
 300الموجودة قيد الخدمة في محطات
التحويل الرئيسية ،م��وض��وع اس��ت��دراج
ال���ع���روض رق���م ث  4د 6075/ت��اري��خ
 ،2014/6/7قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2014/9/5عند نهاية ال��دوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
أسعار المذكور أعاله الحصول على نسخة
مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة الديوان
ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة ،)1223
مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.

بيروت في 2014/8/8
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 1387
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج ع��روض الستئجار مركز لدائرة
رياق.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20000/ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2014/8/29عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/8/6
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 1381

فرار عاملة �أجنبية
هربت ال��خ��ادم��ة البنغالدشية rina
 aktarمن منزل مخدومها حسين زكي
عباس ،الرجاء ممن يجدها االتصال على
الرقم .03/935883

