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تتمات
ف�شل كيري ( ...تتمة �ص)1

حتى تفاهمت روسيا وسورية على المخرج
بتسليم ال��س�لاح الكيماوي لألمم المتحدة،
وانض ّمت سورية إلى منظمة حظر األسلحة
الكيماوية ،وبوليصة التأمين الكبرى التي
افترض كيري أنها ستغير كل ش��يء ،هي ما
حسبه م��ن نضج ظ���روف دخ���ول إي���ران في
ال��ح��ل��ف ال���ذي س��ت��ق��وده واش��ن��ط��ن وسيكون
العراق مسرح عمله الرئيسي.
ثبتت سورية ،وكان ر ّد موسكو أنّ تجاوز
إرادة الدولة الوطنية خ��ارج القانون الدولي
وب��ل�ا ق����رار م���ن م��ج��ل��س األم����ن ال���دول���ي هو
اإلره���اب بعينه وال يمكن مكافحة اإلره��اب
باإلرهاب ،وأوضحت موسكو لواشنطن أنّ
السالح الكيماوي مخالف للقانون الدولي،
ل��ذل��ك ك��ان��ت س��وري��ة تسعى وك��ان��ت روسيا
تشجعها إلي��ج��اد مناسبة للتخلص م��ن هذا
ال��س�لاح ،مقابل ضمانات امتالكها ما يكفي
أي ع��دوان ،ومالحقة السالح النووي
ل��ردع ّ
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» ،وق����د ح��ص��ل��ت دم���ش���ق من
موسكو على هذين االلتزامين.
ف���ي ال���ح���ال ال���راه���ن���ة األم������ور معكوسة،
فالقانون الدولي يتع ّرض لخطر خرقه على
حساب سورية من أميركا ،وروسيا بموقف
ح��ازم مع دمشق وق��د ز ّودت��ه��ا بما يكفي من
أي ع��دوان ،وستقوم بتزويدها
سالح ل��ردع ّ
ب��ك�� ّل ال��م��ع��ل��وم��ات ال�ل�ازم���ة ف���ي ح��ي��ن��ه ،كما
ستقوم بتغطية موقفها في المحافل الدولية،
والمفاجأة األكبر كانت طبعا ً الموقف اإليراني
ال��ذي قطع الشك باليقين برفض المشاركة
ف��ي اج��ت��م��اع ب��اري��س االث��ن��ي��ن ،ب��ع��دم��ا اعتقد
كيري أنّ إيران ستقيم األعراس لتلقي الدعوة
للمشاركة ،وإذ بطهران تشترط دعوة سورية
لتقبل هي الدعوة.
ليكتمل حظ كيري العاثر ،جاءت المعلومات
منتصف الليل تتحدث عن نية روسية إيرانية
بتشكيل حلف ض�� ّد «داع����ش» ،م���واز لحلف
كيري يض ّم ال��دول��ة السورية ويتشارك مع
ح��ل��ف ك��ي��ري ب��دع��وة ال��ح��ك��وم��ت��ي��ن العراقية
واللبنانية إل���ى ال��م��ش��ارك��ة ،ان��ط�لاق��ا ً م��ن أنّ
واشنطن ُمنحت الفرصة للتصرف بطريقة
متوازنة وفعالة لتشكيل حلف ،يحقق هدف
تجميع الجهود للحرب على اإلره��اب ،لكنها
فشلت بسبب منطقها ال��ك��ي��دي ومعادلتها
الفئوية ،وفي هذه الحالة ستتولى الحكومة
العراقية التنسيق بين الحلفين.
وفيما وصل المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم إلى قطر أمس ،يتوجه إليها رئيس
الحكومة تمام سالم غ��دا ً على رأس وفد وزاري
وإداري وإعالمي ،حيث يجتمع مع أمير قطر تميم
بن حمد ونظيره الشيخ عبدالله بن ناصر ،للبحث
في قضية العسكريين المختطفين على يد تنظيم
داعش وجبهة النصرة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن قطر توحي
أنها جادة في التفاوض لحل قضية العسكريين،
إال أن ال شيء ملموسا ً على هذا الصعيد حتى اآلن،
الفتة إلى أن الحكومة تستثمر اإليحاءات القطرية
لتوحي بدورها أن األمور قيد الحل ،على رغم أن ال
بوادر ايجابية توحي ذلك.
وفي السياق ،أعربت مصادر في «هيئة العلماء
المسلمين» عن تشاؤمها بالمفاوضات في شأن
إطالق العسكريين .وأكدت لـ«البناء» أنه إذا لم
يتمكن القطريون من إقناع المسلحين باإلفراج

عن العسكريين مقابل المال ،ال سيما أن الحكومة
اللبنانية لن توافق على إطالق سراح محكومي
سجن رومية ،فإن مصير العسكريين في خطر.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة اللبنانية هي
التي طلبت من مصطفى الحجيري (أبو طاقية) أن
يسحب يده من الملف ،الذي بات في عهدة اللواء
إبراهيم.

برسم القضاء

وف��ي تصريح مستغرب وضعه المراقبون
برسم الجهات السياسية التي تدعم أحد أبرز قادة
المحاور في باب التبانة بطرابلس شادي المولوي
كالنيابة العامة والدوائر القضائية ،قال مولوي
لمحطة «أل بي سي» :لقد ساعدنا في إطالق سراح
الجنود المخطوفين السنة من الجيش اللبناني أما
الجنود الشيعة فنحن نتمنى ذبحهم ألنهم قاتلونا
في القصير».

توقيع باسيل
على بيان جدة ليس نافذا ً

م��ن جهة أخ���رى ،بقي م��وض��وع توقيع وزي��ر
الخارجية جبران باسيل على بيان مؤتمر جدة
أول من أمس الخاص بشن حرب على «داعش»
محل أخذ ورد داخلي وال سيما لجهة االلتزامات
التي ستلقى على عاتق لبنان في هذا الصدد .وقال
مصدر مطلع في  8آذار لـ»البناء» إن التوقيع من
دون اإلط�لاع على كل ش��اردة تتعلق بالتحالف
القائم وإزال���ة الغموض ال��ذي يحيط ب��ه ،ليس
في مصلحة لبنان ،خصوصا ً أن هناك عالمات
استفهام حول هذا التحالف الذي استثنى سورية
وروسيا وإيران.
وأكد المصدر أن االتجاه في لبنان إلى اعتبار
التوقيع توقيعا ً مبدئيا ً بانتظار ق��رار مجلس
الوزراء ،ألن الوزير ال يستطيع أن يلزم لبنان بأي
قرار من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء في ظل
الشغور في سدة رئاسة الجمهورية ،مشيرا ً إلى
أن توقيع باسيل هو توقيع باألحرف األولى وال
يصبح نافذا ً إال بعد قرار من مجلس الوزراء.
وميز المصدر بين التزام لبنان الحرب على
اإلره����اب ف��ي ع��ام  2000وع���ام  ،2007وبين
االنضمام إل��ى تحالفات دولية تحمي سياسة
المحاور ،مشيرا ً إلى أن توقيع باسيل ليس نهائيا ً
قبل اتخاذ مجلس الوزراء مجتمعا ً القرار بالموافقة
على البيان أو عدمه.
وأبدت مصادر سياسية بارزة استغرابها لزج
لبنان في الحلف األميركي ولو أنه جاء تحت يافطة
مكافحة اإلره��اب .وقالت إن لبنان ال��ذي اختار
سياسة النأي بالنفس كان عليه أن يالحظ كيف
أن اإلدارة األميركية حولت عنوان مكافحة اإلرهاب
إلى مناسبة إلنشاء محور مع حلفائها في مواجهة
محور الممانعة ،بالتالي السعي الستثمار محاربة
«داعش» لمصلحة الهيمنة األميركية .واعتبرت أن
الحكومة وضعت لبنان في محور ال يوجد توافق
داخلي عليه .
والحظت المصادر أن كلمة الوزير باسيل في
اجتماع السعودية تضمنت رؤية ايجابية لناحية
تأكيد االلتزام بالقانون الدولي ودعوته إلى عدم
استثناء أي من الدول المعنية من أن تكون شريكا ً
في محاربة اإلرهاب لكن المصادر قالت إن لبنان
كان يفترض به أن يتخذ على األقل الموقف الذي
اتخذته تركيا بعدم التوقيع على بيان اجتماع
جدة.
وأك��دت المصادر أنه إذا كان لبنان ينتظر أن
تزود الواليات المتحدة الجيش اللبناني بأسلحة
متطورة تمكنه من ضرب المجموعات اإلرهابية،
فكل المعلومات تفضي إلى أن حصول الجيش
على أسلحة متطورة ممنوع أميركيا ً و»إسرائيلياً».
وكذلك األم��ر في ما يتعلق بحصول لبنان على
مساعدات مالية تمكنه من مواجهة أعباء النازحين
السوريين ،إذ أن هذه المساعدات لن تزيد على

بعض المساعدات البسيطة كما هو حاصل اليوم.
من جهته ،أكد باسيل خالل حفل إطالق البيت
اللبناني الروسي وترميم الواجهة البحرية لقاعة
كنيسة م��ار جرجس في البترون ،أن «الحرب
على «داعش» يجب أن تنطلق من األمم المتحدة
كما حصل في القرار  ،»2170الفتا ً إل��ى أن��ه «ال
يجوز إبعاد أي دولة لها رغبة بمحاربة «داعش»
وال يجوز عدم تخطي أي خالف سياسي إلزالة
«داعش».
وشدد باسيل على أن «روسيا نصيرة األقليات
بالمنطقة ،ليست في مواجهة األكثرية» ،الفتا ً إلى
أن «روسيا نصيرة المقاومين ونحن المقاومة في
الشرق قاومنا وسنقاوم «داعش» في الميدان وفي
السياسة مع الجيش وضمن الدولة».

لـ»البناء» أن قرار إنشاء المخيمات في المصنع
وعكار بين الدبوسية والعبودية يعود إلى لبنان
ال إلى مفوضية الالجئين ،وتعليقا ً على تحذير
المفوضية من قيام مخيمات على الحدود ،قال:
«األوض��اع هدأت ولم تعد المناطق التي ستبنى
عليها المخيمات عرضة للقصف».
إلى ذلك ،تزور مساعدة األمين العام ورئيسة
المجموعة اإلنمائية لألمم المتحدة هيلين كالرك،
لبنان غدا ً في زي��ارة تستمر أربعة أي��ام ،للبحث
مع عدد من المسؤولين في آفاق دعم المجتمعات
الداعمة للنازحين السوريين لتعزيز قدرتها
على مواجهة الضغوط االجتماعية واالقتصادية
المتزايدة ،ودع��م التنمية ف��ي لبنان ف��ي ضوء
التحديات التي تواجهه.

استعدادات للمسلحين
في جرود عرسال

بري :بالوحدة
نتجاوز األزمات

ف��ي غ��ض��ون ذل��ك ق��ال��ت م��ص��ادر م��وث��وق��ة إن
المجموعات اإلرهابية تقيم التحصينات في جرود
عرسال باإلضافة إلى استعدادات عمالنية ومنها
استقدام مجموعات مسلحة جديدة إلى المنطقة
ما يؤشر إلى نوايا عدوانية لدى هذه المجموعات
للقيام باعتداءات إما ضد الجيش أو الستهداف
مناطق معينة .وكشفت المصادر عن معلومات
ت��واف��رت لجهات معنية تتحدث ع��ن أن هذه
المجموعات تحضر» لشيء ما» في المنطقة .
وبينما ش��اع الحديث ع��ن ع��زل ع��رس��ال عن
جرودها بعد العملية األخيرة للجيش في تلة
الحصن ،دخلت أمس مجموعة مسلحة من «جبهة
النصرة» و»داع���ش» إل��ى عرسال وأقدمت على
تحطيم محتويات ولوازم ومعدات ثالث كسارات،
واستولت على عدد من الجرافات وأصطحبتها
معها إلى الجرود.
وواصل الجيش إجراءاته الوقائية في أماكن
تجمع النازحين السوريين وتوقيف المشتبه
بانتمائهم لتنظيمي داع���ش وجبهة النصرة
وغيرهما .ول��وح��ظ الكم الهائل م��ن الشبكات
اإلرهابية التي يتم القبض عليها بشكل شبه يومي
في مختلف المناطق .وفي هذا اإلطار أوقفت عناصر
قوى األمن الداخلي وشرطة بلدية الدكوانة مساء
أمس  13سوريا ً ضبط بحوزتهم أجهزة خليوية
وكمبيوتر في منطقة رأس الدكوانة السالف.
وم��س��اء ض��ب��ط��ت دوري����ة ت��اب��ع��ة لمديرية
االستخبارات في الجيش قرب ساحة الشهداء في
صيدا ،عبوة معدة للتفجير تحوي على  200غرام
من المواد المتفجرة .وحضر الخبير العسكري
إلى المكان وعمل على تفكيك العبوة ،فيما بوشر
التحقيق في الموضوع.
على صعيد المساعدات العسكرية للبنان ،أعلن
السفير األميركي دايفيد هِ ل بعد لقائه الرئيس سالم
أن الحكومة اللبنانية والجيش طلبا «طائرات
إضافية من الواليات المتحدة طائرة «سيسنا»
مزودة بالسالح وطائرات خفيفة لإلسناد الجوي.
وستعمد الواليات المتحدة أيضا ً إلى تسليح طائرة
«سيسنا» كانت قد وفرتها للجيش اللبناني سابقاً.
ونحن نعتزم دعم تلك الطلبات ،وذلك باستخدام
األموال التي قدمتها المملكة العربية السعودية
بسخاء إلى لبنان».
وقال« :إضافة إلى مساعداتنا األمنية ،أعلن وزير
الخارجية جون كيري في أنقرة للتو أن الواليات
المتحدة ستوفر حوالى  500مليون دوالر من
المساعدات اإلنسانية اإلضافية لمساعدة الناس
الذين تضرروا من الحرب في سورية .وسيتم
توجيه  103.8مليون دوالر من تلك األم��وال إلى
لبنان لمساعدة المجتمعات اللبنانية والالجئين
من سورية فيها».

كالرك في لبنان غدا ً

أم��ا على صعيد أزم��ة ال��ن��زوح ال��س��وري ،فقد
أك��د وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية رشيد درب��اس

معلومات تطرح ( ...تتمة �ص)1
وتتم مقاربة ه��ذه المستجدات
المتوقعة من خالل مطالعة تستند
إل��ى معلومات ،تقول إن��ه صحيح
أن كالً من روسيا وإيران هما خارج
التحالف الذي أنشأه ناظر الخارجية
األميركية جون كيري في جدة لقتال
«داع��ش» ،ولكنهما في واق��ع الحال
ليستا خارج االستراتيجية الكونية
لمقاتلة «داع���ش» وأخ��وات��ه التي
عبر عنها القرار  .2017وإذا كانت
استراتيجية أوباما تحدد العراق
ك��س��اح��ة أول���ى ل��ض��رب��ات تحالفه
الجوي ولمجمل جهده ،فإن موسكو
وم��ع��ه��ا ط��ه��ران ت��ح��ددان س��وري��ة
كساحة أساسية لقتال «داع��ش»
فيها ،بوصفها البلد ال���ذي توافد
إليه إرهابيون من  82جنسية في
العالم ،وأيضا ً بوصفه البلد الوحيد

ال��ذي أثبت جيشه ودولته صمودا ً
وتماسكا ً بوجه تسونامي اإلرهاب
التكفيري الذي يضرب المنطقة منذ
أكثر من ثالث سنوات.
وت��ض��ي��ف أن���ه إذا ك���ان أوب��ام��ا
يخطط لضربات جوية تساند تقدم
ال��ج��ي��وش المحلية إلن��ه��اء وج��ود
داعش فوق جغرافيا المنطقة ،فإن
هذا التوجه ال بد له أن يتكامل مع
مهمة روسيا وإيران وحتى حزب الله
داخل سورية .فداعش يتمركز على
الجغرافيا السورية والعراقية في آن،
وثروته التي يتغذى منها موجودة
في البلدين ،ولن يكون ممكنا ً عمليا ً
إح���راز نصر عليه وف��ق مواصفات
خطة أوباما من دون توحيد الجهود
أو أقله تنسيق الجهود بين حرب
روس��ي��ا وإي����ران وح���زب ال��ل��ه على

داعش في سورية وتلك التي يشنها
تحالف أميركا في العراق.
وتخلص هذه المعلومات للقول
إن المهمتين الروسية واإليرانية في
سورية من جهة والتحالف األميركي
في العراق من جهة ثانية ،ستلتقيان
بحكم طبيعة المواجهة الميدانية،
في لحظة متقدمة من ب��دء الحرب
الكونية على داعش.
وفي حين يقول أوباما إن ضرباته
الجوية لتصفية داعش تهدف أيضا ً
إل��ى خدمة العملية السياسية في
ال��ع��راق ومساعدة رئيس ال���وزراء
الجديد حيدر العبادي  -بحسب
ك��ي��ري – ف��ي إع���ادة ب��ن��اء الجيش
العراقي ،فإن كالً من إيران وروسيا
أيضا ً يقول إن دعمه الدولة السورية
لتصفية داع��ش في أراضيها يجير

أي��ض �ا ً ل��دع��م الجيش ال��س��وري من
جهة ولتمهيد الطريق من جهة ثانية
أم��ام م��ع��اودة العملية السياسية
الخاصة بجنيف ـ ،2وعقد جنيف ـ3
وفق األجندة التي اقترحتها الدولة
ال��س��وري��ة ف��ي ال��ج��ول��ة الماضية
األخ��ي��رة .وحينها أص��ر وف��د الدولة
السورية على أن المفاوضات يجب
أن تبدأ من موافقة المعارضة على
إدانة اإلرهاب بوصفه أولوية ومدخل
كل تفاوض ،فيما المعارضة آنذاك
ومعها الغرب طرحا أولوية مغايرة.
واليوم يعود العالم لمنطق الدولة
السورية لجهة اعتبار أن اإلره��اب
له أولوية مطلقة .وكان الفتا ً أمس أن
الموفد األمم المتحدة لألزمة السورية
أعلن من دمشق أن األولوية اآلن هي
للقضاء على اإلرهاب.

كاتالونيا ( ...تتمة �ص)1

ا�سكتلندا على �أعتاب ( ...تتمة �ص)1

نقرر مصيرنا .ال نفهم لماذا يمنعوننا من ذلك بصورة مستمرة» .في حين
رأت آنا ميلينديز ،وهي مشاركة اخرى في االحتجاجات ،إنها تشعر بالغيرة
من اسكتلندا ،التي ستجري استفتاء في شأن االستقالل عن بريطانيا يوم
 18ايلول الجاري.
وتعتبر كاتالونيا من أغنى مناطق اسبانيا ومن اكثرها تصنيعا ً كما انها
من اكثرها استقاللية.
ولم يكن الكثير من اهل كاتالونيا مؤخرا ًيرغبون في االستقالل ولكن االزمة
االقتصادية الشديدة في اسبانيا ادت الى زيادة الرغبة في االستقالل.
وتعارض الحكومة االسبانية اي اجراء صوب االستقالل .ووفقا ً للدستور
االسباني ،يتطلب االمر موافقة الحكومة المركزية حتى يكون اي استفتاء
قانونياً.

وإلى جانب سالموند كان يقف كانون كينيون رايت ،الذي ترأس المؤتمر الدستوري
االسكتلندي الذي مهد الطريق لتشكيل البرلمان ،الذي يؤيد اآلن االستقالل.
وقال كانون رايت« :مرة أخرى ،تدعي الحكومة البريطانية التي لم ننتخبها أن لها
الحق في فرض سياسات نرفضها وأيديولوجية ال نقبلها» .وأضاف« :التكتيكات التي
تستخدمها حملة «ال» تثبت ببساطة أنها فشلت في فهم مدى عمق هذا الحق االسكتلندي
في تاريخنا».
وتأتي هذه التصريحات بعدما أدل��ى ديفيد كاميرون ،وإد ميليباند ،و ِن��ك كليغ
بتصريحات دعوا خاللها االسكتلنديين للتصويت بـ»ال» في استفتاء  18أيلول.
ويؤيد القادة الثالثة خطة عمل يقودها رئيس ال��وزراء السابق غ��وردون براون،
ويقولون إنها ستعمل على منح سلطات جديدة السكتلندا يوم  19أيلول ،وهو اليوم
التالي لالستفتاء.

هوالند في العراق ( ...تتمة �ص)1
«لوموند» الفرنسية يوم أول من أمس والتي أنبت
هوالند ،لتعيد الحياة لموتى القبور في الخارجية
الفرنسية التي يديرها صهيوني وفي قصر اإلليزيه
الذي تديره الفضائح.
قالت «لوموند» الفرنسية إنه في حال اتفق السوري
واألميركي على حرب داعش ،على فرنسا أن تحدد من
اآلن موقفها حتى ال نتفاجأ بأميركا تسبقنا وتتخلى عنا
كما تعودنا عليها.
صحيفة «ل��وك��ان��ارد ان��ش��ي��ن��ي��ه» ال��م��ق��رب��ة من
االستخبارات الفرنسية قالت إن خطة الحرب على
داعش أميركية مئة في المئة ،وال��دور الفرنسي فيها
سوف يقتصر على بعض الطلعات الجوية بالتنسيق
مع األميركي الذي سوف يكون صاحب اليد الطولى
والوحيدة بعيدا ً عن التحالف المصطنع.

وقالت الصحيفة أيضا ً إن االستخبارات الفرنسية
قدمت تقريرا ً مفصالً لقصر الرئاسة وللحكومة عن
الدعم المالي الذي تقدمه قطر والسعودية للتيارات
السلفية الجهادية التي تحارب فرنسا في مالي والقرن
األفريقي وم��ا زال الساسة يستقبلون السعوديين
والقطريين بكل بروتوكوالت الشرف.
وسخر معلق في تلفزيون فرنسا  24من رحلة
هوالند إلى العراق قائالً إنه ذهب إلى الخارج وفي باله
كسب نقطة في استطالعات الرأي في الداخل ،لكنه في
الحقيقة ليس لديه ما يقدمه للداخل وليس لديه ما
يعطيه في الخارج.
ويقول العقيد الركن السابق في الجيش الفرنسي
آالن كورفيس إن سياسة فرنسا اتجاه دمشق محكومة
باللوبي «اإلسرائيلي» ،وبالوعود السعودية التي ال

تنتهي ولم يتحقق منها شيء على أرض الواقع ،وهذا ما
أفقد فرنسا أي تأثير في سورية حيث ذهبت السياسة
الفرنسية في سعيها إلسقاط األسد إلى مرحلة بعيدة
صار من الصعب عليها التراجع فيها من دون فقدان
ماء الوجه ،بينما األميركي واأللماني يلعبان بهدوء في
منطقة كانت في الماضي منطقة نفوذ فرنسي.
يبقى الفصل األخير من خيبة هوالند الذي أكمله
سلمان بن عبد العزيز برفضه التوقيع على صفقة
السالح اللبنانية ،هنا ألسن بعض الفرنسيين من
الديغوليين ال ترحم:
هذا الرفض السعودي يخفي وراءه فيتو أميركيا ً
على حصول فرنسا على أية حصة في سوق السالح
العربي الخليجي الذي يعتبر من خارج الدول الناطقة
باإلنكليزية أميركا وبريطانيا.

إلى ذلك ،نقل زوار الرئيس بري عنه أن لبنان
مر بأزمات كثيرة ،إال أنه استطاع أن يتجاوزها
وذلك بالعودة إلى الوحدة الوطنية والدليل على
ذلك تمكنه من إلحاق الهزيمة بـ»إسرائيل» خالل
عدوان تموز  2006بفعل وحدته.
وفي معرض الحديث عن المجموعات اإلرهابية
وما تقوم به في المنطقة ،قال بري« :إن ما نتعرض
له اليوم ليس له عالقة باإلسالم أبداً .فاإلسالم هو
انفتاح واعتدال» .وأشار إلى أن ما يجري يصب
في السعي إلح��داث كيانات عنصرية وفئوية
وهذا طبعا ً يخدم «إسرائيل» ويبرر إعطاء شرعية
لعنصريتها ووجودها» .واعتبر «أن أهم عوامل
المواجهة هي الوحدة الوطنية في كل بلد يتعرض

لمثل هذه األخطار ومنها نحن في لبنان».
من جهة أخرى ،أكد بري رفضه التمديد للمجلس
النيابي الحالي وقال« :هذا الموقف ليس مزحة
وأن��ا مستمر في هذا الموضوع وال بد من إجراء
االنتخابات النيابية .فما الفائدة من التمديد؟»،
مشيرا ً إلى «أننا نستطيع أن نجري االنتخابات
في هذا الوضع ونحدث صدمة ايجابية للبنان».
وأضاف« :مسؤوليتي أن اتخذ هذا الموقف كرئيس
ألم المؤسسات».
وعن مؤتمر جدة ق��ال« :ليست لدي معطيات
كاملة حول هذا الموضوع ولقد اطلعت عليه في
وسائل اإلعالم».
وك��ان رئيس المجلس أش��ار خ�لال استقباله
في عين التينة اتحاد أطباء األسنان العرب ،إلى
أنه «كنا نطالب بإلغاء الطائفية السياسية في
لبنان ،لكن مع األحداث والتطورات الخطيرة التي
نشهدها اليوم أصبحنا بحاجة إلى إلغاء الطائفية
السياسية على األقل في كل الوطن العربي».
م��ن جهة أخ���رى ،أك���دت م��ص��ادر ح��زب الله
لـ»البناء» أن نواب كتلة الوفاء للمقاومة العشرة
م��ن دون إض��اف��ة أي م��رش��ح ج��دي��د سيقدمون
ترشيحاتهم مطلع األسبوع قبل إقفال الباب يوم
الثالثاء.

شقيق الضاهر قيد المالحقة
من قبل استخبارات الجيش

من ناحية أخرى ،رأت مصادر مطلعة أن هجوم
النائب خالد الضاهر على الجيش اللبناني يتفهمه
تيار المستقبل م��راع��اة لمشاعره على خلفية
أوضاع شقيقه الذي وفقا ً لبعض المتابعين ،يعلم

الضاهر أنه قيد المالحقة من قبل استخبارات
الجيش الرتباطه بأعمال إرهابية ،ولذلك شن
هجوما ً عنيفا ً عليه.
م��ن جهة أخ���رى ذك���رت ال��م��ص��ادر أن شباب
المستقبل نزعوا صور الرئيس سعد الحريري من
سعدنايل واستبدلوها بأخرى ألمير داعش أبو بكر
البغدادي.
على صعيد آخر ،برزت مالمح توتر في العالقة
بين ال��ق��وات اللبنانية وال��ب��ط��ري��رك الماروني
الكاردينال بشارة ال��راع��ي على خلفية موقف
أطلقه من واشنطن ح ّمل فيه الطبقة السياسية
اللبنانية مسؤولية الفراغ الرئاسي .ورد عضو
كتلة «القوات» النائب أنطوان زهرا على الراعي
بتصريح مليء بالتهكم والتقريع للبطريرك،
وسأله« :كيف تعمم مسؤولية الفراغ من دون
تمييز وتساوي بين الملتزم بالدستور وبين من
يعطله في الوقت ال��ذي يحضر ن��واب  14آذار
وكتلتا النائب وليد جنبالط والرئيس بري إلى
الجلسات كلها النتخاب رئيس؟ كما أن لفريق 14
آذار مرشحا ً معلنا ً وبرنامجا ً واضحا ً ومع كل ذلك
أبدى استعداده لالنتقال إلى مرشح توافقي فكيف
تساويه بمن لم يعلن مرشحه وليس لديه برنامج
ويغيب نوابه عن عشر جلسات ويرفض أي توافق
أو حل أو مبادرة»؟
وأض����اف زه����را« :أم���ا ف��ي ق��ول��ك ي��ا صاحب
الغبطة بأنه ال يمكن لقوى  8و 14آذار أن تستمر
على مسارين منفصلين ،فاسمح لنا أن نسألك:
ماذا تريدنا أن نفعل؟ هل تريد أن نحمل السالح
وننضم إلى سرايا المقاومة؟ هل تريد أن نقاتل في
سورية؟».

قمة �شنغهاي ( ...تتمة �ص)1
وباكستان طلبتا رسميا ً االنضمام
إلى منظمة شنغهاي للتعاون ،معربا ً
عن أمله في أن تحصل الدولتان على
عضوية كاملة فيها.
من جهة أخرى ربط نزاربايف بين
نجاح المفاوضات حول قضية الملف
النووي اإليراني وآفاق انضمام إيران
إلى منظمة شنغهاي للتعاون.
وأوضح رئيس طاجيكستان إمام
علي رحمن ،الذي يرأس القمة الحالية
أن المنظمة رحبت بتوقيع اتفاق
مينسك الرامي إلى تسوية الوضع
في جنوب شرقي أوكرانيا ،وال��ذي
يستند إلى خطة الرئيس األوكراني
ومبادرة الرئيس الروسي.
وأك��د رئيس أوزبكستان إس�لام
كريموف أن المفاوضات حول تسوية
األزمة األوكرانية يجب أن تأخذ في
االعتبار مصالح روسيا التاريخية،
داعيا ً إلى إجراء مفاوضات مباشرة
لحل األزمة شرق أوكرانيا.
وك���ان ال��رئ��ي��س ال��روس��ي بحث
مع نظيره الصيني شي جين بينغ
على هامش القمة األزمة األوكرانية،

وأطلع بينغ على الموقف الروسي،
مؤكدا ً أن موسكو مهتمة بموقف بكين
واقتراحاتها في شأن األزمة.
كما أج��رى الرئيس بوتين ع��ددا ً
من اللقاءات الثنائية ،بما فيها مع
رؤس��اء طاجيكستان وأوزبكستان
تتعلق بتطوير العالقات م��ع هذه
ال������دول .وال��ت��ق��ى ب��وت��ي��ن نظيره
اإليراني حسن روحاني ،مؤكدا ً أن
ل��دى موسكو وط��ه��ران آف��اق �ا ً جيدة
للتعاون االقتصادي ،خصوصا ً في
مجال الطاقة .وأشاد بآفاق التعاون
السياسي بين البلدين.
ورأى روحاني أهمية التعاون مع
موسكو ،مشيرا ً إلى أن بالده تسعى
إلى تطوير العالقات مع روسيا في
كافة المجاالت.
وكان الكرملين قد أعلن في وقت
سابق أن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين سيبحث مع نظيره اإليراني
حسن روحاني «مواضيع حساسة»
تتعلق بالتعاون الروسي اإليراني،
مضيفا ً أن القمة الروسية اإليرانية
ستتطرق إلى الملف النووي لطهران

واألوض�����اع ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق
وأفغانستان والتسوية في الشرق
األوسط.
ول��م يستبعد ي��وري أوش��اك��وف،
مساعد الرئيس الروسي أن يبحث
رئيسا البلدين على هامش قمة منظمة
شنغهاي موضوع التعاون العسكري
التقني بين روسيا وإيران.
وأوض��ح أوشاكوف أن محادثات
ال��رئ��ي��س��ي��ن س��ت��ت��رك��ز ع��ل��ى تعزيز
ال��ع�لاق��ات االق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��ع��اون
في مجال استخدام الطاقة الذرية
ل�لأغ��راض السلمية وك��ذل��ك تزويد
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة اإلي���ران���ي بمعدات
وأجهزة روسية الصنع.
ورك�������زت ق���م���ة ش��ن��غ��ه��اي ف��ي
اج��ت��م��اع��ات��ه��ا ع��ل��ى ب��ح��ث ع���دد من
ال��م��وض��وع��ات ،ف��ي مقدمها األزم��ة
األوكرانية والوضع في أفغانستان
وتوسيع صفوف المنظمة.
وتشمل منظمة شنغهاي الدولية
الحكومية العاملة بصورة دائمة التي
تم تأسيسها في  15حزيران ،2001
ست دول هي روسيا ،كازاخستان،

ق���رغ���ي���زس���ت���ان ،ط��اج��ي��ك��س��ت��ان،
أوزب��ك��س��ت��ان ،ال��ص��ي��ن ،ب��اإلض��اف��ة
إل���ى ع���دة دول بصفة م��راق��ب هي
أفغانستان وإيران والهند ومنغوليا
وباكستان.
وت��ت��م��ث��ل األه������داف ال��رئ��ي��س��ي��ة
للمنظمة في تعزيز الثقة المتبادلة
وحسن الجوار بين البلدان األعضاء
فيها ،ودعم التعاون الفعال بينها في
المجاالت السياسية واالقتصادية
وال��ت��ج��اري��ة والعلمية  -التقنية،
وكذلك في مجاالت التعليم وصناعة
الطاقة والنقل والسياحة وحماية
البيئة وغيرها ،وف��ي العمل سوية
على دعم السالم واألمن واالستقرار
في المنطقة ،والمضي قدما ً نحو إقامة
نظام سياسي واقتصادي دولي جديد
ديمقراطي وعادل ورشيد.
وتبلغ المساحة اإلجمالية للدول
األع���ض���اء ف���ي م��ن��ظ��م��ة شنغهاي
للتعاون حوالى  30مليونا ً و189
ألف كيلومتر ،أي  3/5من مساحة
أوراس��ي��ا ،وع��دد سكانها  5،1مليار
نسمة أي  1/4سكان الكرة األرضية.

ناق�ش مع الرئي�س ( ...تتمة �ص)1
وقال معصوم« :نشكر دور فرنسا ومبادراتها القيمة في تحشيد الكثير من
الدول لدعم العراق في مؤتمر باريس وكذلك في الكثير من المواقف السياسية
من أجل إنجاح هذا المؤتمر الذي سيعقد يوم االثنين المقبل في باريس».
وأضاف معصوم أن «الطروحات واآلراء في ما بيننا متفقة» ،متمنيا ً أن «تكون
العالقات مع فرنسا الصديقة دائما ً ممتازة ومتطورة على جميع المستويات».
وأشاد معصوم بـ»الدور الفرنسي المشهود على مختلف األصعدة لدعم
العراق وإدامة العالقات معه».
ورافق هوالند في زيارته ،وزيرا الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان إيف
لودريان ،في إطار زيارة لتنظيم الجهود الدولية المبذولة للتصدّي لـ»داعش».
وأيدت فرنسا الهجمات العسكرية المرتقبة ض ّد «داعش» ،كما تتصدّر الئحة
الدول الداعية إلى ضربه ،مع الواليات المتحدة وبريطانيا.
زيارة هوالند تأتي قبيل أيام على استضافة فرنسا مؤتمرا ً داعما ً للعراق

يوم االثنين المقبل .ومن المنتظر أن يفتتح الرئيسان الفرنسي والعراقي هذا
المؤتمر.
وقالت قناة العراقية الرسمية إن «الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند وصل
صباح اليوم الجمعة (أمس) إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية» .وأضافت
أن «هوالند سيجري محادثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وكبار
المسؤولين العراقيين تمهيدا ً للمؤتمر الدولي للسالم الذي سيعقد في باريس
في  15أيلول الجاري».
ويذكر أن هوالند أكد في حديث خص به صحيفة «لوموند» الفرنسية يوم
العشرين من آب الماضي أنه سيبذل جهودا ً كبيرة مع الدول الشقيقة والصديقة
لتنظيم هذا المؤتمر بهدف إيجاد تسوية شاملة لألزمة العراقية .وأكد أن أي
عمل عسكري أجنبي في العراق ينبغي أن يتم البت فيه من قبل مجلس األمن
الدولي.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن بلدية ال��م��ري��ج��ات ع��ن رغبتها
بإجراء مبارة لتعيين شرطي عدد واحد
وظيفة شاغرة فئة رابعة في مالك البلدية
ويمكن أن يكلف بمهام الجباية.
على الراغبين االش��ت��راك في المباراة
م��راج��ع��ة البلدية ضمن أوق���ات ال���دوام
الرسمي لالطالع على الشروط التي يجب
أن تتوفر في المرشح والمستندات الالزمة
لتقديم الطلب.
تقدم الطلبات خالل الفترة من تاريخ أول
يوم لنشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية
ولمدة شهر في قلم البلدية حيث يعطي
المرشح إيصاال ً يبين رقم الطلب وتاريخه
والمستندات التي قدمت.
محافظ البقاع
القاضي أنطوان سليمان
القائم بأعمال بلدية المريجات
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب قاسم محمد علي حريبة شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  3103حاروف.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ع�لاء أحمد حايك لمورثه أحمد
خليل حايك شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 794عدشيت.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب رض��وان حسين شعيب لموكله
جبريل حسين شعيب ش��ه��ادة قيد بدل
ضائع للعقار  2093النميرية.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب سعد رم��زي عسيران بصفته من
ورثة رمزي سهيل عسيران لمورثته اسما
راشد عسيران شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 728قصيبة.

للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب يوسف طانيوس الحلو شهادتي
قيد ب��دل ضائع للعقارين  214و1959
صربا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
يعلن رئيس بلدية انطلياس والنقاش
عن إجراء مباراة لملء وظيفة مساح عدد
( 1واحد) مركز شاغر ،وذلك عند الساعة
الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة الواقع
في  2014/10/10في مركز البلدية.
على الراغبين في االشتراك بالمباراة،
ال��ت��ق��دم بطلبهم إل���ى ق��ل��م ال��ب��ل��دي��ة في
مهلة أق��ص��اه��ا ي��وم االث��ن��ي��ن ال��واق��ع في
.2014/10/6
يمكن االط�لاع على شروط المباراة في
قلم البلدية طيلة أوقات الدوام الرسمي.
انطلياس في 2014/9/10
رئيس البلدية
ايلي أبو جوده
التكليف 1585
إعالن مزايدة
لبيع قطع غيار مستهلكة وغير صالحة
متنوعة عائدة آلليات اإلدارة للمديرية
العامة للطرق
والمباني في وزارة األش��غ��ال العامة
والنقل
الساعة التاسعة من يوم األربعاء الواقع
فيه الخامس عشر من شهر تشرين األول
 ،2014تجري إدارة المناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون ـ شارع ب��وردو ـ
الصنايع ـ بيروت ،لحساب وزارة األشغال
العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق
والمباني ـ مزايدة لبيع قطع غيار مستهلكة
وغير صالحة متنوعة عائدة آلليات اإلدارة.
ـ التأمين المؤقت :ستماية أل��ف ليرة
لبنانية ال غير.
ـ سعر االفتتاح :ستة عشر مليون ليرة
لبنانية ال غير.
ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
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 في قلم مصلحة الصيانة ـ
مديرية الطرق.
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 1567

بسعر $/4500/أو ما يعادلها بالعملة
ال��وط��ن��ي��ة وإن رس����وم ال��م��ي��ك��ان��ي��ك قد
بلغت/1.641.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
المحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر
ال��واط��ي مصحوبا ً بالثمن ن��ق��دا ً أو شيك
مصرفي و 5%رسم بلدي.
رئيس القلم أسامة حمية

إعالن تلزيم
رقم الصادر/693 :ص2
رقم الملف2014/5090 :
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
بنا ًء لموافقة وزير الطاقة والمياه بتاريخ
 2014/9/8لتنفيذ مشروع إنشاء محاقن
للري في منطقة بشعلة ـ قضاء البترون.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
ال��ع��اش��رة م��ن ي��وم الخميس ال��واق��ع في
.2014/10/16
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 10 :أيلول 2014
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
باإلنابة
م .غسان نور الدين
التكليف 1571

إعالن بيع بالمعاملة 2014/319
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع بالمزاد العلني نهار السبت في
 2014/9/27الساعة الحادية عشرة
ظهرا ً سيارة المنفذ عليه عمر محي الدين
غ��ن��دور م��ارك��ة ت��وي��وت��ا  RAV4موديل
 1999رقم /202372/ج الخصوصية
تحصيالً لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
والمهجر ش.م.ل .وكيله المحامي رامي
باسيل البالغ $/11424/عدا اللواحق
والمخمنة بمبلغ $/2394/والمطروحة
بسعر $/2500/أو ما يعادلها بالعملة
ال��وط��ن��ي��ة وإن رس����وم ال��م��ي��ك��ان��ي��ك قد
بلغت/159.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
المحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر
ال��واط��ي مصحوبا ً بالثمن ن��ق��دا ً أو شيك
مصرفي و 5%رسم بلدي.
رئيس القلم أسامة حمية

إعالن بيع بالمعاملة 2013/325
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت��ب��اع ب��ال��م��زاد العلني ن��ه��ار السبت
ف��ي  2014/9/27ال��س��اع��ة ال��ح��ادي��ة
عشرة ظهرا ً سيارة المنفذ عليه سركيس
طنوس ال��ط��راف ماركة كيا  Rioموديل
 2008رقم /89897/ج الخصوصية
تحصيالً لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
والمهجر ش.م.ل .وكيله المحامي رامي
باسيل البالغ $/8217/ع��دا اللواحق
والمخمنة بمبلغ $/4801/والمطروحة

إعالن بيع بالمعاملة 2013/1608
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع بالمزاد العلني نهار السبت في
 2014/9/27الساعة الحادية عشرة
ظ��ه��را ً س��ي��ارة المنفذ عليه بهيج حسين
قطيش ماركة نيسان  ALTIMAموديل
 2006رقم/192194/ص الخصوصية
تحصيالً لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
والمهجر ش.م.ل .وكيله المحامي رامي
باسيل البالغ $/9632/ع��دا اللواحق
والمخمنة بمبلغ $/4676/والمطروحة
بسعر $/3500/أو ما يعادلها بالعملة
ال��وط��ن��ي��ة وإن رس����وم ال��م��ي��ك��ان��ي��ك قد
بلغت/381.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
المحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر
ال��واط��ي مصحوبا ً بالثمن ن��ق��دا ً أو شيك
مصرفي و 5%رسم بلدي.
رئيس القلم أسامة حمية

