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تتمات

انقلبت المعطيات مساء أمس
في قضية العسكريين المخطوفين،
بعد بيان «جبهة النصرة» التي
سحبت فيه ك��ل م��ا نقل عنها من
تعهدات تتعلق بضمانها سالمة
العسكريين المحتجزين لديها،
والمطالب التي نقلت عنها لإلفراج
ع��ن��ه��م ،فيما ل��م ي�لام��س مجلس
ال��وزراء موضوع المقايضة ال من
قريب وال من بعيد ،بحسب ما أكدت
مصادر وزارية لـ»البناء» .وانتهت
المناقشات الحكومية في موضوع
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن وال��ت��ي استغرقت
ح���وال���ى ث�ل�اث س���اع���ات ون��ص��ف
الساعة في جو ه��ادئ ،بتفويض
رئيس الحكومة تمام سالم مواصلة
التفاوض بكل الوسائل والقنوات
المتاحة ،توصالً إلى تحرير الجنود
المخطوفين ،على أن يطلع مجلس
الوزراء على النتائج.
وأشارت المصادر إلى أن الصمت
يجب أن يكون سيد الموقف في
ال��م��ف��اوض��ات ،ف��ي حين أوضحت
مصادر وزاري��ة في التيار الوطني
الحر لـ»البناء» أن المناقشات ركزت
على ضرورة األخذ في االعتبار أن
لبنان يجب أن يفاوض من موقع
القوي ال من الموقع الضعيف.
وفيما أشار مصدر أمني لـ»البناء»
أن «األمور ايجابية» ،أعادت «جبهة
النصرة» الموضوع إل��ى النقطة
الصفر ،معتبرة أن «م��ا ورد في
وسائل اإلعالم اللبنانية أخيرا ً عن
تعهدنا بعدم قتل أي جندي محتجز
لدينا ع��ار من الصحة ،وال يوجد
أي جهة تمثلنا أو تفاوض عنا».
أما عن مطالبها ،فأشارت إلى أنه
«أعل ّنا سابقا ً م���رارا ً وت��ك��رارا ً أنه
ال م��ف��اوض��ات ح��ت��ى ي��ت��م تسوية
وضع بلدة عرسال في شكل كامل،
وحل مشاكل الالجئين السوريين
واإلف��راج عمن اعتقل منها أخيراً،
وق��د ح ّملنا الموفد القطري هذه
ال��ش��روط ول��م ي��ردن��ا منه أي ر ّد
حتى هذه اللحظة ،وأبلغناه أننا

الجي�ش ير�سم ( ...تتمة �ص)1
على استعداد إلطالق سراح أسرى
من الجنود مقابل إف��راج الحكومة
اللبنانية عن سجناء من رومية
بعد تنفيذ الشروط األولية اآلنف
ذكرها واستئناف المفاوضات».
وح ّذرت من «أن أي تع ٍد مقب ٍل على
أه��ل السنة سيدفع ثمنه ك � ّل من
ينتمي لهذه المؤسسة العسكرية
وال أهمية للمفاوضات حينها».
وردا ً على بيان «النصرة» والذي
جاء فيه أنها لم تتعهد بعدم قتل
العسكريين ال��م��ح��ت��ج��زي��ن ،أك��د
وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق أن
«المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم ل��م يقل أي شيء
مما أش��ي��ع» ،موضحا ً أن «اللواء
إب��راه��ي��م ال يحمل ضميره مقولة
أخ��ذ تعهد خطي من إرهابيين».
ولفت إلى أن «الحكومة اللبنانية
ال تعتقل إال من يرتكب بحق الجيش
والمؤسسات الرسمية في لبنان»،
معلنا ً «أننا لن نبلغ بأي تطور في
شأن المخطوفين إال حين يصبح
واقعاً».
رأى ال��م��ش��ن��وق ف���ي ح��دي��ث
تلفزيوني أن «لقاء وزير الخارجية
ج��ب��ران باسيل بنظيره السوري
وليد المعلم تجاوز لفكرة الحكومة
االئتالفية» ،موضحا ً أن «زي��ارة
سورية في هذا الظرف من قبل هذه
الحكومة هي خرق للهدنة».

قهوجي يتوقع
تجدد المعركة
في عرسال

وس��ب��ق ب��ي��ان ال��ج��ب��ه��ة ت��وق��ع
قائد الجيش العماد جان قهوجي
«ن���ش���وب م��ع��رك��ة ج���دي���دة مع
المجموعات المسلحة على أطراف
بلدة عرسال» ،مؤكدا ً أن «الجيش
اللبناني ع��زز ان��ت��ش��اره ف��ي تالل
عرسال ،وعزل البلدة عن أطرافها،
لمحاصرة المسلحين ومنع وصول
أي إمدادات إليهم» .وكشف قهوجي

الر�سائل والقيم ( ...تتمة �ص)1
نحن بحاجة إلى نص جديد -وفكر جديد -ورؤية مبدعة تحترم السوريين كلهم
وال تتخندق في مواجهتهم ،وليكن واضحا ً أن اإلرهاب األسود هو عدو للجميع
والمراهنة عليه ضرب من االنتحار ،هذه قد تبدو خارج السياق ،لكنها في الواقع
في صلب الموضوع المطروح.
األمر الثاني ،هو أنه آن األوان لنفكر بدراما محترمة تطرح قيما ً رفيعة من
دون أن تحسب حساب الدكاكين والبسطات وتجارة الشنطة .من يريد التجارة
فليتاجر خارج الدراما ،خارج ضمائر الناس وعواطفهم.
ال بد أن يتوافق أطراف العملية اإلنتاجية على سقف مشترك وطني اجتماعي
يتحرك الجميع تحته.
نجحت الدراما السورية في العقود المنصرمة نتيج ًة لتراكم فني إبداعي من
ممثلين ومخرجين وك ّتاب ومنتجين ،هؤالء الر ّواد أرسوا أسسا ً لنجاح الدراما
وهي:
االلتزام بالقضايا الوطنية والتقدم االجتماعي والعدالة اإلنسانية في
راق .ثم جاء بعدهم مجدّدون نشروا الدراما في بيوت العرب كلهم
فني ٍ
ٍ
سياق ٍ
وكادت أن تقفز إلى العالمية .ثم ولألسف نشهد منذ سنوات نكوصا ً وتراجعا ً
واستسهاال ً وبيعا ً وشرا ًء من دون احترام لمنظومة القيم العامة التي يؤمن بها
السوريون وهي شغفهم الوطني واالجتماعي .يجب العودة إلى األسس وإجراء
موحدة حول الدور المستجَ د للدراما
نقاش مع المسؤولين للخروج برؤية
ّ
لتقديم الشخصية السورية بما يليق بها وبدورها على رغم الجراح النازفة،
ففي اللحظة الصعبة ُتختبر المعادن األصيلة.
تم التركيز من قبل خصوم سورية -في الجانب الفني -على دراما ملتبَسة
َ
تطرح فكرا ً مل ّفقا ً
وترافق ذلك مع محاوالت تشويه وتشهير وتهديد،
ومتعصباً.
ّ
تعرفونها كلكم.
تمت مصادرة الدور الوطني للدراما السورية في المحطات العربية عبر
اإلغواء المادي للفنانين ،أي تحويل الفنان إلى «حرفي -دور مقابل مال».
نحن ال نطالب أن يجوع أحد ،لكن ال نقبل أيضا ً أن نكون عبيدا ً لهذا المنطلق.
يجب إعادة الدراما إلى السيادة الوطنية الثقافية السورية ،ألنها قضية وطنية
وفظائع أيضاً.
بامتياز ،ورسم الحدود الجديدة بنا ًء على ما استجد من أمو ٍر،
ٍ
«تجار» حتى لو
وهنا ال بد من التنويه إلى أن بعض جهات اإلنتاج تحولوا إلى ّ
أدت تجارتهم إلى إهراق الدم السوري .لكن بعض جهات اإلنتاج في المقابل،
حافظت على سوي ٍة فنية ووطنية تستحق عليها االحترام على رغم خسائرها.
ال بد من أن يكون واضحا ً لنا جميعا ً أننا لسنا في زم��نٍ ع��ادي ،بالتالي
المطلوب أن تكون حلولنا ومقارباتنا جريئ ًة ومبدع ًة وغي َر عادية.
«نحن نخوض معرك َة وجو ٍد وحربَ مصي ٍر بمعاني الكلم ِة كلَها».
وهذا يتطلب أن يكون هنالك سقف ،مهما كان عالياً ،من حق الوطن أثناء
الحروب المصيرية أن يصطف الجميع خلفه .هذا عنوان ،أما الصيغ واألساليب
فيجب أن ُتترك للمبدعين وحدهم .هذا ليس «إلزاما ً رقابياً» بل مشترك وطني
يتعلق بوجودنا.
لنكن واضحين .إن معرك َتنا سياسي ٌة في شك ٍل ساف ٍر .أعداؤنا يَستهدفون
َ
نسف البنى الوطنية عبر تمزيق النسيج الوطني والديني والثقافي .لذلك ال
يمكننا الهرب من المآل السياسي في الدراما ،لكن هذا ال يعني إلزامَنا بالسقوط
في الفجاجة والمباشرة والشعاراتية ،وال بالسكوت على َ
الفساد والمفسدين
وتجار األزمة واألغبياء والحمقى والالعبين بالمصير العام.
ُ
أشكال التعبير كلَها من خالل السقف العالي للفهم
يجب أن يُترك للمبدع
المشترك لطبيعة اللحظة التاريخية التي نمر بها
ولدينا اآلن آالف القصص ...مرمية على الطرقات ،على المبدع التقاط آللئ
القصص من البيوت والحواري والقرى.
وهنا ال ب ّد من التنويه أنه :ال يحق ألي جهة منتجة أن تراعي مصالح اآلخرين
األيديولوجية والسياسية على حساب وطنِنا وشع ِبنا.
وط ُننا وشعبُنا أوالً ،ألنه مظلو ٌم وألنه بط ٌل يخوض حربا ً عادلة ،وهو على
حق.
ٍ
مختلف ،لذا يجب إعادة النظر بأساليب
لقد انتهت مرحلة ،ونحن في زمنٍ
القراءة والرقابة ،ومنطق «الرقابة ذاته» يجب أال تترك لجهة واحدة مهما بلغت
جدارتها الرقابية .يجب أن تكون مشتركة بين عناصر الصناعة الدرامية كلها.
من غير المقبول أن يأتي قارئ ليقدم ورقة بوجه كاتب وكأنه يضع له عالمة
فحص .وفي أغلب الحاالت يكون الكاتب أجدر من الرقيب بجميع المعايير .ال
بد من تغيير قواعد الرقابة .والبحث عن شكل جديد ال يحابي أحدا ً وال يظلم
أحدا ً وال يترك فرصة للمزاج والمحسوبية واالنفعاالت الشخصية في تقييم
النصوص واألعمال المنجزة بحيث يطاول آليات الرقابة كلها.
َ
جيشنا وشبابَنا الوطني يخوضون حربا ً
وهنا ال ب ّد لي أن أؤكد إلى أنّ
ضارية ببسالة منقطعة النظير ولوالهم لما ُقيّض لنا االجتماع هنا البتة .إنهم
ينقذون الوطن والمجتمع والتاريخ والمستقبل وقد بذلوا في سبيل ذلك نهرا ً من
ُ
األخالق
الدم .هؤالء بشر لهم قصص وحكايا وبطوالت وآالم وأطفال وأمهات.
والشرف والوطنية تقتضي أن نتوقف عندهم طويالً .من حق شعبنا أن يشاهد
أمثوالتهم على جميع الشاشات.
وبوضوح كامل:
ٍ
ال يوجد أي عذ ٍر ألحد من أطراف العملية اإلنتاجية في تجاه ِل هؤالء الشرفاء
الذين منحونا وجودَنا الشخصي والوطني ،ببطوالتهم وشهادتهم؟!
آمل أن ي َو ّفق فنانونا بالتوافق على رؤي ٍة مشتركة جديدة ومبدعة لنساهم
وفتح نافذ ٍة للضوء
الدفاع عن وجودِنا الوطني والثقافي
جميعا ً في معركة
ِ
ِ
لرؤي ِة المستقبل .ومًن أجد ُر من المبدعين بقراء ِة المستقبل وتحدي ِد مالمحَ
الطريق؟

نجدة إسماعيل أنزور

في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز»
أن «الجيش رصد خلية إرهابية في
طرابلس» ،مشددا ً على أننا «نعمل
على مالحقة أفرادها من دون وقوع
معركة وه��در دم��اء أب��ري��اء ،لكننا
سنلجأ إلى الحل العسكري إن لم
تنفع الحلول السلمية».

معادلة الرئاسة
والتمديد

وفي موازاة ارتفاع منسوب التوتر
األم��ن��ي ،ك��ان النشاط السياسي
الداخلي يتركز على االستحقاقات
الرئاسية والمجلسية ،والتي بدت
مترابطة في معادلة واحدة تشكل
م��خ��رج�ا ً لألزمتين ،يعمل عليها
النائب وليد جنبالط بحسب ما
أكدت مصادر متابعة إلى «البناء».
وأك���دت ال��م��ص��ادر أن التمديد
للمجلس النيابي واق��ع ال محالة،
مشيرة إل��ى ب���وادر حلحلة تبدأ
بالتمديد للمجلس النيابي وتنتهي
ب��رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة .وتحدثت
المصادر عن اتفاق رع��اه النائب
ج��ن��ب�لاط ي���ق���وم ع��ل��ى م��ع��ادل��ة
التمديد مقابل انعقاد لواء رئاسة
الجمهورية لرئيس تكتل التغيير
واإلص�ل�اح النائب ميشال ع��ون،
وتولي الوزير نهاد المشنوق رئاسة
الحكومة .وأوضحت المصادر أن
زيارة جنبالط باريس أمس ولقاءه
الرئيس سعد الحريري تندرج في
هذه الخانة ،وهي جاءت بعد اللقاء
ال��ذي جمع جنبالط أول من أمس
مع وفد من حزب الله في كليمنصو،
وقبله إيفاده النائب أك��رم شهيب
الرابية حمال رسالة خاصة منه
إلى عون .وأكدت المصادر أن فريق
 14آذار كان مخطئا ً عندما افترض
أن المرشح الحقيقي لحزب الله
إلى رئاسة الجمهورية ليس رئيس
تكتل التغيير واإلصالح.
وغمزت المصادر من كالم السفير
األميركي ديفيد هِ � ْل ي��وم االثنين
ال��م��اض��ي ع��ن ض����رورة التصدي

مجلس الوزراء مجتمعا ً برئاسة سالم في السراي
ل�لإره��اب والحفاظ على الوحدة
الوطنية واإلس����راع ف��ي انتخاب
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ،ف���ي حفل
االستقبال ال��ذي أقامته السفارة
األميركية وحضره ع��دد كبير من
ن���واب تكتل التغيير واإلص�ل�اح،
وبين م��ا يتم ت��داول��ه ف��ي أوس��اط
التكتل ،عن تحرك أميركي للضغط
ع��ل��ى ال��س��ع��ودي��ة ل��ع��دم ال��وق��وف
في وجه وص��ول عون إلى رئاسة
الجمهورية.
وتعليقا ً على ترشيح المشنوق
وليس الحريري لرئاسة الحكومة،
ع��ل��م��ت «ال���ب���ن���اء» م���ن م��ص��ادر
مطلعة أن ال��ث��ان��ي أل��م��ح أث��ن��اء
زيارته األخيرة بيروت ،إلى فصل

(تموز)

المناصب الحزبية عن المسؤوليات
السياسية الرسمية سيكتفي بكونه
رئيسا ً لتيار «المستقبل» وحسب.
من جهة أخ��رى ،أك��دت مصادر
حزب الله أن النقاش في اللقاء الذي
جمع وفد الحزب الله مع جنبالط
ف���ي كليمنصو ش��م��ل ت��داع��ي��ات
المنطقة على لبنان ،واالستحقاقات
الرئاسية والمجلسية والمعيشية
للمواطنين .وأوضحت أن «اللقاء
كان ايجابيا ً واتسم بالصراحة»،
وأكد المصدر أن «هذا اللقاء يؤسس
لحسن حل الخالفات في وجهات
النظر بالمستقبل».
ك��م��ا أك�����دت م���ص���ادر ال��ح��زب
لـ»البناء» أن االجتماع كان جيدا ً

البرلمان التركي ( ...تتمة �ص)1

استعداد لحرب شوارع

يستعد مقاتلون أكراد يدافعون عن
مدينة عين العرب (كوباني) الواقعة
شمال سورية على الحدود التركية
لحرب شوارع في حال دخول مسلحي
«الدولة اإلسالمية» .إذ تقدم مسلحو
التنظيم اإلرهابي أول من أمس نحو
المدينة وباتوا على مسافة كيلومترين
منها ع��ل��ى رغ���م غ����ارات التحالف
الدولي ،بينما يستعد البرلمان التركي
لتفويض الجيش على تدخل بري في
سورية.
وعبر نشطاء ع��ن مخاوفهم من
حصول أع��م��ال انتقامية ض��د آالف
المدنيين في المدينة إذا تمكن التنظيم
ال��م��ع��روف بوحشيته وقسوته من
اخ��ت��راق وح����دات ح��م��اي��ة الشعب
الكردي.
وقالوا أن «الدولة اإلسالمية» يتقدم
نحو عين العرب (كوباني) من جهتي
الجنوب-شرق والغرب التي انسحب
منها مقاتلو وحدات حماية الشعب.
وأض��اف��وا أن «ال��م��ع��ارك العنيفة
على أبواب كوباني مستمرة منذ 36
ساعة م��ن دون ت��وق��ف» بين مئات
المقاتلين األكراد الذين يعانون نقصا ً
في األسلحة والعتاد وآالف المسلحين
المجهزين بمختلف األسلحة بما فيها
الثقيلة.
في ظل ه��ذا ال��واق��ع ،ح � ّذر الزعيم

تشييع شهداء حمص

ووس��ط ح��داد ع��ام ل� ّ
�ف المدينة،
وبمشاركة رسمية وشعبية شيعت من
مستشفيات الزعيم والنهضة واألهلي
التخصصي في أحياء عكرمة وكرم
اللوز والزهراء بمدينة حمص اليوم
جثامين الشهداء الـ  33الذين قضوا
في التفجيرين اإلرهابيين اللذين وقعا
أول من أمس أثناء خروج األطفال من
تجمع للمدارس في حي عكرمة.
ودان رئيس الحكومة السورية
وائل الحلقي التفجيرين اإلرهابيين
في حين اتهم محافظ حمص طالل
البرازي مجموعات إرهابية بالوقوف
وراءهما.
واس���ت���ن���ك���ر أه����ال����ي ال���ش���ه���داء
والمشيعون بشدة الجريمة النكراء
التي ارتكبتها يد الغدر اآلث��م بحق
األط��ف��ال والطفولة ف��ي محاولة من
دعاة الفكر الظالمي لثني األجيال عن
مواصلة مسيرة العلم والفكر والنور
أمام ظالم جهلهم وحقدهم».

تنديد دولي بالجريمة

وف��ي ال��س��ي��اق ،دان���ت الخارجية
الروسية العمل اإلرهابي الذي أودى
بحياة العشرات معظمهم أطفال،
والذي أفادت تقارير إعالمية بارتفاع
حصيلته إلى  49قتيالً.
وفي بيان لها قالت ال��وزارة أمس،
إن موسكو «تدين بشدة هذه الجريمة
ال��دم��وي��ة غير المسبوقة التي راح
ضحيتها األطفال ،هذا الجزء األكثر
ح��اج��ة إل���ى ال��ح��م��اي��ة م��ن السكان
المدنيين السوريين».

وف����ي س���ي���اق م��ت��ص��ل ،علمت
«ال��ب��ن��اء» م��ن م��ص��ادر مطلعة أن
االج��ت��م��اع القصير ال���ذي ترأسه
رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه بري
لهيئة مكتب المجلس بعد الجلسة
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة أول م��ن أم����س ،لم
يدخل في بحث تفاصيل الملفات
والمواضيع التي كان يفترض أن
ت��درج على ج��دول أعمال الجلسة
الثانية ،وبقي في إطار التشاور.
وكشف الرئيس بري أمام زواره
أم��س أن��ه ل��ن تكون هناك جلسة

الليل حتى وقت مبكر من فجر الثالثاء .ولم
تحقق هذه االعتداءات إال الخيبة على رغم أنها
تركت في أثرها رسالة تعزز مصداقية تقدير
الموقف اللبناني بخصوص أن المسلحين
التكفيريين سيحاولون جاهدين خ�لال هذا
الشهر تكثيف الضغط بكل الوسائل اإلرهابية
والعسكرية على الحكومة اللبنانية ومجمل
الواقع السياسي اللبناني .وهدفهم من ذلك
تسريع إي��ج��اد مخرج لوضعهم البائس في
الجرود المقابلة للحدود مع لبنان ،كون استمرار
تمركزهم في هذه المنطقة يصبح مستحيالً مع
بدء فصل الشتاء حيث تتدنى درج��ة الحرارة
هناك إلى مستويات ال تحتمل.

«داع�ش» ي�ضيق ( ...تتمة �ص)1
وأض��اف��ت ،إن الحكومة السوریة
تطالب مجددا ً مجلس األم��ن باتخاذ
م��وق��ف واض���ح م��ن ه���ذه الجریمة
وغیرها م��ن ال��ج��رائ��م ال��ت��ي تنفذها
التنظیمات اإلرهابية المسلحة ،وذلك
بإدانة األعمال اإلرهابية التي وقعت
في حمص بأشد العبارات انسجاما ًمع
قراراته المتعلقة بمكافحة اإلرهاب.
وأشارت الوزارة إلى أن إرهابيا ً فجر
أول من أمس األربعاء ،عبوة ناسفة
أمام مدرسة عكرمة الجديدة وبعدها
بدقائق ق��ام اإلره��اب��ي ذات��ه بتفجير
نفسه ب��ح��زام ن��اس��ف أم���ام مدرسة
عكرمة المخزومي للتعليم األساسي
بهدف إيقاع أكبر عدد من اإلصابات
في صفوف الطالب وأهاليهم.
وق��ال��ت :تؤكد جميع المعطيات
المتوافرة عن التفجيرين اإلرهابيين
أن من خطط ونفذ هذه الجريمة كان
من التنظيمات اإلرهابية التي يروق
لبعض ال���دول الغربية وألدوات��ه��ا
في المنطقة تسميتها «المعارضة
المسلحةالمعتدلة».
يذكر أن التفجيرين الدمويين في
مدينة حمص قد أديا إلى مصرع 33
شخصا ً منهم  30طفالً وإصابة 102
آخرين أغلبهم من األطفال وإلى إلحاق
أض��رار كبيرة بالمدرسة ،فيما أعلن
الحداد العام في حمص.

التمديد أواخر الشهر

الإرهابيون في الجرود ( ...تتمة �ص)1

وع ّقب زعيم المعارضة التركية كليجدار أوغلو على المذك ّرة بالقول« :عندما نظرنا
إليها ،بدا لنا أن مسألة مواجهة تنظيم «داعش» وكأنها ستار ،يراد من ورائه النظام
السوري ،لذلك ال نراها شيئا ً صائباً» .واستطرد قائالً« :هذه المذكرة يجب أن تكون
من أجل التفويض بمقاومة «داعش» بمفرده ،حتى يمكننا الموافقة عليها على الفور»،
مضيفاً« :بكل تأكيد نحن ال نريد لجنودنا دخول أراضي دول أجنبية ،فالشرق األوسط
نعرفه على أنه مستنقع ،وبالتالي ليس هناك أي منطق إلدخال جنودنا في مستنقع
كهذا».
وخاطب كليجدار الحكومة قائال« :إذا كنتم ترغبون حقا ً في مواجهة «داعش» فعليكم
أن تسيطروا على حدودنا جيداً ،لكن اآلن تريدون من خالل التفويض إدخال جنود أجانب
ألراضينا ،فهل بذلك ستتمكنون من السيطرة على حدودنا؟» ،متابعاً« :تنظيم داعش له
امتدادات داخل تركيا ،بل وخاليا ،وبيوت ،ومراكز تداوي ،فهم يقيمون صلوات الجنائز
في بعض المناطق المعروفة بتواجدهم فيها ،والتي يعقدون بها اجتماعات ،فهل قام
حزب «العدالة والتنمية» ،بأي إجراء حيال ذلك؟».

الكردي التركي عبد الله أوجالن من أن
سقوط مدينة كوباني السورية بأيدي
مسلحي تنظيم «داع���ش» سيؤدي
إلى فشل محادثات السالم مع أنقرة
لتسوية النزاع الكردي.
وقال أوجالن المسجون في تركيا
إن أي مجزرة تقع في مدينة كوباني
(عين العرب) ضد األكراد على الحدود
السورية التركية على يد التنظيم
تعني انتهاء محادثات السالم بين
الحزب والسلطات التركية.
وأض�����اف أوج��ل��ان  -ف���ي ب��ي��ان
أصدره وفد من قيادات حزب العمال
الكردستاني بعد زيارته في سجنه-
«أن���ه إذا نجحت م��ح��اوالت تنظيم
«داع��ش» في االستيالء على المدينة
وارتكاب مجزرة فيها فإن ذلك يعني
انتهاء محادثات السالم مع تركيا».
ودع��ا الزعيم ال��ك��ردي ك��ل األط��راف
التركية التي تساند عملية السالم
بين أنقرة واألك��راد وال تريد انهيارها
إلى تحمل مسؤولياتها في كوباني
ومنع حصول مجزرة ضد األكراد في
المدينة».

وأنها تنتظر «بعض المستجدات»
لتظهر نتائجه العملية.

تشريعية وش��ي��ك��ة ،م��ا ي��ؤك��د أن
الجلسة التي ج��رى الحديث عن
انعقادها يوم األربعاء المقبل لن
سيؤجل إلى
تحصل ،وأن الموعد
ّ
أواخ��ر هذا الشهر أو مطلع الشهر
المقبل.
ورب��ط��ت م��ص��ادر نيابية بين
ه��ذه الجلسة وم��وض��وع التمديد
للمجلس ،لكن ب��ري ك�� ّرر أن هذا
الموضوع لم يطرح معه وال شيء
جديدا ً حوله ،مجددا ً موقفه الرافض
للتمديد.
والجدير بالذكر أن النائب نقوال
فتوش ك��ان تقدّم باقتراح قانون
�ج��ل م��ك��رر ي��ق��ض��ي بالتمديد
م��ع� ّ
للمجلس سنتين وسبعة أشهر،

وأن هناك اقتراحا ً آخر في المقلب
اآلخر يرمي إلى تعديل مهل دعوة
الهيئات الناخبة لتفادي أي طعن
ف��ي ح��ال إج���راء االن��ت��خ��اب��ات في
موعدها.
ويتوقع أن يطرح االقتراحان
في الجلسة المقبلة ،ما يعني أن
�رج��ح سيحصل في
ال��ت��م��دي��د ال��م� ّ
أواخ��ر هذا الشهر أو مطلع الشهر
المقبل.
من جهة أخرى ،أ ّكد الرئيس بري
أن موقفه ب��إع��ادة السلسلة إلى
اللجان المشتركة يعود بالدرجة
األول���ى إل��ى اع��ت��راض المؤسسة
العسكرية الذي ال يتجاهله.

وأعرب البيان عن اعتقاد روسيا بأن
هزيمة اإلرهابيين في سورية «ال يمكن
تحقيقهابواسطةالغاراتالجويةالتي
تشنها الواليات المتحدة وحلفاؤها
في غياب تفويض من مجلس األمن
الدولي وموافقة السلطات السورية
الشرعية ،إنما بالجهود المجتمعة
لدول العالم كافة على أساس قانوني
دولي معترف به».
كما دان���ت ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي��ة
التفجیر ،معربة عن أسفها لعدم مباالة
منظمة األمم المتحدة تجاه الجهات
الداخلیة والخارجیة الضالعة في
هذه الجرائم.
وقالت المتحدثة باسم الخارجیة
مرضية أفخم :إن هذا العمل هو واحد
م��ن م��ئ��ات ال��ج��رائ��م ال��ت��ي ارتكبتها
المجموعات اإلرهابية بدعم أجنبي
خالل األزمة التي أثاروها منذ  4أعوام
ضد شعب هذا البلد خاصة النساء
واألطفال ،مشيرة إلى أن هنالك وراء
ستار هذه الجرائم أیاد أخفت نفسها
الیوم في قناع التحالف ضد اإلرهاب.
ودان من جهته ،األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون بشدة التفجير،
واصفا ًهذا العمل بأنه «مثير لالشمئزاز
ألقصى حد».

موسكو تنتقد تدريب
المسلحين في جورجيا

إلى ذلك ،انتقدت وزارة الخارجية
الروسية بشدة األنباء التي تحدثت
عن مخططات إلقامة معسكر تدريب
أميركي ف��ي جورجيا لمسلحي من
تصفهم واشنطن بالمعارضة في
سورية محذرة تبليسي من العواقب
السلبية لمثل ه��ذه الخطوات على
منطقة جنوب القوقاز وعلى العالقات
الروسية الجورجية.
وجاء في بيان للخارجية الروسية
أمس أن «مثل هذا القرار لتبليسي إذا
كانت قد اتخذته سيلحق ضررا ً كبيرا ً
باالستقرار واألمن في منطقة جنوب
القوقاز القريبة من الحدود الروسية
وسيترك عواقب سلبية حتمية على
عملية تطبيع ال��ع�لاق��ات الروسية
ال��ج��ورج��ي��ة ال��ت��ي ت��ج��ري ب��ص��ورة
ناجحة حالياً» ،الفتا ً إلى أن موسكو
أولت اهتمامها باألنباء التي ظهرت في
وسائل اإلعالم قبل فترة وتحدثت عن
إقامة مثل هذا المعسكر.
وأض��اف البيان أن التصريحات
ال��ص��ادرة ع��ن تبليسي بما ف��ي ذلك
على لسان رئيس ال���وزراء إيراكلي
غاريباشفيلي التي تضمنت نفيا ً
رسميا ً لهذه األنباء قد تلقيناها بصورة
جدية وسنرصد ه��ذه القضية بكل
اهتمام.

وب��ح��س��ب «ت��ق��دي��ر ال��م��وق��ف» ع��ي��ن��ه ،ف��ان
الجماعات التكفيرية الموجودة على امتداد
منطقة الجرود (القلمون وعرسال ولغاية القاع)،
ويقدر عددهم بخمسة آالف عنصر ،سيكونون
محكومين خالل هذا الشهر ال��ذي يفصلهم عن
ب��دء موسم البرد القارس في ال��ج��رود ،بواحد
م��ن خيارين ال ثالث لهما :إم��ا ف��رض تسوية
على الدولة اللبنانية  -يتوسلون فيها الضغط
بورقة الجنود اللبنانيين المخطوفين  -تسمح
لهم باستعمال بلدات لبنانية محاذية للحدود
السورية (كعرسال) من أجل استخدامها من
قبلهم كمالذ يقيهم من قساوة طقس الشتاء في
الجرود ،أو تسوية أخرى تضمن لهم ممرا ً آمنا ً

منظومة فلق ...
(تتمة �ص)1
جديدة .وبعد أيام أيضا ً على الكشف
ع��ن ت��ج��ارب على ص��واري��خ بعيدة
ال��م��دى س��ع��ت ال���والي���ات المتحدة
إل���ى رص���ده���ا ب��ح��س��ب المعنيين
اإليرانيين.
ي��ق��ول ق��ائ��د ق���وة ال��ج��وف��ض��اء في
الحرس الثوري اإليراني العميد أمير
علي حاجي زادة «قبل شهرين أجرينا
تجربة على صواريخ بعيدة المدى،
وألن هذه الصواريخ تخترق طبقات
جوية مختلفة ،كان ال بد من اإلعالن
عنها ،لكي ال تحلق طائرات في المنطقة.
وعند إج��راء التجربة علمنا أن أميركا
ح��رك��ت ط��ائ��رات ك��ان��ت تستخدمها
للتجسس على الصين و كوريا إلى
منطقتنا لرصد تجربتنا الصاروخية».

�إعالنات ر�سمية
يدعو مجلس إدارة الشركة العامة
للمطاحن والحبوب ش.م.ل .المسجلة
ف���ي ال��س��ج��ل ال��ت��ج��اري ال��ب��ق��اع ب��رق��م
 ،1987/1005ج��م��ي��ع المساهمين
لحضور الجمعية العمومية العادية ،في
مركزها الساعة العاشرة نهار االثنين
 2014/10/20لمناقشة المواضيع
التالية:
ـ تقرير مجلس اإلدارة ومف ّوضي المراقبة
وإب����راء ذم��ة رئ��ي��س وأع��ض��اء المجلس
والمصادقة على حسابات عام .2013
ـ ال��ت��رخ��ي��ص لمجلس اإلدارة وف��ق�ا ً
للمادتين  158و 159من قانون التجارة
وتعيين مفوض مراقبة وذل��ك ع��ن عام
.2014
رئيس مجلس اإلدارة
الشركة العامة للمطاحن والحبوب
ش.م.ل
اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
للعروض العائد لشراء ع��وازل عبور 36
ك.ف( .عدد  ،)30وذلك وفق المواصفات
الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة المحددة في
دفتر الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ خمسون ألف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً 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  22تشرين األول  2014الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1681

يغادرون منه المنطقة الطردية الموجودين فيها
اآلن ،باتجاه شمال سورية.
وي��رى «تقدير الموقف» اآلن��ف أنه من دون
نجاحهم في نيل أحد هذين الحلين اللذين ال
يبدو أن لبنان بوارد السير بهما ،فإن المسلحين
سيحاولون الهروب إلى األمام من الواقع الصعب
الذي يواجهونه والذي يشتد صعوبة مع حلول
موسم البرد في الجرود .ويتوقع أن يترجموا
وقائع هذا الهروب خالل هذا الشهر وذلك عبر
توجههم إلطالق موجة تفجيرات إرهابية جديدة
وأيضا ً من خالل محاوالت التمدد باتجاه مناطق
لبنانية والسيطرة عليها ليستخدمونها كمالذات
خالل هذا الشتاء.

فر�ست كابيتال �أند ترا�ست �ش.م.ل.
�سجل تجاري بيروت رقم /1018037/
الئحة م�ؤ�س�سات الو�ساطة المالية رقم 21
دعوة إلى المساهمين
لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية
بناء لقرار مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ ،2014/10/2
يتشرف رئيس مجلس اإلدارة بدعوتكم لحضور الجمعية
العمومية العادية السنوية التي ستنعقد في مركز الشركة في
وسط بيروت التجاري منطقة المرفأ  1103ـ شارع العمري ـ
بناية مرتضى ،الطابق الثاني وذلك في تمام الساعة الثالثة من
بعد ظهر يوم االثنين الواقع فيه  ،2014/10/20للتداول في
جدول األعمال اآلتي:
 1ـ االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة وإلى تقرير مفوضي
المراقبة عن أعمال الشركة وحساباتها خالل دورة .2013
 2ـ االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة الخاص وإلى تقرير
مفوضي المراقبة الخاص في شأن االتفاقات من أجل الترخيص
بها وفقا ً ألحكام المادة  /158/تجارة.
 3ـ مناقشة هذه األعمال والحسابات والمصادقة عليها وإبراء
ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن عام .2013
 4ـ تحديد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
 5ـ الترخيص ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا ً ألحكام المادة
 /159/تجارة.
 6ـ تعيين مفوض المراقبة لعام  2014وتحديد بدل أتعابه.
 7ـ االطالع على التفرغ عن األسهم الجارية من المساهمين
السيدين عصام أحمد حبيشي وحليم فؤاد بيطار لصالح كل من
السادة إميل وكاترين وماغالي رينه معوض.
 8ـ أمور مختلفة.
لالطالع على كافة حسابات وميزانيات الشركة ،يرجى
الحضور إلى مركز الشركة خالل الدوام الرسمي.
نرجو حضوركم في الوقت المحدد وتفضلوا بقبول التحيات.

هادي بولس
رئيس مجلس اإلدارة

دعوة ثانية �إلى جمعية عمومية لل�شركاء في �شركة
�سب�شاليتي �سناك مانوفاكتيرنغ �ش.م.م.
عمالً بأحكام المادة  /24/من النظام األساسي ،يتشرف السيدان
سليم الزعني وبيتر اسنبرغ بصفتهما شريكين في رأس مال شركة
سبشاليتي سناك مانوفاكتيرنغ ش.م.م .بدعوتكم لحضور اجتماع
جمعية الشركاء الذي سينعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل
ظهر يوم االثنين الواقع في  2014/11/10في مركز الشركة في بصرما
ـ ملك الزعني للتداول بجدول األعمال التالي:
ـ تعيين مدير للشركة.
ـ أمور مختلفة.
على أن يعتبر النصاب قانونيا ً بمن حضر من الشركاء.

الشريكين
سليم الزعني
بيتر اسنبرغ

