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رو�سيا ترف�ض ( ...تتمة �ص)1

وعضو دائ��م في الفريق األمني المص ّغر ،وق��ادر على التعاون مع وزير
أخص عندما يكون
الدفاع وقائد الجيش للمصارحة بك ّل ما يريد ،وبصورة ّ
المطلوب حماية ظهر الجيش من الطعن في الخلف ،بعدم تركه عرضة
للتناول والتطاول ،وهذه معادالت ال تغيب عن وزير الداخلية ،يعرف الوزير
أنه ال يستطيع التصرف كقائد ميليشيا وال كمحلل سياسي ،فهو مسؤول
ومسؤول هام وفاعل وبيده أوراق ح ّل وربط ،تجعل المواطن يتساءل إذا
كان وزير الداخلية الذي يرأس أه ّم أجهزة أمنية في البلد ،يخبرنا أنه غير
قادر على ضبط المآخذ على أداء بعض مؤسسات الدولة من ضمن العمل
المؤسساتي ،وليس له إال المنابر فماذا يملك المواطن ،وإذا كان ممثل تيار
أساسي مشارك في الحكومة ال يملك التحاور مع شركائه في الحكم ،إال إذا
فتح باب الشراكة في هذا الحوار عمليا ً لكل عابر سبيل حتى ألعداء شركائه
في الحكومة ،بجعلهم عرضة للتهجم واالستفزاز ويصير الحوار المفترض
نيالً من المهابة والقيمة المعنوية ،فما هي إذن قيم العمل السياسي التي يجب
على المواطن االطمئنان ،بأنّ قادته رجال دولة يؤتمن جانب إدارتهم لحياته
وهمومه واهتماماته ،على أساسها واحترام التقيّد بها؟

داخلياً ،نشطت االتصاالت السياسية في الساعات الماضية الحتواء تداعيات
مواقف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق األخيرة ،على الوضع الحكومي
قبل جلسة مجلس ال��وزراء المقررة غدا ً الخميس ،خصوصا ً أن رئيس الحكومة
تمام سالم أبدى ،بحسب أوساطه ،انزعاجه من األجواء السلبية التي خلّفها كالم
المشنوق على هذا الصعيد.
وتوقعت مصادر سياسية أن يصدر عن األخير خالل الساعات القليلة المقبلة،
توضيح علني لمواقفه التي طاولت «ح��زب الله» والجيش وال سيما مديرية
المخابرات.

قلق من استمرار التصويب على الجيش

والحظت مصادر أمنية مطلعة أن استمرار التصويب على المؤسسة العسكرية
ودورها في حفظ االستقرار من شأنه أن يشجع المجموعات اإلرهابية على مزيد من
محاولة استهداف الجيش ومعه االستقرار الداخلي .ورأت أن ال مصلحة ألي طرف
معني باستقرار البالد باستمرار هذه الحملة .ولذلك أبدت المصادر خشيتها من أن
تدفع هذه الحملة إلى مزيد من محاوالت استهداف الجيش ،خصوصا ً في مناطق

الشمال ،مشيرة إلى أن التحقيقات مع بعض الموقوفين أظهرت وجود أطراف
معينة وأسماء قريبة من تنظيمات معروفة في طرابلس تغطي المسلحين الذين
يستهدفون الجيش ومن هؤالء أحد مسؤولي «المستقبل» في طرابلس باإلضافة
إلى النائب خالد الضاهر.
وفي السياق ،اعتبر «حزب الله» أن الخطاب المزدوج واألجندات غير المعلنة
يشكل الخاصرة الرخوة للوضع اللبناني .ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
علي فياض أن «البعض يطلق خطابا ً يؤازر التكفيريين في كل نواحيه ،لكن تنقصه
عبارة واح��دة هي أن يعلن أنه معهم» .واعتبر أن «إضعاف الجيش معنويا ً أو
سياسيا ً وهو في أرض المعركة جرم يرقى إلى مستوى الخيانة».
وأكد رئيس المجلس السياسي في «حزب الله» إبراهيم أمين السيد أن «ليس
أمامنا إال أن نقف بجانب الجيش ،وإذا اقتضت المصلحة أن نكون أمامه .وهذه
المعركة تحتاج إلى جاهزية ،وال يجوز أن ننظر إليها من الجوانب السياسية
الضيقة».

المشنوق والتمديد في ساحة النجمة اليوم

ومواقف المشنوق إضافة إلى موضوع التمديد للمجلس النيابي ستهيمن
على المجلس النيابي الذي يعقد جلسة اليوم النتخاب لجانه وأميني سر وثالثة
مفوضين لهيئة مكتبه .وأك��دت مصادر نيابية في كتلة «التحرير والتنمية»
لـ«البناء» أن لقاءات عدة ستعقد على هامش الجلسة بين رئيس المجلس نبيه بري
ورئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة والكتل النيابية للبحث في التمديد
للمجلس .ورجحت عقد جلسة األسبوع المقبل إلقرار اقتراح التمديد سنتين وسبعة
أشهر والمقدم من النائب نقوال فتوش ،وذلك بعد تراجع احتماالت إجراء االنتخابات
النيابية في السادس عشر من الشهر المقبل ،الفتة إلى أن مجلس الوزراء لم يعين
حتى الساعة هيئة اإلشراف على االنتخابات بحجة التسميات.
وتوقعت المصادر النيابية أن يدعو بري اللجان المشتركة إلى جلسة مطلع
األسبوع المقبل ،للبحث في سلسلة الرتب والرواتب ،بعد أن تسلم قيادة الجيش
نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في اليومين المقبلين اقتراحات التعديل
على سلسلة العسكر ،ليطلع عليها وزير المال علي حسن خليل بغية تحديد الكلفة
الرقمية لهذه السلسلة .وشددت المصادر على أن السلسلة قريبة إال أنها لن تقر
«سلقاً».

السعودية تستغني عن خدمات جعجع؟

وفيما ال يزال االستحقاق الرئاسي متعثرا ًنظرا ًلتمسك قوى  14آذار بمرشحها رئيس

ج�سوا ( ...تتمة �ص)1
الفرن�سيون ّ
أوال ً  -إن عملية تعريب اسم فرنجية عند النائب
وليد جنبالط هي أسهل بما ال يقاس من تعريب اسم
جنرال الرابية.
ثانيا ً  -الرئيس ميشال ع��ون أصبح كبيرا ً في
السن ،ولذلك فهناك نوع من التساؤل عن الجدوى من
اإلتيان به رئيسا ً في هذا الوقت الصعب الذي يحتاج
رئيسا ً يتمتع بصفات أنه قادر على التعامل مع فترة
مثقلة بالتحديات (!!).
ثالثا ً  -سليمان فرنجية كاسم يظل أكثر مقبولية
من عون لدى أطراف كثيرة في فريق  14آذار.
رابعا ً  -إذا كان ال بد من صفقة سورية  -سعودية
لتمرير االستحقاق الرئاسي ،فان اإلتيان بفرنجية
سيرتب على دمشق أن تدفع مقابالً أكبر كون األخير
يعتبر حليفا ً واضحا ً لألسد.
ت��س��ت��درك الشخصية ال��ف��رن��س��ي��ة ال��م��ع��روف��ة
بعالقاتها الواسعة مع المستوى العسكري واألمني
في فرنسا ،قائلة إن بيت القصيد وراء كل هذا األمر،
هو أن باريس معنية بإنتاج حل لألزمة الرئاسية
في لبنان تخدم رؤية أمنية فرنسية شاملة تتصل
بعالقة أمن المشرق المتوسطي بأمن أوروب��ا التي
تقع على الضفة األخرى من المتوسط .فالمستوى
االستراتيجي األمني واالستخباراتي الفرنسي،

وحقيقة الصراع الذي تخوضه ،والمحاوالت المستمرة من قبل
الجمهورية اإلسالمية على وجودها وحضورها العميقين في
هذه الملفات تأكيد الداللة على جوهر الصراع وأبعاده.
لم تكن تتطلع اإلدارة األميركية لوجود أو بقاء إرادات
سياسية إقليمية يمكنها أن تؤثر أخيرا ً على معادلة حضورها
ووجودها في المنطقة ،لقد عزمت الرأي والموقف على أنّ وجود
وبقاء الواليات المتحدة لم يعد يتح ّمل إمكانية وجود استنزاف
في قدراتها االقتصادية ،خصوصا ً وهي على أكتاف جملة
«وعكات» اقتصادية وغير اقتصادية ،يمكنها إذا لم ُتعَالج أن
تؤدّي إلى اضطرابات هائلة في جسد اإلمبراطورية األميركية،
وبالتالي في عمر بقائها ووجودها.
لقد استعملت اإلدارة األميركية جملة نظريات عسكرية
وسياسية وأمنية في عدوانها من أجل أهدافها الرئيسية على
المنطقة ،وبالمقابل نرى أنّ القوى اإلقليمية الحليفة التي وقفت
في وجهها ،استعملت نظريات هامة جدا ً عسكرية وسياسية
وأمنية في سبيل إفشال العدوان وإلحاق الهزيمة به ،إذ أنّ
تحالف «إفشال العدوان» حال دون تقدم الواليات المتحدة،
وأفسد لها قائمة سيناريوات اتبعتها في عدوانها ،من العنوان
الرئيسي لمقولة «الثورة السورية» ،وبأنّ «الشعب يريد» ،إلى
عناوين أخيرة لها عالقة بالوصول بسورية إلى مفهوم الدولة
الفاشلة والدولة العاجزة ،م��رورا ً بك ّل العناوين ذات المنشأ
الديني والطائفي والعشائري!

ال�سب�سي يتعهد ( ...تتمة �ص)1
إلى تأليف حكومة وحدة وطنية بعد االنتخابات المقبلة،
تعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتعيد
بناء الدولة ،معتبرا ً أن «األح��زاب الدستورية تداركت
أخطاء الماضي بخصوص الديمقراطية والتعددية وحرية
التعبير».
القروي أعرب عن أسفه التهام رئيس حركة نداء تونس
الباجي قايد السبسي الحركة بعقد صفقة سياسية مع
حركة النهضة ،واصفا ً هذا االتهام بالنيران الصديقة،
داعيا ً إلى عدم إقحام حزبه في صراع التنافس االنتخابي
بين النهضة والنداء.

وا�شنطن :ال يزال ً
ممكنا التو�صل التفاق مع طهران
قالت المتحدثة باسم الخارجية األميركية ماري هارف
إنه ال يزال هناك متسع من الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل
بين السداسية الدولية وطهران في شأن البرنامج النووي
اإليراني.
وقالت هارف في مؤتمر صحافي أمس «حتى تاريخ 24
تشرين الثاني هناك ما يلزم من الوقت من أجل التوصل إلى
اتفاق».
وكانت مفوضة العالقات الخارجية في مجلس اإلتحاد
األوروبي كاثرين آشتون قد أكدت في وقت سابق أنها غير
واثقة من إمكانية التوصل التفاق قبل حلول موعد 24
تشرين الثاني.
من جهتها أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران
اتخذت خطوات جديدة لتنفيذ اتفاق تم التوصل إليه بين
طهران وسداسية الوسطاء الدوليين في جنيف عام .2013
وأف��اد تقرير ص��در عن الوكالة أم��س ب��أن إي��ران قامت

مقبل :الهبة اإليرانية تعزز صمودنا

وفي طهران تابع وزير الدفاع الوطني سمير مقبل مع المسؤولين اإليرانيين
موضوع الهبة المخصصة لتسليح الجيش .وأكد مقبل بعد لقائه وزيري الدفاع
والخارجية اإليرانيين حسين دهقان ومحمد جود ظريف أن «الدعم اإليراني سيلعب
دورا ً ملحوظا ً في تعزيز صمودنا في مواجهة المجموعات التكفيرية واإلرهابية».
وأشار إلى أن وزير الدفاع اإليراني وافق على قسم كبير من توفير متطلبات الجيش
اللبناني ،موضحا ً أن «هذه الهبة هي من دون أي شروط ،وبالطبع ال بد من المصادقة
عليها في مجلس الوزراء اللبناني ،من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة».
بدوره أكد دهقان «أن أنواع األسلحة جاهزة لإلرسال إلى لبنان ،وأغلبها من
النوع البري لمواجهة المجموعات اإلرهابية .وما نضعه تحت تصرف الجيش
اللبناني ،إنما هو إجراء عاجل للرد على تهديد متوقع» ،فيما أعلن ظريف «أن إيران
وقفت إلى جانب المقاومة الشعبية والجيش اللبناني وأنها على جاهزية تامة
لتقديم شتى أنواع الدعم السياسي واألمني والمعلوماتي على صعيد مواجهة الزمر
المتطرفة واإلرهابية».
كما تطرقت المحادثات إلى ملف النازحين السوريين واألعباء األمنية واالقتصادية
التي يعاني منها لبنان جراء ذلك.

انتكا�سات رئي�سية ( ...تتمة �ص)1

يرى أنه ال بد لألجهزة األوروبية أن تنسق بطريقة
ما مع الدولة السورية لمنع تداعيات إرهاب داعش
وشقيقاتها في سورية على أوروبا ،خصوصا ً في ظل
وجود ما بين  500إلى  700إرهابي من أصل فرنسي
يقاتلون في سورية ويحتمل عودتهم إلى فرنسا.
وب���رأي ه��ذا المستوى ف��إن رئيسا ً بمواصفات
سليمان فرنجية يخدم فكرة فرنسا األساسية حول
أن نجاح باريس بمقاتلة اإلرهاب في سورية يحتاج
إلى تقديم تنازالت سياسية للرئيس بشار األسد
وذلك من أجل إقناعه بالمساعدة من خالل الدولة
السورية وأجهزتها في مكافحة عودة اإلرهابيين
األوروبيين إلى بالدهم ،وطالما أن تقديم مثل هذه
التنازالت السياسية محظورة أميركيا ً وخليجياً،
فإنه يمكن بالتالي تقديمها له في لبنان من خالل
انتخاب فرنجية.
وت��ك��ش��ف الشخصية عينها أن المسؤولين
الفرنسيين حاولوا جس نبض األمير سلمان لدى
زيارته باريس تجاه هذه الفكرة ،وتؤكد أنه في حين
أن األخير أبدى تشددا ً كبيرا ً تجاه رفضه تطبيقها
على قاعدة أن يستفيد منها ميشال عون ،فإنه لم يبد
نفس التشدد تجاه اسم فرنجية ،بل حتى أنه ترك
باب النقاش مفتوحا ً على اسمه.

السبسي شدد في احتفال جماهيري في القيروان ،على
أن مشروع حزبه هو إعادة الدولة وقال« :إن ذلك يجب أن
يتم مع األخذ في االعتبار خصوصيات الشعب التونسي
المسلم ،والعودة إلى مربع النمو االقتصادي الذي عرفته
سابقاً».
وانتقد السبسي حكم الترويكا والرئيس محمد منصف
ال��م��رزوق��ي ،واص��ف��ا ً حكمه بأنه ان��ق�لاب ت��ج��اوز الفترة
المحددة لحكمه والتي كانت محددة بسنة إال أنها استمرت
ثالث سنوات.
إلى ذلك دعا رئيس الحركة الدستورية حامد القروي،

حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ،توجه األخير مساء أمس إلى السعودية عن
طريق مطار بيروت ،في زيارة رسمية ،يقابل فيها كبار المسؤولين السعوديين .وتأتي
الزيارة عقب لقاء الرئيس سعد الحريري البطريرك الماروني بشارة الراعي في روما،
وقوله «إنه يجب علينا كقوى سياسية إن كان تيار المستقبل أو  14آذار أن تكون لدينا
مبادرات ،ومن هذا المنطلق ال شك انه يجب أن نصل في مكان ما على التوافق على
انتخاب رئيس للجمهورية وتتوافق عليه جميع األطراف».
وأكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» «أن زيارة جعجع السعودية لن تتعدى سقف
االستغناء عن خدماته بعدما استعمل كمرشح لقطع الطريق على رئيس تكتل
التغيير واإلصالح النائب ميشال عون».
وأك��دت مصادر وزاري��ة في « 14آذار» أن الزيارة ستركز بشكل أساسي على
االستحقاق الرئاسي ،لجهة دعوة جعجع إلى اإلعالن رسميا ً عن سحب ترشيحه
واالتفاق على مرشح توافقي ،الفتة إلى أن في طليعة األسماء التوافقية التي يتم
التداول فيها اسم رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ،متوقعة أن يكون ذلك مدار
بحث بين الحريري وجعجع والمسؤولين السعوديين.
في غضون ذلك ،توتر الوضع األمني ليالً في عرسال حيث دارت اشتباكات عنيفة
بين الجيش اللبناني و»جبهة النصرة» في منطقة وادي حميد –عرسال.

بتثبيط نحو أربعة أطنان من اليورانيوم القليل التخصيب
إلى مستوى اليورانيوم الطبيعي.
وجاءت الجولة الثامنة من المشاورات بين «السداسية»
وإيران التي أجريت في  16تشرين األول في فيينا ،األقصر
في تاريخ المفاوضات حول ملف طهران النووي .وأجرت
األطراف (روسيا والواليات المتحدة والصين وبريطانيا
وفرنسا وألمانيا وإيران) ستة لقاءات ثنائية دامت حوالى
 6ساعات ،إضافة إلى عقدها اجتماعا ً مشتركا ً تحت رئاسة
كاثرين آش��ت��ون ،المفوضة السامية لالتحاد األوروب��ي
للشؤون الخارجية.
وفي تشرين الثاني عام  2013اتفقت إيران والدول الست
على إع��داد اتفاقية تضمن طابعا ً سلميا ً محضا ً لبرنامج
طهران النووي ،مقابل رفع العقوبات الدولية عن إيران،
بحلول  20تموز من العام الحالي .ومن ثم تم إرجاء هذا
الموعد إلى  24تشرين الثاني المقبل.

ومن هنا كان جل ّيا ً وواضحا ً االنزياح الكبير الذي عبّر
عن صعود نتائج جديدة للصراع وللعدوان ذاته ،من خالل
التح ّوالت الكبيرة والواسعة التي كانت تصيب مراحل
العدوان واألدبيات التي كانت تستعمل في ك ّل مرحلة من
كلي لتحالف «إفشال
مراحله ،وص��وال ً إلى انخراط شبه
ّ
ال��ع��دوان» في ك ّل ملفات الصراع ورؤوس��ه على مستوى
اإلقليم ،إذ أنّ اإلدارة األميركية أدرك��ت جيّدا ً أ ّن��ه لم يكن
بمقدورها الذهاب إلى أهدافها ،فلبنان معزول عن إرادتها
الكلية ،وفلسطين ألحقت مقاومتها هزيمة نكراء بإمكانية
إلحاقها بمشروع «التسوية العربية» مع كيان االحتالل،
والعراق تقدم كي يكون صاحب موقع جديد على خريطة
الرفض األميركي ،واليمن الذي أشعل قاعدة شبه جزيرة
العرب ،وأ ّمن أه ّم معبر مائي لتحالف «إفشال العدوان»،
والبحرين ال��ذي ما زال مستنفرا ً ومؤهّ الً إلدخ��ال الخليج
في مرحلة جديدة من مراحل «الثورات النظيفة» ،في حين
أنّ «الملف النووي اإليراني» ما زال يستعمل كأه ّم «ملف
مشاغلة» عرفتها الدبلوماسية الحديثة.
إذن ...نعتقد أنّ المشهد أضحى مكشوفاً ،وأنّ األه��داف
الرئيسية للعدوان تبدّت وأضحت واضحة جداً ،وأ ّنه لم يعد
بمقدور اإلدارة األميركية إال البحث عن منافذ خروج أو تسلل
خلفية للخروج من مأزق مواجهتها األخير ،ولو أنّ ظاهر ما تقوم
به تلك اإلدارة ال يبدو كذلك!

ال�سي�ستاني ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)1
وشدد على أنه «لن يكون هناك
ق��وات برية مقاتلة على األرض
العراقية من أي جهة كانت ،سواء
كانت من دول��ة كبرى أم مجتمع
دولي أو دولة إقليمية .هذا قراري
وقرار الحكومة العراقية».
ول��م تمنع ض��رب��ات التحالف
الدولي تنظيم «داعش» من التقدم
في محافظة األنبار خالل األسابيع
الماضية ،حيث بات يسيطر على
أجزاء واسعة منها.
ورأى العبادي اليوم أنه «يجب
أن نقاتل نحن للدفاع عن أرضنا

يجب أن نتوحد ونتكاتف ونضع
يدا ً بيد ونحرر أرضنا ،وصدقوني
نستطيع».
ج��اء ذل��ك عقب لقاء العبادي
ب��ال��م��رج��ع ال��دي��ن��ي ال��س��ي��د علي
السيستاني في النجف األشرف،
حيث أك��د ال��ع��ب��ادي أن حكومته
متفقة مع المرجعية الدينية على
عدم دخول قوات برية أجنبية إلى
البالد.
وك����ان ال��م��رج��ع ال��دي��ن��ي أك��د
لرئيس ال���وزراء العراقي ،أهمية
االنفتاح على اآلخرين والوحدة

بين مكونات الشعب ،فيما شدد
على ض��رورة االهتمام بمتطوعي
الحشد الشعبي.
ي���ذك���ر أن ال����ق����وات األم��ن��ي��ة
وبمساندة م��ن الطيران الجوي
ال��ع��راق��ي واألم��ي��رك��ي ،ف��ض�لاً عن
العشائر ب��دأ منذ ،ي��وم الجمعة،
بعملية عسكرية واسعة لتحرير
م��ن��اط��ق ش��م��ال ت��ك��ري��ت وق��ض��اء
بيجي من تنظيم «داعش» ،حيث
أحرزت لغاية اآلن تقدما ً ملحوظا ً
وتمكنت م��ن تحرير العديد من
المناطق.

مناورات ع�سكرية لحلف «الناتو» في تركيا
أعلن الجيش التركي أن دول حلف الناتو ودوال ً
أخرى ستجري مناورات عسكرية خالل  4أيام بدءا ً
من أمس.
وأش���ارت هيئة األرك���ان التركية ،ف��ي بيان لها،
إل��ى أن أذرب��ي��ج��ان ومقدونيا والبوسنة والهرسك
وصربيا وكازخستان والجبل األس���ود ومولدوفا
واألردن وأوكرانيا وموريتانيا والجزائر وباكستان،
ستشارك في المناورات ،فضالً عن الدولة المضيفة
تركيا .موضحة أن «ال��م��ن��اورات تهدف إل��ى تطوير
القدرة العسكرية ومهارات العمل المشترك بين دول
الحلف».

وأف��اد البيان ،أن تركيا ستشارك بـ  84شخصاً،
وأن ال��دول األخ��رى ستشارك بـ  48شخصاً ،فضالً
ع��ن مشاركة  11موظفا ً تابعين ل��ـ«ال��ن��ات��و» ،في
المناورات التي ستجرى في المدرسة الحربية بمدينة
اسطنبول.
وفي سياق آخر أجرى الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ��ان اتصاال ً هاتفيا ً مع نظيره األميركي باراك
أوباما بحثا خاللها األزمة السورية ،بما فيها التطورات
في مدينة عين عرب (كوباني) التي تعيش تحت وطأة
المواجهات بين مقاتلي تنظيم «الدولة اإلسالمية»
و«وحدات حماية الشعب».

كيري� :إ�سقاط �أ�سلحة ( ...تتمة �ص)1
وأشار الوزير األميركي بعد إلقاء
الطائرات األميركية أسلحة لألكراد،
إلى أن «إدارة ظهرنا لمجتمع يقاتل

وفيات
انتقلت إلى رحمته تعالى ،المرحومة
الحاجة

دوال أحمد شكر
(أم فايز)

أرملة المرحوم الشهيد السيد شهاب
شكر ،وال��دة األمين القطري لحزب البعث
الوزير الدكتور فايز شكر ،محمد ،حسين،
علي ،حسن.
أش��ق��اؤه��ا ال��م��رح��وم��ون :حسين (أب��و
أح��م��د) ،محمد (أب��و كميل) ،عباس (أبو
طالل).
شقيقتها :عبلة زوجة السيد قاسم شكر.
أصهرتها :سماحة السيد فيصل شكر،
صالح ،فايز ،حسين ومحمد عبدالله.
ت��وارى الثرى في جبانة بلدتها النبي
شيت.
وذلك عند الساعة الثالثة من بعد ظهر
اليوم الثالثاء الواقع في .2014/10/21
اآلس��ف��ون :ح��زب البعث ،آل شكر ،آل
عبدالله ،وعموم أهالي النبي شيت.

تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية أم��ر غير
مسؤول ،كما إنه صعب أخالقياً».
وأض��اف« :ال نريد أن نرى كوباني
تتحول إلى مثال فظيع لغياب اإلرادة
ف��ي مساعدة م��ن يقاتلون الدولة
اإلسالمية» ،مؤكدا ً في الوقت ذاته
أن واشنطن ت��درك التحديات التي
تواجهها تركيا في ما يتعلق بحزب
العمال الكردستاني.
وكان الطيران األميركي قام ليل
أول من أمس بإنزال أسلحة وذخيرة
وإم���دادات طبية لوحدات الحماية
الشعبية الكردية التي تقاتل تنظيم
«داع�����ش» ق���رب ب��ل��دة ع��ي��ن ع��رب
السورية.
وقالت القيادة الوسطى األميركية
في بيان لها إن ط��ائ��رات من طراز
سي -130ت��اب��ع��ة ل��س�لاح الجو
األميركي «سلمت أسلحة وذخيرة
وإم���دادات طبية وفرتها السلطات
الكردية في العراق من أجل مواصلة
التصدي لمحاوالت تنظيم الدولة
اإلسالمية لالستيالء على كوباني».
وأكد البيان أن الوضع األمني في
عين ع��رب «ال ي��زال هشاً» في ظل
مواصلة تنظيم «الدولة اإلسالمية»
تهديد المدينة واستمرار مقاومة
ال��ق��وات ال��ك��ردي��ة ،ف��ي ح��ي��ن غ�� ّرد

المتحدث ب��اس��م ال��ق��وات الكردية
بوالت جان على حسابه في موقع
التواصل االجتماعي «تويتر» أمس
قائالً« :إن كمية ضخمة من الذخيرة
والسالح وصلت للبلدة».
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ،ق��ال��ت «وح����دات
حماية الشعب الكردي» المجموعة
السورية الكردية الرئيسة المدافعة
عن مدينة عين عرب «كوباني» في
مواجهة تنظيم «داعش» إن األسلحة
التي أسقطتها الواليات المتحدة جوا ً
ليست كافية لالنتصار.
وقال ريدور شليل المتحدث باسم
ال��وح��دات أم��س إن األسلحة التي
أسقطت مساء األح��د «سيكون لها
تأثير إيجابي» على سير المعركة
س��واء كانت من الناحية المعنوية
أو حتى من الناحية العملية ،لكنه
علّق قائالً« :إنها غير كافية» لحسم
المعركة.
ونقلت وكالة «رويترز» قول شليل
في مقابلة أجرتها معه« :نحن ال
نعتقد ب��أن معركة كوباني سوف
تنتهي بهذه السرعة ...كما تعلمون
قوات داعش ما زالت موجودة بكثرة،
وهناك إص��رار من قبلها الحتاللها
كوباني ،باإلضافة إل��ى أن هناك
أيضا ً إص��رارا ً وعنادا ً قويا ً من قبل

وحداتنا على رد هذه الهجمات».
ورفض شليل ذكر أي معلومات عن
نوعية األسلحة التي أسقطها الجيش
األميركي ،وهذا األخير بدوره قال إنها
«األسلحة الصغيرة» التي قدمتها
السلطات الكردية في العراق.
وف����ي ش����أن م��ت��ص��ل ،واف��ق��ت
حكومات االت��ح��اد األوروب���ي أمس

على حظر تصدير وق��ود الطائرات
لسورية بسبب «اس��ت��خ��دام��ه في
تنفيذ هجمات جوية على المدنيين»
بحسب بيان االتحاد ،حيث يأتي
هذا التحرك ضمن تشديد االتحاد
األوروبي للعقوبات على الحكومة
السورية.
وجاء في بيان للكتلة األوروبية أن

حكومات االتحاد األوروبي «توصلت
التفاق سياسي لفرض حظر تصدير
على وق��ود الطائرات وأي إضافات
ذات صلة إلى سورية ألنها تستخدم
لتنفيذ هجمات جوية من دون تمييز
ضد المدنيين» ،كما رفض االتحاد
تقديم أي مساعدة لدمشق في حربها
ضد تنظيم «داعش».

قرار وقف النزوح نهائي

وعلى خط مواز ،أكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس أن وقف النزوح إلى
لبنان أمر نهائي ،مشددا ً على أن الحدود لن تقفل إال بحال طارئة ألن لبنان لم يعد
يستطيع أن يتحمل مزيدا ً من النزوح .وأشار درباس ،بعد اجتماع اللجنة الوزارية
في السراي برئاسة سالم وفي حضور وزراء الخارجية جبران باسيل ،الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ،العمل سجعان قزي ،إلى أنه تم االتفاق على التأكد من
صفات النزوح بالنسبة لالجئين في لبنان ،معتبرا ً أن من ال تنطبق عليه صفة
النزوح يطلب شطبه من السجالت .وشدد على «أن موضوع المخيمات للنازحين
غير مطروح للبحث ،طالما أن هناك من يعترض على ذلك فكل ما هو مختلف عليه
ال نبحثه اآلن».

المفاوضات حول العسكريين المخطوفين

إلى ذل��ك ،أوضحت جهات سياسية قريبة من ملف المفاوضات بخصوص
العسكريين المخطوفين أن األمور ال تزال تراوح مكانها على رغم أن الحكومة ال
تمانع في الدخول في مقايضة للوصول إلى تحرير العسكريين لكن ضمن حدود
ضيقة وال تصل إلى الرؤوس اإلرهابية الكبيرة .وأشارت إلى أن تعطيل المفاوضات
يعود إلى خالفات داخل المجموعات اإلرهابية .إال أن الجهات المذكورة دعت إلى
انتظار نتائج زيارة المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى قطر وما يمكن
أن تسفر عنه الزيارة من نتائج  .لكنها الحظت أن ال شيء متوقعا ً في وقت قريب.
في غضون ذلك ،هدّد أهالي العسكريين المخطوفين بتصعيد تحركهم ،وأعطوا
الحكومة والفاعليات السياسية مهلة  48ساعة قبل البدء بالتصعيد في «يوم
الغضب» ،مؤكدين نيتهم مقاطعة التفاوض مع الحكومة والسلطات العسكرية ألنه
«ليس هناك أية ايجابيات».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
صادر عن المديرية العامة ألمن الدولة
تدعو المديرية العامة ألمن الدولة جميع الذين سبق أن تقدّموا بطلبات للتطوّع
لصالحها برتبة مأمور متمرن (ذكور وإناث) التقدّم من لجنة التطوّع إعتبارا ً من الساعة
السابعة صباحا ً في مدينة كميل شمعون الرياضية -بيروت للخضوع لإلختبارات
الصحيةٌّ ،
كل حسب الرقم المعطى له ولكافة الرموز وفقا ً للجدول الزمني التالي:
ّ
متسلسل

ذكور
اليوم

األرقام التسلسلية

التاريخ

الى الرقم

من الرقم
.1

الجمعة

2014/10/31

1

65

.2

السبت

2014/11/01

66

131

.3

االثنين

2014/11/03

132

197

.4

االربعاء

2014/11/05

198

263

.5

الخميس

2014/11/06

264

329

.6

الجمعة

2014/11/07

330

395

.7

السبت

2014/11/08

396

461

.8

االثنين

2014/11/10

462

528

.9

الثالثاء

2014/11/11

٥٢٩

603

.10

االربعاء

2014/11/12

604

680

.11

الخميس

2014/11/13

681

790

.12

الجمعة

2014/11/14

791

964

.13

السبت

2014/11/15

965

1118

.14

االثنين

2014/11/17

والمتخلّفين عن األيام السابقة

متسلسل

اليوم

إناث

المتخلّفين عن األيام السابقة
األرقام التسلسلية

التاريخ

الى الرقم

من الرقم
.1

االربعاء

2014/11/19

1

65

.2

الخميس

2014/11/20

66

131

.3

الجمعة

2014/11/21

132

197

.4

االثنين

2014/11/24

198

263

.5

الثالثاء

2014/11/25

264

329

.6

االربعاء

2014/11/26

330

395

.7

الخميس

2014/11/27

396

465

.8

الجمعة

2014/11/28

466

539

.9

السبت

2014/11/29

540

613

.10

االثنين

2014/12/01

614

687

.11

الثالثاء

2014/12/02

688

761

.12

االربعاء

2014/12/03

762

835

.13

الخميس

2014/12/04

836

909

.14

الجمعة

2014/12/05

910

1113

.15

السبت

2014/12/06

1114

2088

.16

االثنين

2014/12/08

والمتخلّفين عن األيام السابقة
المتخلّفين عن األيام السابقة

ّ
المرشح :
يصطحب
 اإليصال المسلّم إليه وعليه رسمه الشمسي مرفقا ً به صورة بيان القيد اإلفراديالذي قدّم طلبه على أساسه والمدوّن عليه الرقم التسلسلي الذي أُعطي له.
 إخراج قيد عائلي بإسم المرشح المطلّق أو األرمل (ذكر أو أنثى). تقرير طبي موقع من طبيب إختصاصي أمراض قلب وشرايين يثبت عدم وجود أيةّ
المرشح في القلب والشرايين ويمكنه الخضوع لكافة اإلختبارات الرياضية
مشاكل لدى
المطلوبة (ركض -سواعد -جذع).
على المرشح:
عدم ارتداء الحلي والمجوهرات وغيرها ويتح ّمل صاحب العالقة مسؤولية فقدان أي
شيء من أمتعته.
يُمنع ادخال الهواتف الخلوية.
المخصصة للدخول وإرش��ادات العناصر
التقيّد عند الوصول بإشارات التوجيه
ّ
المكلّفة تنظيم عملية توقيف السيارات في الموقف الخارجي والدخول الى اإلختبار.
ّ
المرشح من الدخول إلى حرم الملعب حيث تجري اإلختبارات.
يمنع أي من مرافقي
يُعطى المرشح فور وصوله رقما ً جديدا ً ويدوّن باللون األحمر على اإليصال الموجود
ّ
المرشح حفظه كونه سيعتمد في كافة مراحل التطويع الالحقة.
معه ويتعيّن على
الصحية عن نتيجته فور انتهاء الفحوصات ،ويتعيّن
يبلّغ الناجح في اإلختبارات
ّ
عليه الحضور في اليوم التالي إلى نفس المكان للخضوع لإلختبارات الرياضية مرتديا ً
لباسا ً رياضياً.
ُتع ّمم في ما بعد أرقام الناجحين في اإلختبارات الرياضية وذلك في كافة مراكز
المديرية العامة وعبر وسائل اإلع�لام وموقع المديرية اإللكتروني www.state-
 ،security.gov.lbويخضعون الختبارات ّ
خطية ُتحدّد الحقا ً مواعيدها وموادها
ومكان إجرائها.
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
ال��ع��روض العائد ل��ش��راء أغطية ب��رادات
زيت العنفة للوحدة الخامسة في معمل
الحريشة ،وذل��ك وفق المواصفات الفنية
وال��ش��روط اإلداري����ة ال��م��ح��ددة ف��ي دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء مبلغ مئتي أل��ف ليرة لبنانية
(ت��ض��اف  )TVAم��ن ق��س��م ال��ش��راء في
المصلحة اإلداري���ة 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 االثنين
ال��واق��ع فيه  10تشرين ال��ث��ان��ي 2014
الساعة  12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1775
إعالن
يعلن اتحاد بلديات قضاء جبيل عن
رغبته لتلزيم أشغال بناء مركز لالتحاد
على العقار رقم  /2775/من منطقة جبيل
العقارية ،وق��د ح��ددت الساعة الحادية
عشرة من قبل ظهر يوم األربعاء الواقع في
 2014/11/19كموعد إلج��راء مناقصة
عمومية بطريقة تقديم أسعار ،وفقا ً لدفتر
شروط خاص موضوع لهذه الغاية ومصدق
تبعا ً لألصول وذلك في مركز االتحاد.
على ال��راغ��ب��ي��ن ب��االش��ت��راك ف��ي هذه

المناقصة اإلط�ل�اع على دفتر الشروط
يوميا ً في مركز االتحاد الكائن في جبيل
سنتر قرداحي ـ متى بلوك  Gالطابق األول
خالل الدوام الرسمي ،تقدم العروض باليد
إلى قلم االتحاد قبل الساعة الثانية عشرة
ظ��ه��را ً م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق الموعد
المحدد إلجراء المناقصة ،علما ً أن االتحاد
هو من يتولى إنجاز وتقديم الغالف الثالث
بشكل كامل وموحد بمختلف عناصره
ت��ح��ت ط��ائ��ل��ة رف���ض ك��ل ع���رض يخالف
مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم
 2012/8تاريخ  ،2012/4/17ويرفض
ك��ل ع���رض ي��ص��ل ب��ع��د ال��م��وع��د المحدد
أعاله.
يشترك في هذه المناقصة المتعهدون
المصنفون مباني فئة أول��ى درج��ة أولى
لدى وزارة األشغال العامة وثالثة نجوم
لمجلس اإلن��م��اء واإلع��م��ار ،وأن يكون قد
قام بتشييد أبنية منفذة خالل السنوات
الخمس األخيرة بقيمة إجمالية ال تقل عن
/10.000.000.000/ل.ل عشرة مليارات
ليرة لبنانية على أن يتضمن مشروعا ً واحدا ً
بقيمة ال تقل عن /3.000.000.000/ل.ل
ثالثة مليارات ليرة لبنانية.
وقد حددت قيمة إستالم دفتر الشروط
من أجل اإلشتراك في هذه المناقصة بمبلغ
وقدره /3.000.000/ل.ل ثالثة ماليين
ليرة لبنانية تدفع إل��ى أم��ان��ة صندوق
االتحاد بموجب إيصال يضم إلى العرض.
جبيل في 2014/10/15
رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل
فادي عبدو مرتينوس
التكليف 1795

