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تتمات

من «حزام �آمن» ( ...تتمة �ص)1

بوتين من القاهرة ( ...تتمة �ص)1

على محاور االشتباك والتوتر ،بدءا ً من أوكرانيا،
حيث ب��دأت ف��ي مينسك ،عاصمة بيالروسيا،
اجتماعات مجموعة التواصل الناتجة من قمة
موسكو التي ض ّمت الرئيس الروسي فالديمير
بوتين والمستشارة األلمانية انجيال ميركل
والرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ،وأنتجت
وثيقة تفاهم للح ّل السياسي ،وتتولى مجموعة
ال �ت��واص��ل ب��ل��ورة إط� ��ار ال �ه��دن��ة وب� ��دء ال �ح��وار
المباشر بين الفرقاء األوكرانيين.
ك��ذل��ك ف��ي اليمن تتقدم التسوية وف�ق�ا ً آلخر
المعلومات ال� ��واردة م��ن صنعاء منتصف ليل
أم��س ع��ن تفاهم ض � ّم ال�ف��رق��اء المشاركين في
ال��م��ش��اورات ال �ت��ي ي��دي��ره��ا ال �م �ب �ع��وث األممي
ج �م��ال ب��ن ع �م��ر ،ع �ل��ى ص�ي�غ��ة ت�ن�س�ج��م م��ع ما
ت�ض� ّم�ن��ه اإلع�ل�ان ال��دس �ت��وري ل �ل �ث��وار ،قوامها
دم��ج البرلمان ومجلس ال�ش��ورى ورف��ع العدد
اإلجمالي إل��ى خمسمئة وخمسين ،وه��و العدد
الذي حدّده اإلعالن الدستوري للمجلس الوطني
االنتقالي ،بعد ح ّل البرلمان ،ال��ذي تركت وفقا ً
لإلعالن الدستوري ،ألعضائه حرية االنضمام
إل��ى عضوية المجلس الجديد ،فتكون الصيغة
�ص اإلع�ل�ان ،بخالف أنها
الجديدة تالقيا ً مع ن� ّ
تضمن قيام البرلمان بقبول استقالة الرئيس
منصور هادي ،وتشكيل مجلس رئاسي يتولى
صالحيات الرئاسة ب��دالً منه ،ما يعني تفويت
أي طعن بدستورية التغيير الثوري
الفرصة على ّ
وسالسته من ضمن اللعبة المؤسساتية للنظام
القديم.
في هذه األثناء كان الحدث في القاهرة حيث
خطف الرئيس ال��روس��ي األض ��واء ،وأن�ج��ز مع
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،تفاهمات
ط ��اول ��ت ال� �ت� �ع ��اون ال �ع �س �ك��ري وال� �ح ��رب على
اإلرهاب ،وإنشاء مفاعالت نووية إلنتاج الطاقة
الكهربائية ،وتركزت كما قالت مصادر متطابقة
على ال�ت�ع��اون ف��ي تزخيم ال �ح��وار ال��ذي تقوده
موسكو نحو ح ّل سياسي في سورية ،بالعمل
على بلورة مركز معارض بعيد عن متفرعات
«القاعدة» وتنظيم «اإلخ��وان المسلمين» ،يلتزم
الحرب على اإلره��اب ودع��م الجيش السوري،
واالن �ط�لاق م��ن تسوية م��ع الحكومة السورية
يتحدّد أفقها في شأن تركيبة السلطة ،من خالل
االنتخابات البرلمانية المقبلة واألح�ج��ام التي
تفرزها وح��دود ما تسمح لألطراف من التطلع
ألدوار.
بالتوازي بدأ الجيش السوري عملية عسكرية
ريفي القنيطرة ودرعا جنوب
هامة وواسعة في
ْ
سورية ،الستعادة السيطرة على مناطق احتلتها
مجموعات تابعة عموما ً لـ«جبهة النصرة» بدعم
«إسرائيلي» مباشر ،وبحسب المعلومات ،فإنّ
عملية ال�ج�ي��ش ت�ت� ّم ت�ح��ت اس��م «عملية شهداء
ال�ق�ن�ي�ط��رة» ف��ي إش ��ارة م�ن��ه إل��ى ش �ه��داء الغارة
«اإلسرائيلية» التي استهدفت قيادات عسكرية
ف��ي ح��زب ال�ل��ه قبل نحو ال�ش�ه��ر ،فيما تتحدّث
معلومات عن مشاركة عسكرية واسعة من قبل
ح��زب الله ف��ي المعركة .وف��ي التفاصيل ،فإنّ
ال��زح��ف نحو سلسلة ق��رى واق �ع��ة على تماس
ريف دمشق الغربي – وريف القنيطرة حصل

منذ يوم أول من أمس االثنين ،حيث عمد الجيش
ال �س��وري للتقدّم نحو سلسلة ق��رى ه��ي :دير
ماكر ،الهبارية ،الدناجي ،سبسبة ،دير العدس،
حمريت ،كفرناسج ،عامص والطيحة.

طغى موضوع رئاسة الجمهورية على احتفاالت
عيد مار مارون من دون بروز أي معطيات لحلحلة هذا
الموضوع ال لبنانيا ً وال إقليمياً ،ومن غير المتوقع أن
يحدث خرق في المدى المنظور.

انتظار التفاهم
المسيحي ـ المسيحي

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الملف الرئاسي
معلق بانتظار التفاهم اللبناني -اللبناني ،وتحديدا ً
المسيحي – المسيحي».
وشددت المصادر على أن هذا الملف «لن يكون على
جدول أعمال حوار حزب الله – المستقبل ،وال سيما أن
«الحزب» قال كلمته لجهة التمسك برئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح النائب ميشال عون رئيسا ً للجمهورية.
وتابعت المصادر« :إذا كان الوفد المستقبلي يريد
إبداء رأيه في الملف الرئاسي فليطرحه على طاولة
البحث ،إال أنه لن يصل إلى نتيجة ،وال سيما أن البحث
في األسماء خارج النقاش».
وإذ أشارت المصادر إلى «أن الحوار سيستكمل في
تنفيس االحتقان ،والذي بدأ يترجم بإزالة المظاهر
الحزبية والدينية» ،شددت على «أن البحث سيتناول
في الجلسة المقبلة وقف التحريض المذهبي ،تمهيدا ً
لالنتقال إلى موضوع مكافحة اإلرهاب».
ورفضت المصادر التأكيد أن الحوار سيبحث في
مرحلة الحقة في رئاسة الحكومة ،مشيرة إلى «أن كل
الخيارات مفتوحة في المعادلة التي يراها البعض
مقابل رئاسة الجمهورية».
ورأت المصادر «أن هذه المعادلة مرتبطة بالحوار
المسيحي – المسيحي ،الذي إذا نجح في التفاهم على
رئاسة الجمهورية حينها ترسم المعادلة التي يطرحها
البعض والقائمة على رئاسة الجمهورية مقابل رئاسة
الحكومة.
وشددت المصادر على «أن زيارة الموفد الفرنسي
جان فرنسوا جيرو إلى لبنان وإي��ران والسعودية،
تسعى من خاللها باريس إلى إع��ادة ترتيب الورقة
الفرنسية ف��ي المنطقة ،ال سيما بعد المفاوضات
النووية اإليرانية مع الدول الست».
وكان الملف الرئاسي محور لقاء البطريرك الماروني
الكاردينال بشارة الراعي في روما والموفد الفرنسي
جان فرنسوا جيرو لمدة ساعتين وربع الساعة ،في
حضور وزير خارجية الفاتيكان دومينيك مومبيرتي
والسفير الفرنسي ل��دى الكرسي الرسولي أندريه
باران.

انفتاح سعودي
على إيران عبر الثورة

في غضون ذل��ك ،برز حدث الفت بحضور السفير
السعودي علي ع��واض عسيري احتفال السفارة
اإلي��ران��ي��ة أم��س ب��ال��ذك��رى الـ 36الن��ت��ص��ار ال��ث��ورة
اإلسالمية في إي��ران .ورأت مصادر سياسية أن هذا
الحضور وهو األول من نوعه ،يندرج في إطار التمهيد
السعودي لالنفتاح على إيران.
وألقى السفير اإلي��ران��ي محمد فتحعلي كلمة في
االحتفال الذي أقيم في قاعة «بيال» أكد فيها وقوف
إيران إلى جانب لبنان الشقيق شعبا ً وحكوم ًة وجيشا ً
ومقاوم ًة ،مشددا ً على أن وحدته الوطنية هي السالح
األمضى في مواجهة العدو الصهيوني وسائر األخطار
التي تحيق به ،ومرحبا ً بكل حوار يجمع بين أبناء
الوطن الواحد ،آم�لاً بأن نشهد في القريب العاجل
انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بتوافق جميع
اللبنانيين ال سيما القيادات المسيحية.
كما كان الفتا ً حضور وفد من حزب الله برئاسة

م�ست�شار �أميركي :الأ�سد يتمتع
بدعم كبير لدى ال�سوريين
أكد زبغنيو بريجنسكي مستشار األمن القومي األميركي
األسبق أن سياسة الواليات المتحدة تجاه سورية كانت
ومنذ البداية خاطئة وبعيدة من الصواب وأن الرئيس
بشار األس��د يتمتع بدعم كبير داخ��ل المجتمع السوري
سواء أعجب ذلك واشنطن أم ال.
وقال بريجنسكي خالل مداخلة له في اجتماع لجنة
الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ االميركي ردا ً على
سؤال من السناتور جاك ريد في شأن الموقف الذي كان
أعلنه في أيلول الماضي ،بأن دور واشنطن باألزمة في
سورية يجب أن يكون محدودا ً بعناية .بالقول« :ما زالت
على هذا ال��رأي» ،مشيرا ً إلى أنه ال يفهم تماما ً ل َم على
واشنطن أن تساعد أو حتى تتبنى فكرة إسقاط الدولة
السورية ،بحسب ما أفاد موقع «سورية اآلن».
وأض��اف المسؤول األميركي األسبق لست واثقا ً فيما
إذا كنا نعلم ما نفعله عندما أطلقنا هذه التصريحات...
بخاصة وأننا لم نتبعها بأي أفعال حقيقية.
وأوض���ح بريجنسكي :إن م��ا ح��دث خ�لال العامين
الماضيين أو نحوهما هو ثبوت حقيقة أن الرئيس األسد...
وسواء أعجبنا هذا األمر أم ال ...لديه دعم كبير في المجتمع
السوري أكبر من أي من المجموعات المعارضة التي تقف

الجي�ش يطلق ( ...تتمة �ص)1
جاء ذلك في وقت أكد الرئيسان
الروسي فالديمير بوتين والمصري
عبد الفتاح السيسي ضرورة تكثيف
الجهود الدولية لمكافحة اإلره��اب
والتصدي له بكل السبل والعمل على
التوصل إلى حل سياسي لألزمة في
سورية.
وقال السيسي في مؤتمر صحافي
م��ش��ت��رك م��ع ب��وت��ي��ن أم���س «أك��دن��ا
وقوفنا جنبا ً إلى جنب في مواجهة
التحديات في ظل تفشي آفة اإلرهاب
البغيض ال��ذي أضحى يعاني منه
العالم أجمع واتفقنا على ض��رورة
تضافر الجهود الدولية لمواجهتها

وفاة والدة الزميل
في «سانا» د .جمال المحسن
غيّب الموت سليمة محمد الشيخ سعد والدة مراسل وكالة «سانا» في
مكتب بيروت الزميل الدكتور جمال المحسن .وتوارى في الثرى ،بعد ظهر
اليوم األربعاء ،في الشوف ،في جبانة بلدة برجا .وتقبل التعازي قبل الدفن
وبعده في خلية المرحومة الحاجة بدرية الغوش ،مقابل النادي الثقافي
االجتماعي في برجا ،ولمدة  3أيام.

«التغيير واإلصالح»:
لعدم انتظار التسويات

م��ن جهته ،تمنى تكتل التغيير واإلص�ل�اح بعد
اجتماعه ال���دوري برئاسة رئيسه النائب ميشال
ع��ون ف��ي ال��راب��ي��ة أم���س ،ف��ي ض��وء «م��ا سمعه من
مواقف تتعلق باالستحقاق الرئاسي ،االلتزام جميعا ً
بالعامل اللبناني ،أي اإلرادة اللبنانية ،بالوصول إلى
نتيجة بعيدا ً من انتظار تسويات ومبادرات مشكورة
في بعض األحيان ،لكنها ال تستطيع أن تحل محل
اللبنانيين ،خصوصا ً المسيحيين المعنيين في شكل
أساس بهذا االستحقاق».

مجلس وزراء عادي

إلى ذلك ،يعقد مجلس ال��وزراء جلسة عادية غدا ً
الخميس وعلى جدول أعماله  42بنداً ،خالية من أي
ملف خالفي.

مصر ـ روسيا

وفي القاهرة توافق الرئيسان ،الروسي فالديمير
بوتين ونظيره عبد الفتاح السيسي على جملة من
المواقف تهم العالقات الثنائية بين بلديهما والملفات
الملحة في العالم مؤكدين أن العالقات «ارتقت» إلى
مستويات جديدة.
فقد أعلن الرئيس المصري في مؤتمر صحافي
مع نظيره الروسي التوقيع على «مذكرة تفاهم بين
البلدين» إلقامة أول محطة نووية إلنتاج الطاقة
الكهربائية في مصر.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي عقده السيسي مع
نظيره بوتين ،الذي عقد في قصر القبة في القاهرة،
وقال الرئيس المصري :إن لقائي مع الرئيس بوتين
اكتسب أهمية على صعيد التحديات التي تواجهها
مصر في الوقت الراهن ،مشيرا ً إلى أن مصر ترى في
روسيا صديقا ً استراتيجيا ً وحليفا ً حقيقياً.
وأضاف« :على صعيد األوضاع الدولية واإلقليمية،
فقد اكتسبت المناقشات اهتماما ً خاصا ً في ضوء
ما يحدث على الساحتين اإلقليمية والدولية ،وأن
التعاون بين القاهرة وموسكو في مجال مكافحة
اإلرهاب ال تحده أي حدود» ،مؤكدا ً أن ظاهرة اإلرهاب
تتطلب تعاونا ً دوليا ً شامالً ،وليس االقتصار على

التطورات اليمنية

وعلى صعيد التطورات اليمنية ،دعا قائد حركة
«أنصار الله» السيد عبد الملك الحوثي الشعب اليمني
إلى التحرك اليوم في مسيرات شعبية كبرى في صنعاء
للتأكيد على إرادته ومشروعية ما يقوم به ،وأكد أن
خطوة اإلعالن الدستوري كانت ضرورية ومهمة ،وأن
اإلعالن الدستوري ال يترتب عليه أي مشاكل اقتصادية
في اليمن ،مشددا ً على أن اإلع�لان الدستوري كان
قرارا ً حكيما ً للثورة وتوجها ً صحيحا ً وضروريا ً ولم
يستهدف أي طرف ،الفتا ً إلى أن «اإلعالن الدستوري
ال يشطب أي طرف من العملية السياسية» ،مطمئنا ً
الشعب اليمني «العزيز بأنه منتصر وإرادته منتصرة
وسيحقق أهدافه المشروعة» .كما أمل بالتوصل إلى
حل لقضية الجنوب بالتعاون مع أبنائها.
وكانت جماعة الحوثي نفت أمس توصلها إلى اتفاق
بين القوى المتحاورة ،مؤكدة أن أي اتفاق ال بد من أن
يكون تحت سقف اإلعالن الدستوري.
وكانت وسائل إعالم تحدثت عن أن المبعوث األممي
إلى اليمن جمال بنعمر يعتزم تقديم مشروع اتفاق
جديد إل��ى القوى المتحاورة برعاية أممية ،بهدف
التوصل إلى تسوية سياسية.
وفي السياق ،واصلت القوى السياسية اليمنية
مشاوراتها أم��س برعاية المبعوث ال��دول��ي ،فيما
أكدت حركة «أنصار الله» استمرار الحوار في إطار
اإلعالن الدستوري .ويتزامن ذلك مع مباشرة اللجان
المختصة في اللجنة األمنية العليا تسجيل أسماء
الراغبين من أعضاء البرلمان في االنضمام للمجلس
الوطني المزمع تشكيله وإعالنه قريباً.

األزمة األوكرانية

يخص األزمة األوكرانية فقد أعلن البيت
أما في ما
ّ
األبيض أنّ الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا أجرى
اتصاال ً هاتفيا ً بنظيره الروسي فالديمير بوتين وبحث
معه تصاعد العنف في أوكرانيا و«اس��ت��م��رار دعم
روسيا لمؤيدي الفيديرالية».
وخالل هذا االتصال الذي يأتي عشية قمة مينسك
التي يؤمل أن تضع حدا ً للنزاع في شرق أوكرانيا،
ذكر أوباما بـ «دعم أميركا لسيادة أوكرانيا ووحدة
أراضيها» ،وفق ما أورد مجلس األمن القومي.
وق��ال��ت وك��ال��ة اإلع�ل�ام ال��روس��ي��ة نقالً ع��ن مصدر
دبلوماسي قوله أمس إن محادثات مينسك في شأن
كيفية ح��ل األزم���ة األوك��ران��ي��ة ستركز على سحب
األسلحة الثقيلة وإقامة منطقة منزوعة السالح في
شرق البالد وبدء حوار بين أوكرانيا و«االنفصاليين».
وأشارت الوكالة إلى أن المصدر في مينسك يعتقد
أن النقطة الشائكة الرئيسية ستكون المنطقة منزوعة
السالح التي تريد منظمة األمن والتعاون في أوروبا
وفرنسا وألمانيا أن تشرف روسيا عليها .ونقل عن
المصدر قوله إن موسكو تريد أن تسيطر منظمة األمن
والتعاون في أوروبا على المنطقة.
وم��ن المقرر أن يجتمع رؤس���اء فرنسا وألمانيا
وروسيا وأوكرانيا في مينسك عاصمة روسيا البيضاء
اليوم األربعاء إلجراء المحادثات.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت قالت بريطانيا إنها تراجع
ق��رارا ً بعدم تسليح أوكرانيا لمساعدتها على قتال
«االنفصاليين» المدعومين من روسيا قائلة إنها ال
يمكن أن تسمح بانهيار القوات المسلحة األوكرانية.

بوتين يتوقع ( ...تتمة �ص)1

ضده  ...وال بد من أخذ هذه الحقيقة في االعتبار.
ولفت بريجنسكي إلى أن بعض الجماعات المعارضة
تحاول نشر نوع جديد من الدمار وسفك الدماء في سورية
وليس نشر الديمقراطية وعلى الحكومة األميركية أخذ ذلك
في اعتبارها.
وتصر اإلدارة األميركية رغم كافة التحذيرات التي
أطلقها مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون بشأن
خطورة التورط االميركي في دعم التنظيمات االرهابية في
سورية تحت مسمى «المعارضة المعتدلة» على مواصلة
مساعيها لتزويد اإلرهابيين في سورية بالمزيد من
األسلحة والتدريب وتخصيص مبالغ ضخمة من ميزانية
ال��دف��اع األميركية لهذه الغاية بحجة محاربة تنظيم
«داعش» اإلرهابي الذي ال يختلف عن التنظيمات الربيبة
لواشنطن سوى في المسميات.
وكانت صحيفة االوبزرفر البريطانية أكدت في مقال لها
قبل أيام ،أن على الواليات المتحدة وبريطانيا أن تعترفا
بأن هدفهما المتمثل بإسقاط الدولة السورية قد فشل،
معتبرة أن التنسيق مع الحكومة السورية على األقل
في المدى القصير هو الطريقة العملية إلنهاء األزمة في
سورية.

والتعامل معها من خالل منهج شامل
ال يقتصر فقط على التصدي األمني
وإنما محاربة أسسها الفكرية التي
توفر البيئة الحاضنة للتنظيمات
اإلرهابية فضالً عن معالجة األوضاع
االجتماعية التي تساهم ف��ي نمو
اإلرهاب والتطرف».
وأض���اف السيسي «أع��رب��ن��ا عن
ارتياحنا لتنسيق الجهود القائمة
بيننا في ما يتعلق بتوفير البيئة
المناسبة لألطراف السورية لاللتقاء
ف��ي إط��ار ت��ش��اوري بهدف الخروج
بتفاهمات ت��ؤس��س لحل سياسي
يستند إلى مرجعيات جنيف».

نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي ،قداس
عيد مار م��ارون ،في كنيسة مار م��ارون  -الجميزة،
والذي ترأسه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران
بولس مطر.
وأسف مطر في عظته «أن يأتي العيد هذا العام وفي
قلوب اللبنانيين غصة وفي نفوسهم قلق لعدم التمكن
من انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبقاء كرسي
الرئاسة شاغرا ً منذ ما يقارب التسعة أشهر إلى اآلن».
الغصة المقلقة هو سقوط
وق��ال« :ما يزيد في هذه
ّ
المزيد من الشهداء من إخوتنا وم��ن أبنائنا وك��أنّ
األرض لم ترتو بعد من دم��اء الشهداء والمواطنين
الع ّزل األبرياء ،مع استمرار خطف العسكريين من
جيشنا الوطني الباسل ووضع حياتهم في موضع
الخطر المميت».
وسأل« :كيف يمكن أن يربط لبنان مصيره بمصير
غيره في الشرق األوسط ألي سبب وسبب؟ كيف يعلق
لبنان على خشبة االنتظار النتخاب رئيس للجمهورية
فيه ،أو يوضع في ثالجة المصالح الخارجية إلى أن
تهدأ العواصف في الدول المحيطة ،وهو المثل والملهم
في ح ّل القضايا المصيرية لهذه الدول بالذات»؟
وتابع مطر« :لكننا إذا طالبنا ال��دول بترك لبنان
يعيش ،وينتخب له رئيسا ً من صنعه ،فإنّ هذا المطلب
يلقي علينا مسؤولية ثقيلة .فهو يلزمنا كلبنانيين أن
نأخذ مصيرنا بأيدينا وأن نعتبر االستحقاق الرئاسي
مسؤولية خاصة بنا ،دون سوانا» .وناشد «القيمين
على مصير البالد أن يتوسموا الحلول بالمحافظة على
الشرعيتين الدستورية والوطنية في آن».

المواجهة األمنية.
ب���دوره ،ق��ال الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين:
«لقد أكدنا ضرورة التوصل لتسوية سياسية لألزمة
السورية ونتوقع إقامة جولة جديدة من المفاوضات
السورية بموسكو للمساعدة في حل األزمة».
وع��بّ��ر الرئيس ال��روس��ي ع��ن سعادته بزيارته
األولى لمصر ،وأشاد بوتين بحسن الضيافة ،داعيا ً
نظيره المصري إلى زيارة رسمية إلى روسيا ،لتعزيز
التعاون بين البلدين.

ميدانياً ،سيطر الجيش السوري
أمس على مناطق واسعة من ريف
درع���ا بعد اط�لاق��ه عملية «ش��ه��داء
القنيطرة» منذ يومين ،حيث تشهد
المنطقة الممتدة بين أري��اف دمشق
والقنيطرة ودرع���ا عملية واسعة
تنفذها وحدات من الجيش والقوات
الرديفة.
وقد أسفرت العملية الى اآلن الى
ف��رض الجيش ال��س��وري سيطرته
على بلدة الدناجي وتل مرعي بريف
دمشق الغربي ،كما وسيطر على
قرية دير العدس في ريف درعا بعد
انهيار دفاعات المسلحين ،بعد أن
كان سيطر على تل المصيح المشرف
على القرية.
وف��ي السياق ،دارت اشتباكات
ع��ن��ي��ف��ة ب��ي��ن ال��ج��ي��ش ال���س���وري
والمسلحين داخل محافظة درعا على
مثلث نامر قرفا وخربة غزالة ،مضيفا ً
أن الجيش أحرز تقدما ً وطوق قرية
دير ماكر.
ه��ذا واستهدف الطيران الحربي
وال��م��دف��ع��ي��ة ال��س��وري��ة تجمعات
المسلحين في كفر شمس وتل عنتر،
وداع��ل وعتمان والفقيع وقرية عرز
وبلدة عقربا بمنطقة جيدور حوران.

أن العالقات «ارتقت» إلى مستويات جديدة.
وق��ال الرئيس المصري في مؤتمر صحافي مشترك مع
نظيره الروسي ،إنه استعرض خالل محادثاته مع بوتين،
مختلف العالقات الثنائية بين البلدين ،وشدد على ثوابت
العالقات اإلستراتيجية بين مصر ورسيا ،واستمرار تبادل
اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين والقضايا الدولية ذات
االهتمام المشترك.
وأكد أنه اتفق مع نظيره على دعم التوصل لتسوية عاجلة
في اليمن والتشديد على وحدة ليبيا والعراق.
وقال السيسي أن المحادثات تطرقت إلى استمرار تعزيز
التعاون العسكري بين البلدي في ظل الظروف الراهنة،
باإلضافة إلى دفع التعاون اإلقتصادي والتجاري ،والتعاون
في مجال تخزين الحبوب.
وأضاف الرئيس السيسي ،إنه تم االتفاق على إقامة منطقة
تجارة حرة بين مصر وروسيا ،كما تمت مناقشة التحضيرات
المصرية الجارية لمؤتمر شرم الشيخ االقتصادي ،وتتطلع
مصر للمشاركة الروسية وهو ما أكد عليه الرئيس الروسي.
كما تم االتفاق على التعاون في مجاالت الطاقة واالستخدامات
السلمية للطاقة النووية ،إضافة إلى إقامة منطقة صناعية
روسية «شمال عتاقة».
بدوره ،قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين لقد «أكدنا
ض��رورة التوصل ال��ى تسوية سياسية لألزمة السورية
ونتوقع إقامة جولة جديدة من المفاوضات السورية بموسكو
للمساعدة في حل األزمة».

وعبّر الرئيس الروسي عن سعادته بزيارة االولى لمصر
وأش��اد بوتين بحسن الضيافة ،داعيا ً نظيره المصري إلى
زيارة رسمية إلى روسيا ،لتعزيز التعاون بين البلدين.
وأشار بوتين خالل المؤتمر المشترك مع الرئيس السيسي
بقصر الرئاسة ،إلى أن حوالي  15في المئة من مخزون النفط
في مصر تقدمه شركات روسية ،والتجارة بين البلدين زادت
 80في المئة عن العام الماضي .كما أكد أن روسيا ستقدم
الدعم لمصر في مجال السيارات والبتروكيماويات والبينة
التحتية ،باإلضافة إلى تدريب الكوادر في مجال الطاقة
النووية السلمية .وكما بدا فأن الملفات التي بحثها الرئيسان
الروسي والمصري ،تناولت إرساء تعاون اقتصادي وثيق
بين البلدين وهما يراهنان على المدخل اإلقتصادي نحو
تحالفات استراتيجية.
كما يع ّول الطرفان على حلف في مكافحة اإلره��اب أكثر
جدية من تحالف واشنطن الذي يتقاطع مع بعض الجماعات
التي تتهمها روسيا ومصر باإلرهاب.
وبالمثل يع ّوالن على تعزيز التبادل التجاري ،مدخالً
لتحالف سياسي مأمول.
غير أن التقارب المصري ــ الروسي هو فاتحة مسار جديد،
ال يلبث أن يتداخل في مساعي توحيد الجهود لحل األزمة
السورية ،أو غيرها من األخطار التي تهدد بلدان المنطقة.
هذا التقارب ينفذ من المساحة التي أفرغها تراجع النفوذ
االميركي في المنطقة ،لكنه على األرجح قابل للتطور أبعد من
التعاون االقتصادي والحلول الظرفية األمنية.

خالد الع ّبود

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية ال��واردات ـ دائرة التحصيل
بيروت ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور
تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم
نشر هذا اإلعالم على موقع اإللكتروني.
رقم المكلف

إسم المكلف

الجيوش العربية واستنزافها خدمة ألمن «إسرائيل».
ويؤكد المصدر عينه أن القيادة المصرية استدركت
الخطأ الموجود في سيناء ،عبر تغيير أسلوب انتشار
قواتها العسكرية فيها وسد الثغرات الجغرافية الميتة،
وهي تعمل اآلن لشن حملة عسكرية شاملة ضد معاقل
ومخابئ اإلرهابيين فيها .وثمة توقعات بأن يتم حسم
 90في المئة من العركة ضدهم في سيناء خالل شهر.
ولكن بالمقابل ال يوجد في القيادة المصرية من يتوهم
بأن القضاء على اإلره��اب بنسبة مئة في المئة هو أمر
ممكن في خالل الفترة المنظورة ،ولكن إضعاف جماعاته
لدرجة كبيرة سيحرم المخططين الذي ال يستبعد أن تكون
إسرائيل أحدهم ،فرصة استنزاف الجيش المصري الذي
يعتبر حلم تل أبيب وأميركا.
وك��ش��ف ال��م��ص��در ع��ي��ن��ه ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن ت��ق��دي��رات
االستخبارات المصرية عن عدد العناصر اإلرهابية التي
تواجدت في سيناء بدايات العام الماضي ،كان قارب 30
ألف عنصر من جنسيات عدة عربية وأفريقية وغربية ومن
شرق آسيا .وأضاف إن القيادة المصرية بات لديها أرشيف
استخباراتي كبير عن مصادر تمويل ه��ؤالء اإلرهابيين
والمسالك التي يستخدمونها إليصال إرهابيين جدد إلى
مصر.
وي�لاح��ظ المصدر عينه أن نفس الحملة اإلرهابية
المعولمة التي بدأت تضرب سورية منذ عام  ،2011يتم
حاليا ً توجيه حملة مثيلة لها ضد مصر ،وهذا ما يجعل
القاهرة تعتقد أن حرب الجيوش العربية سواء في لبنان
وسورية وليبيا وغيرها ضد اإلرهاب ،هي معركة واحدة.

يوسف المصري

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

بدري أمين فريحة

31980

10/01/2014 RT000009336LB

02/06/2014

شركة النشر التربوي
اللبناني ش.م.ل

763

31/12/2014 RT000025396LB

14/01/2015

قاسم محمد وهب

83256

30/12/2014 RT000025565LB

14/01/2015

جان بيار اسكندر كاتافاكو

106259

02/01/2015 RT000025571LB

14/01/2015

الحلوة ش.م.ل

462365

31/12/2014 RT000026449LB

14/01/2015

شركة سانبا  IIIانفستمنت
كومباني

1308958

02/01/2015 RT000031014LB

14/01/2015

افكتس كومبيوتر إينمايشين 5119
ش.م.م

30/12/2014 RT000032599LB

14/01/2015

شركة بورن ش.م.ل

6658

31/12/2014 RT000033429LB

14/01/2015

شركة جان ماري كانتو
كونساي ش.م.م

6880

31/12/2014 RT000033458LB

14/01/2015

ريتا نمر بو كرم

204799

02/01/2015 RT000035089LB

14/01/2015

وليد سامي عبسي

204927

02/01/2015 RT000035090LB

14/01/2015

شركة سانبا  IIانفستمنت
كومباني

1308966

02/01/2015 RT000031015LB

14/01/2015

شركة سانبا أنفستمنت
كومباني

1308970

02/01/2015 RT000031016LB

14/01/2015

سحر أحمد خاطر

1412328

02/01/2015 RT000032662LB

15/01/2015

عادل موسى سعد

79270

31/12/2014 RT000040769LB

14/01/2015

31/12/2014 RT000035146LB

14/01/2015

أوليفر نورمن كولين برازييه 232678
جورج بشارة كفوري

237703

31/12/2014 RT000035187LB

15/01/2015

شركة سنا إست مانجمنت
(سنام) ش.م.ل

310829

02/01/2015 RT000052486LB

14/01/2015

دي .ان .اي كونسبتس
ش.م.م

326787

05/01/2015 RT000044202LB

14/01/2015

MEDIA
ASSOCIATES SAL

1009384

02/01/2015 RT000052489LB

14/01/2015

الوسيط الخاص ش.م.م

1239923

31/12/2014 RT000041789LB

19/01/2015

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 185

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية ال��واردات ـ دائرة تحصيل بيروت
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت
ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني.
أسماء المكلفين

معلومات لـ«البناء» ( ...تتمة �ص)1
نجحوا في تحديد الثغرات الجغرافية الميتة الموجودة
بين انتشار كل فرقة من الجيش المصري واألخ��رى في
سيناء ،ونفدوا منها لتنفيذ عملياتهم ونصب كمائنهم داخل
مناطق عمل الفرق العسكرية المصرية ،ما أدى إلى وقوع
شهداء وجرحى كثر من الجنود المصريين خالل الشهرين
الماضيين.
والمالحظة الهامة جدا ً في هذا المجال هي أن خطة النفاذ
من «الثغرات الميتة عسكرياً» الموجودة بين ثنايا انتشار
فرق الجيش المصري في سيناء تعيد إلى الذاكرة أمثولة
حرب عام  1973التي تمثلت بنجاح ارئيل شارون باكتشاف
«ثغرة عسكرية جغرافية ميتة» عبر األقمار االصطناعية
األميركية بين الجيشين الثالث والثاني المصريين ،وقام
باختراقها على رأس فرقة مدرعة ،ما سمح له بالوصول
إلى عمق سيناء وراء خط قناة السويس داخل األراضي
المصرية .وعلى هذا ،فإن قرار قيادة الجيش المصري قبل
أيام بوضع كل فرق الجيش المصري المنتشرة في سيناء
تحت قيادة واحدة وضمن نطاق لوجيستي جغرافي واحد،
بدل أن يكون لكل فرقة قيادتها ومجال تكليفها الجغرافي
المستقلين ،إنما جاء ليصحح خلالً كان دفع المصريون
ثمنا ً له في حرب عام  1973على أيدي «اإلسرائيليين»
واآلن يدفعون ثمنه في حربهم مع اإلرهابيين.
ويوضح ما حصل في الشهرين الماضيين بخصوص
اختراق الثغرات العسكرية الجغرافية الميتة القائمة
بفضل نظام انتشار فرق الجيش المصري في سيناء ،أن
الحرب اإلرهابية ضد الدولة والجيش المصريين ،ليست
ببعيدة عن «إسرائيل» التي لديها مع واشنطن هدف واحد
يمتد من سورية إلى ليبيا إلى العراق فمصر ،وهو تدمير

«حزام األمان» الذي فكرت به ،وأعدّت له ،قيادات واستخبارات كيان
االحتالل لم يأمن هو نفسه من جهة ،حيث أ ّنه تش ّكل في ظروف مختلفة
ومن أجل أهداف أخرى ليست هي المطروحة اآلن ،ث ّم أ ّنه أضحى أمام
معادلة جديدة ناظمة لطبيعة المواجهة الفريدة ،أساسها أنّ الجيش
السوري لن يكون في المقدمة ،وإنما سوف تتقدم مجموعات تشكلت
من ضمن الحاضنة الجنوبية كي تدير معه المواجهة ،وسيبقى الجيش
السوري ظهيرا ً لهذه المجموعات.
تحسست استخبارات بعض الدول العربية كما استخبارات كيان
لقد
ّ
االحتالل منذ أيّام ،ونعني بالضبط عدم نظافة الجسد المسلح فعمدت
على إعادة إنتاجه من جديد ،من خالل دمج أكثر من فصيل مسلح تحت
اسم واحد ،من أجل الحيلولة دون االختراقات التي حصلت على مستوى
إعداد هذا الجسد في مرحلته األولى ،والتخلص قدر اإلمكان من بعض
أولئك الذي تأثروا في ظ ّل تبدّل األولويات وانقشاع حقيقة وأبعاد العدوان
الرئيسي على الوطن السوري.
أضحت األرض اليوم محمولة على خريطة جديدة ،أراده��ا العدو
الصهيوني خريطة يحكمها «ح��زام آم��ن» ،في حين أنّ االستخبارات
السورية أرادتها خريطة يحكمها «ح��زام ح��ارق» يش ّكل رافعة جبهة
مفتوحة لمقاومة شعبية تعيد استنساخ سيناريوات سابقة!.
لقد ف ّكر كيان االحتالل «بحزام آمن» له ،يضمنه من «الحريق السوري»
ويساهم فيه وبه ،ويُبقي عليه ،ولم ينتبه إلى أنّ هناك من كان يع ّد العدّة
له أيضاً ،ويسحبه باتجاه هذا «الحريق» ،حيث ت ّم إيقاعه بتلك الفكرة
أص�لاً ،مثلما ت ّم إيقاعه بفكرة أنّ الجيش السوري يتراجع وينهزم في
بعض ال��رؤوس والمرتفعات ،األمر الذي دفعه لالصطفاف عالنية إلى
جانب الجسد الذي أعدّه مع بعض استخبارات الدول العربية ،وزجّ نفسه
في بعض المشاغالت الميدانية ،ونعتقد أنّ االستخبارات السورية هي
من دفعته لهذه المشاغالت لجالء المشهد جيداً ،ثم للبناء على صعوده
وتط ّوره.
إنّ اإلعداد بهذه الطريقة يمنح المواجهة عمرا ً إضافيا ً جديداً ،ويحدث
تبدالت هامة وواسعة في طبيعتها ،ويخرج هذه الجغرافيا من عامل
استقرارها ،عامل استقرارها المضمون بقرارات دولية وتوافقات مرهونة
بأكثر من «ف ّ
��ض اشتباك» كانت قائمة منذ مطلع السبعينات ،ويعيد
إنتاج قواعد اشتباك جديدة وقع فيها االحتالل نفسه ،األمر الذي سيدفع
باتجاهات جديدة ،لها حسابات مختلفة تماماً.
المشهد بهذا المعنى لن يكتمل إال بخروج األردن منه ،باعتبار أنهّ
متو ّرط حتى أذنيه ،غير أنّ تغيّرا ً هاما ً حصل على هذا المستوى من خالل
حادثة الطيار األردني ،األمر الذي سيدفع األردن كي يكون خارج السياق
الذي وضع نفسه فيه ،خصوصا ً بعد جملة رسائل ميدانية آتية تؤكد أنّ
«داعش» من يخوض معركة الجنوب!.
وأخيرا ً فإ ّننا نؤكد أنّ حادثة المسلح ال��ذي لم يقبل كيان االحتالل
إسعاف زوجته وإنقاذها ،ستصبح عالمة فارقة في تغيّر مشهد هام ،لم
يكن كيان االحتالل يتمنى أن يذهب بهذا االتجاه!

الرمز ()BARCODE

رقم اإلنذار

أرقام التكليف

شركة شيال غروب ـ غزيري وتنير

RT000022749LB

2104/3122

117490

رانية حسن هاشم

RT000037288LB

2104/7424

1367583

شركة بروجيم ش.م.م

RT000038481LB

2104/7901

6193

شركة الدرويش والمنى للتجارة ش.م.ل
أوف شور

RT000026788LB

2104/4042

774536

الشركة المشرقية للتجارة العامة
والمقاوالت ش.م.م

RT000038479LB

2104/7899

6118

خالد محمد علي

RT000022747LB

2104/3121

116831

شركة أنترالين ش.م.م

RT000022742LB

2104/3118

115263

شركة دورا اليت لبنان ش.م.ل

RT000022735LB

2104/3114

114215

شركة مكسبرس

RT000021922LB

2104/3097

110589

أكرم سليم أشتي

RT000036656LB

2104/7421

48180

طوني سركيس بطرس

RT000036484LB

2104/7378

318265

سركيس سركيس سمرجيان

RT000026518LB

2104/4150

589705

خوسروف كريكور رامييان

RT000037310LB

2104/7384

653521

توفيق مصطفى اسكندراني

RT000037305LB

2104/7428

1729882

شركة بيتيف ايتر ش.م.ل

RT000038472LB

2104/7892

6079

أحمد مصطفى اسكندراني

RT000037307LB

2104/7429

1729883

سمير مصطفى سعدا

RT000026370LB

2104/4031

745477

شركة دانة للمقاوالت والتجارة ش.م.م

RT000038489LB

2104/7911

6351

إيلي طانيوس الصائغ

RT000024362LB

2104/3416

21097

شركة تأمينات ش.م.م

RT000038482LB

2104/7902

6204

توفيق رشيد يموت

RT000026514LB

2104/4148

582345

رشيد حليم معلوف

RT000024363LB

2104/3417

21463

فادي صوايا ش.م.ل

RT000037442LB

2104/7508

247556

جنرال ميديكال أكويبمنت ش.م.ل

RT000037439LB

2104/7505

233838

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
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