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حمليات � /إعالنات

ت�سليم وت�س ّلم في قيادة الكتيبة الهندية

وداع مهيب للمنا�ضل القومي �أ�سد ريدان في ملبورن

تق�صي
عبداهلل :كان يحر�ص على ّ
�أخبار الحزب و�أحوال الأمة

من حفل التسلم والتسليم

ن ّقار كوكبا  -رانيا العشي
شيّعت منفذية ملبورن في الحزب السوري
القومي االجتماعي وعائلة ري��دان المناضل
القومي أسد ريدان في مأتم مهيب ،وشارك في
التشييع إلى جانب أسرة الراحل ومنفذ عام
ملبورن صباح عبدالله ،ناموس المندوبية
السياسية سايد النكت ،وأع��ض��اء المجلس
القومي :قيصر عيسى ،أدم��ون ملحم ،حبيب
سارة ،نهاد ملحم وأيمن سلوم ،ناظر التدريب
إبراهيم سمعان ،وف��د م��ن ال��ح��زب التقدمي
االشتراكي ،وفد من الشيوعي اللبناني ،فاعليات
وعدد من رجال الدين وجمع من القوميين وأبناء
الجالية.
تخللت التشييع كلمات أش���ادت بمزايا
الراحل ،فتحدّث نزار األشقر مع ّرفاً ،وألقى علي
زين الدين كلمة أصدقاء الراحل ،وألقى حسين
ريدان كلمة مديرية داندينوغ التي كان الراحل

ملتحقا ً بها ،فعدّد مزاياه النضالية ،ومواقفه
الحزبية الصلبة ،وهو الرفيق العامل ،الذي لم
يتقاعس يوما ً عن واجبه رفيقا ً كان أم مديرا ً
للمديرية ،وهي مسؤولية تح ّملها سابقاً.

كلمة المنفذ العام

كما ألقى منفذ عام ملبورن صباح عبد الله
كلمة المنفذية ،وتحدث فيها عن مسيرة الرفيق
الراحل وصدق التزامه وتضحيته وعطائه وما
حس مسؤول ورفعة مناقب.
تميّز به من ّ
وق��ال :تح ّمل الرفيق أسد مصاعب الحياة
في شبابه مؤمنا ً بما قاله سعاده «إنّ أزمنة
من المصاعب والمحن تأتي على األمم الحية
فال يكون لها إنقاذ منها إال بالبطولة المؤمنة
المؤيدة بصحة العقيدة» ،وتح ّمل مصاعب
األلم في أواخر حياته ،وواجهها بجبروت ألنه

آمن أيضا ً كما علّمنا المعلم «أننا ننسى جراحنا
النازفة لنض ّمد جراح أمتنا البالغة».
وت��ح��دث المنفذ ال��ع��ام ع��ن م��آث��ر الرفيق
الراحل في شبابه قبل وصوله إلى المغترب،
تقصي أخبار
الفتا ً إلى أنه كان يحرص على
ّ
الحزب وحركته ،وأحوال األمة وما تواجهه من
تحديات ،وأنه قبل أيام من وفاته اتصل يسأل
عن آخر أخبار الميدان على أرض الشام وعن
بطوالت القوميين االجتماعيين.
وأل���ق���ى ف����ادي ن��م��ر ري�����دان ك��ل��م��ة عائلة
وخص القوميين
الراحل ،شكر فيها الحضور
ّ
االجتماعيين به.
وكانت كلمات وداعية ألبناء الراحل سهيل
ويوال ومليندا عبّروا فيها عن عميق حزنهم على
رحيل والدهم ،مؤكدين أنه كان قدوة ومثاالً،
وأبا ً عطوفاً ،مدركا ً مسؤولياته تجاه عائلته،

جسد خالل مسيرة
وتجاه حزبه وأمته ،وقد ّ
حياته الحافلة بالتضحيات قيم النهضة
واإلنسان الجديد.
وبعد الصالة على الجثمان ،رفع النعش على
أك� ّ
�ف القوميين ملفوفا ً بعلم الزوبعة ،وتقدّم
الموكب حملة األكاليل ،كما أدّي��ت له التحية
الحزبية قبل أن يوارى الثرى.
ه��ذا وكانت قد وصلت إل��ى عائلة الرفيق
الراحل برقيات تعازي واتصاالت أبرزها من
عميد عبر الحدود في الحزب حسان صقر وفيها
عبّر عن اعتزاز قيادة الحزب بمسيرة ومآثر
الرفيق الراحل النضالية وعطاءاته الجمة،
وبرقية من رئيس لجنة تاريخ الحزب لبيب
ناصيف.
الجدير ذكره أنّ الرفيق الراحل أسد ريدان
حائز على وسامَي الواجب والثبات.

المي�س التقى وفد ًا
من «م�ؤ�س�سات الغد الأف�ضل»

براعم «حركة الأمة»
زارت �أ�ضرحة ال�شهداء
في الغبيري
زارت براعم «حركة األمة» ،روضة شهداء
المقاومة اإلسالمية  -الغبيري ،لمناسبة
ال��ذك��رى ال��ع��اش��رة لحرب ت��م��وز ،ووضعت
ال���ورود على أض��رح��ة ال��ش��ه��داء ،حيث كان
في استقبالها وفد من الهيئات النسائية في
هيئة دعم المقاومة اإلسالمية ،وعدد من أبناء
الشهداء.
وألقت الطفلة آالء معطي كلمة باسم البراعم،
حيّت فيها أطفال بيروت والشهداء واألمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
براعم حركة األمة في روضة الشهداء

استقبل مفتي زحلة والبقاع
الشيخ خليل الميس ،وف���دا ً من
ف��اع��ل��ي��ات ال��ب��ق��اع ،ض��م رؤس���اء
بلديات ومخاتير وفاعليات تربوية
واجتماعية ومدراء في «مؤسسات
الغد األفضل».
وأوضح بيان لـ«مؤسسات الغد
رح��ب بالوفد،
أن المفتي الميس ّ
وأث���ن���ى ع��ل��ى «دور م��ؤس��س��ات
الغد األفضل ورئيسها ومنها دار

الحنان والجامعة اللبناية الدولية
ب��ف��روع��ه��ا المنتشرة ف��ي لبنان
والوطن العربي».
المؤسس االستاذ عبد
وأكد «أن
ّ
الرحيم مراد ،قامة وطنية شامخة
وجدير ب��أن يتبوأ موقع رئاسة
الحكومة وهو الذي دخل المعترك
السياسي من بوابة اإلن��ج��ازات
ال��ت��ي ل��م يسبقه أح��د إل��ي��ه��ا في
البقاع».

الأ�سد يوفد ( ...تتمة �ص)9
عملية ف��رز تراكمية للفصائل المنسحبة من تحت لواء
ال��ق��ت��ال م��ع جبهة ال��ن��ص��رة ،وأول���ى ال��م��ه��ام ال��ت��ي تنتظر
أردوغ���ان وفقا ً لهذه الفرصة هي إتمام إقفال الحدود،
وال��ح��ؤول دون ت��دف��ق ال��س�لاح والمسلحين إل��ى داخل
سورية.
ً
الموقف التركي من العرض الروسي ،وفقا لمصادر
إعالمية روسية مق ّربة من الكرملين ،إيجابي ويدخل
بالتفاصيل ،ولهذا عقد اجتماع مسائي مط ّول كان الكالم
خ�لال��ه ل��ق��ادة االس��ت��خ��ب��ارات وت��ب��ادل المعلومات حول
الخطوات اإلجرائية للبدء بالتعاون عبر تشكيل غرفة
عمليات مشتركة روسية تركية تتولى متابعة الوضع
في سورية ،وتبادل المعلومات خصوصاً ،بصدد نقل
ال��س�لاح والمسلحين عبر ال��ح��دود ،وح���ول الجماعات
ال��م��س��ل��ح��ة ال��م��رش��ح��ة ل��ل��ت��ح��ي��ي��د م���ن ح����رب ال��ن��ص��رة،
وال��ض��م��ان��ات ال��ت��ي ستوفرها لها غ��رف��ة العمليات وفقا ً
ألحكام الهدنة.
بين مساري الميدان والسياسة تتسارع التطورات
السورية ،وتبدو اإلنجازات التي حققتها جبهة النصرة
وم���ن معها ق��د ج���رى ام��ت��ص��اص��ه ،واح���ت���واء تأثيراته،
والحؤول دون أن يشكل أرضية لتغيير في التوازنات
العسكرية والسياسية المحيطة بالحرب والمفاوضات.
لبنانياً ،تتقدّم قضية التمديد لسنة إضافية للعماد جان
قهوجي كقائد للجيش االستحقاقات الداخلية ،ويتصاعد
التوتر والسجال السياسي حولها ،بينما يبدو استحضار
الملفات الكبرى كملف االتصاالت وملف النفط بالتناوب،
لملء الوقت الضائع ،ومجرد مناورات أو محاوالت غير
مكتملة ال تصل إلى نهايات.

النفط يتح ّرك من جديد

جمدت الملفات السياسية ال سيما المتعلقة باستحقاقي
الرئاسة األولى وقانون االنتخاب مجددا ً إلى ما بعد الجلسة
الحوارية في الخامس من أيلول ليُبنى على الشيء مقتضاه ،رغم
أن كل األجواء السائدة ال تبشر بحل قريب للملفين مع استمرار
العقدة المستقبلية من ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة أوالً،
ومن القانون النسبي ثانياً .ومع غياب أية تطورات لفتح كوة
في جدار األزمات العالقة ،عاد الملف النفطي ليتحرك من جديد
على خط عين التينة – الرابية ،مع الزيارة التي قام بها رئيس
التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى رئيس المجلس النيابي
نبيه بري ،في زيارة هي الثانية في أقل من شهرين.

ال رئاسة في لقاء بري  -باسيل

وأكدت مصادر المجتمعين لـ»البناء» أن لقاء الرئيس بري
والوزير باسيل كان إيجابيا ً بحث في تسريع ملف النفط في
الحكومة ،ال سيما أن الكرة اليوم لم تعُ د في ملعب الرابية –
عين التينة ،فالتفاهم الذي كان مطلوبا ًبنا ًء على طلب الرئيس
تمام س�لام حصل» ،مشيرة إل��ى «أن العرقلة تكمن في عدم
وضعه المرسومين على جدول أعمال مجلس ال��وزراء ،وعدم
دعوة اللجنة الوزارية النفطية إلى االجتماع» .وفي ملف قانون
االنتخاب ،أشارت المصادر الى أن «وجهات النظر كانت متقاربة

لجهة ضرورة اإلس��راع في إقرار قانون انتخابي جديد يحقق
صحة التمثيل وعدالته» ،مشدّدة على «أن رئيس المجلس
على قناعة بأن الحل يبدأ بقانون االنتخاب وانتخاب رئيس».
ولفتت المصادر إلى «أن اللقاء لم يتطرق الى الملف الرئاسي،
فال معطيات جديدة في هذا الشأن يمكن أن يع ّول عليها».
ومن عين التينة انتقل باسيل إلى الرابية ،حيث شارك في
اجتماع تكتل التغيير واإلصالح برئاسة العماد ميشال عون.
واطلع المجتمعين على مجريات اللقاء مع الرئيس بري .وأكد
باسيل في تصريح بعد االجتماع تمسك التكتل بمطلب تعيين
قائد جديد للجيش ،مشيرا ً الى انه «سيكون لنا موقف في حال
حصل عكس ذلك».
ولفت باسيل الى أن هناك من يمنع التوافق ويقود البلد
الى الخراب ونسأل الى متى الهروب من إقرار قانون انتخاب
ميثاقي؟ معتبرا ً أن سلخ الرئيس عن واقعه الشعبي والميثاقي
نرد عليه بعدم التخلي عن حقنا ولن نقبل اال برئيس ميثاقي.
وقال« :لسنا متمسكين بالعماد عون كشخص ونحن مستعدون
للتخلي عنه عندما يختار الشعب اللبناني مرشحا ً آخر».

التغيير واإلصالح يق ّيم سياسة المستقبل

وعلمت «البناء» أن «االنقسام الحاصل داخل تيار المستقبل
أخذ حيزا ً من االجتماع ،ال سيما بعد المعلومات التي تحدثت عن
تعنت الرئيس فؤاد السنيورة في رفض ترشيح العماد عون».
وتساءل المجتمعون :مَن األقوى داخل هذا التيار؟ ومَن يسيطر
على القرار؟ وأجمع المجتمعون أن «االمور ضايعة» ،وال يمكن
الرهان على موقف أحد منهم ،فالرئيس السنيورة عينه على
رئاسة الحكومة ،والوزير نهاد المشنوق أيضا ً وبالتالي الوضع
في المستقبل غير واضح المعالم».

الرئيس قبل نهاية السنة

وأك��د وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «أن��ه ما
زال مقتنعا ً بأن انتخاب رئيس للجمهورية سيت ّم قبل نهاية
هذه السنة» .ولفت إلى «أن��ه لم يحصل تصويت داخ��ل تيار
«المستقبل» حول ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة ،إنما ما
حصل كان تشاورا ً حول الخيارات السياسية الواجب اتباعها»،
مضيفا ً «نحن لسنا تيار انتظار سياسي بل تيار قرار وواجبنا
مناقشة أي خيار في المرحلة المقبلة ونتصرف على أساسه».
وح��ول تحذير الرئيس نبيه بري من ان عدم التوصل الى
تسوية سيؤدي الى مؤتمر تأسيسي او حرب أهلية ،قال الوزير
المشنوق« :الرئيس بري صمام أمان سياسي ووطني دائم مهما
قال».

سالمة الغذاء على طاولة مجلس الوزراء

وفيما بحث تكتل التغيير واالصالح مطوال ً في ملف االتصاالت
على ضوء تمني الوزير بطرس حرب من رئيس الحكومة الطلب
الى باسيل بصفته وزيرا ً سابقا ً لالتصاالت تسليمه الدعاوى
التي رفعها ضد رئيس هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف أثناء
وجوده في الوزارة عبر األمانة العامة للمجلس ،يبدو أن جلسة
يوم غ ٍد الخميس ستكون هادئة ،فالجلسة ستبحث في جدول
اعمال من  57بندا ً عاديا ً ولن تتطرق الى ملف االتصاالت ،لكون
الوزير حرب في إج��ازة خاصة .وعلمت «البناء» أن الجلسة
ستبحث في تشكيل الهيئة الوطنية لسالمة الغداء ،التي يعير
رئيس الحكومة موضوع تأليفها أهمية ،وأوعز إلى وزير الدولة
لشؤون التنمية اإلداري��ة نبيل دوفريج التحضير في وزارته

الستقبال طلبات للمرشحين.

مرسوما النفط غير كافيين

وأك��د دوف��ري��ج لـ «البناء» أن ال اجتماع للجنة ال��وزاري��ة
النفطية قريب ،الفتا ً إل��ى «أن ال مشكلة في مرسومي النفط
المتعلقين بالبلوكات ودفتر الشروط إلج��راء المناقصات»،
معتبرا ً «أن الخالف سياسي ال تقني» .وإذ أشار إلى «أننا نأمل
حصول تفاهم بين الرابية وعين التينة ،لفت إلى أن الرئيس
بري والوزير باسيل ال يختزالن القوى السياسية األخرى كتيار
المستقبل وحزب الله ،وحزب القوات وحزب الكتائب» .وأضاف:
«المفروض أن يوضع رئيس الحكومة في أجواء االجتماعات
بصفته رئيسا ً للحكومة ورئيسا ً للجنة الوزارية».
واعتبر دوفريج «أن المرسومين غير كافيين ،فالقانون
الضريبي المتعلق بالشركات النفطية التي تنوي التنقيب عن
النفط في لبنان لم يصدر بعد» ،معتبرا ً أن العملية تستوجب أن
يحيل وزير المال علي حسن خليل المشروع الذي أعدّته الوزارة
إلى الحكومة لدرسه تمهيدا ً إلحالته إلى مجلس النواب ليدرس
في لجنة المال والموازنة وبعدها في لجنة اإلدارة والعدل،
ثم يُحال إلى الهيئة العا ّمة إلقراره .وسأل :هل التيار الوطني
الحر على استعداد للمشاركة في جلسة عامة إلقرار القانون
الضريبي قبل إقرار قانون انتخاب؟

عين الحلوة تحت السيطرة

أمنياً ،ال شك في أن مخيم عين الحلوة مالذ آمن إلرهابيين،
لكن في الوقت عينه ،هو مخيم فلسطيني محكوم بتوازن بين
قوتين أساسيتين :األولى تتمثل بالسلطة التي ضعفت عسكريا ً
ومنقسمة بين حركة فتح من جهة ومحمود عيسى «اللينو» من
جهة أخ��رى ،وتملك ورقة المال والمعاشات والتحكم بإدارة
المخيم ،والثانية تتمثل بعصبة االنصار التي اختصرت في
لحظة معينة الثقل اإلسالمي وأحدثت توازنا ً في المخيم حولها
إلى الرقم الصعب .وعلى هامش «العصبة» ،هناك قوى تكفيرية
لها مرتع داخل المخيم وتملك هوامش التحرك ،وكانت تستفيد
من غطاء حماية أمنته لها عصبة األنصار وأطراف أخرى داخل
المخيم حتى داخل حركة فتح ،لكن أن تتحول هذه القوى الى
حالة ،هذا مشكوك فيه ،إذ ال يمكن ،بحسب ما تقول مصادر
مطلعة على الملف لـ «البناء» ،أن تحصل عملية حسم عسكري
لصالح التكفيريين ،فهؤالء ال يملكون القدرة على استخدام
المخيم كمنصة تحرك وتحكم للخروج من داخل المخيم الى
خارجه خاصة أن الدولة اللبنانية عبر الجيش والمخابرات،
تقيم شبكة عالقات متنوعة باتجاه المخيم وداخله تسمح لها
ان تكون طرفا ً أساسياً ،فضالً عن أن المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم معني بهذا الملف وحامل اساسي له.
وأكد اللواء ابراهيم «أن الوضع الفلسطيني بشكل عام ومخيم
عين الحلوة بشكل خاص تحت السيطرة وال يدعو الى الهلع».
اعتبر ابراهيم في حديث تلفزيوني «أن االم��ور يجب أن
تعالج بعيدا ً عن اإلع�لام وه��ذا ما يحصل» ،مشيرا ً إل��ى «أن
القوى الفلسطينية إيجابية بموضوع إزالة بؤر التوتر وتسليم
المطلوبين» ،الفتا إلى «أن الجيش ليس بوارد دخول مخيم عين
الحلوة ،الن العناصر التي يمكن أن تفجر المخيم يتم سحبها مع
القوى الفلسطينية واألمور تسير نحو التهدئة».
وش��دد ابراهيم على «أن االم��ن في لبنان بشك ٍل عام تحت
السيطرة ،ومقارنة مع الدول المحيطة لبنان أفضل من بعض
الدول األوروبية».

أكد نائب القائد العام لقوات «يونيفيل» المعززة
في الجنوب الجنرال سانديب سينغ باجاج «التزام
يونيفيل تطبيق ق��رار مجلس األم��ن  ،1701التي
حققت بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني ،تقدّما ً
كبيرا ً نحو تنفيذ جوانب رئيسية من هذا القرار إلقامة
السالم الدائم في جنوب لبنان».
ك�لام ال��ج��ن��رال ب��اج��اج ،ورد خ�لال رعايته حفل
التسليم والتسلم بين قيادة الكتيبة الهندية المغادرة
( 17مشاة  8دوغرا) والكتيبة الهندية الجديدة 18
(مشاة  14رمات القنابل) التي وصلت إلى الجنوب
منذ أي��ام ع��دة ،وتسلّمت مهامها ه��ذا األس��ب��وع ،في
احتفال أُقيم في مقر قيادة الكتيبة الهندية العاملة
ضمن قوات «يونفيل» المع ّززة ،في تلة نقار كوكبا
– حاصبيا ،بحضور النائب قاسم هاشم ،قائمقام
حاصبيا وليد الغفير ،وع��دد من رؤس��اء البلديات
والمخاتير الواقعة في مناطق انتشار الكتيبة ،قائد
قطاع جنوب الليطاني العميد شربل أبو خليل ،قائد
القطاع الشرقي الجنرال الفريدو بيريز دي أغوادا،
قنصل غانا الفخري ميشال ح��داد وق��ادة الكتائب
الدولية العاملة في القطاعين الشرقي والغربي

وضباط من الجيش اللبناني وممثلي األجهزة األمنية
ومدع ّو ين.
استه ّل االحتفال بنشيد األم��م المتحدة افتتاحاً،
فالنشيدان الوطنيان اللبناني والهندي ،تاله تسليم
الكولونيل بارتا ساها قائد الكتيبة الهندية 14
المغادرة ،علم األمم المتحدة الى الكولونيل الجديد
دي��رن��درا سينغ برعاية الجنرال سانديب ،إيذانا ً
بتسلّمه مهامه في قيادة الكتيبة الدولية في القطاع
الشرقي.
ثم قلّد الجنرال سانديب باجاج والنائب هاشم
والعميد ابو خليل ،أوسمة خدمة السالم إلى عناصر
الكتيبة المغادرة تقديرا ً لجهودهم المستمرة في حفظ
السالم واالستقرار ،وتقديم الخدمات االجتماعية
واإلنسانية والطبية للسكان المحليين في الجنوب
اللبناني.
وفي ختام االحتفال ،أقيم عرض عسكري رمزي
للعناصر المشاركة في االحتفـــال ،ثم قدمت موسيقى
الق َرب الهندية عرضا ً مميــزا ً من المعزوفات الهندية
التراثية ،ثم رقصة البانغرا نالت إعجاب الحضور
وتصفيقه الحار.
تال ذل��ك دع��وة الجميع إل��ى مأدبة غ��ذاء أقامتها
الكتيبة الهندية احتفاء بالمناسبة.

تركيا لن ت�صير ( ...تتمة �ص)1
واآلن ،بل إدراك أن��ه ب��دون تركيا ال ح��رب على سورية ،يحركها
ال��خ��ارج ويمدها بأسباب االس��ت��م��رار ،وإدراك مماثل أن ثمة ما
يستحق بذل جهد على تعديل موقع تركيا يعادل الجهد الذي بذل
مع واشنطن طوال سنوات وشهور ،بخلفية السعي لتشبيك الحد
األدنى معها بالتشارك في مواجهة اإلرهاب الذي بات يدق أبواب
الغرب ويدكها ،والسعي للفصل بينها وبين الفصائل التي ترتضي
تشخيص اإلره���اب كخطر داه���م ومشترك للسوريين ،وبينهم
وبين العالم ،وترتضي اعتبار ال��ح��رب عليه أول��وي��ة تتقدم على
أولوية المواجهة مع الدولة السورية وجيشها ،والسعي إلسقاط
رئيسها ،وإرتضاء تسوية تقوم على تشكيل حكومة ترعى التعاون
بين السوريين وبينهم وبين العالم للحرب على اإلره��اب وتم ّهد
بدستور جديد النتخابات ال تستثني أحدا ً ترشيحا ً ومشاركة بقدر
من الرقابة والرعاية األمميتين لما يكفي لتوفير ضمانات أوسع
مشاركة وأفضل تمثيل ،وأوسع اعتراف داخلي وخارجي بالنتائج.
وهذا هو مفهوم مسار فيينا والحقا ً بيان ميونيخ ،وقرار مجلس
األمن  ،2254وتالزم الهدنة مع العملية السياسية ،والفوارق التي
ترجح كفة االهتمام بالمسار التركي بالتوازي من جهة ،وبالتناوب
ّ
من جهة أخرى ،مقارنة بالمسار األميركي كثيرة ،فالزمن ال يحتمل
ب���رودة ال��م��ن��اورات األميركية مقابل ح���رارة الميدان ومتطلباته،
خصوصا ً مع موسم االنتخابات الرئاسية األميركية ،وبالمقابل
العالقات التركية األميركية متوترة .وعلى ضفة موازية هذه لحظة
تدرك فيها تركيا فرصتها لنيل مقعد ذهبي في التسوية السورية،
وتحصل على بعض التعويض عن خسائرها من مراهنات تورطها
وتقدمها في جبهات الحرب على سورية لسنوات.
 على ط��اول��ة الرئيسين فالديمير بوتين ورج���ب أردوغ���اننصوص تفاهمات موسكو التي أبرمت مع جون كيري ،ليقرأها
أردوغان ويسأله بوتين ،هل تقدر أن تكون الشريك في تطبيق هذا
التفاهم الذي ال تملك واشنطن قدرة إنكاره ،وته ّربت من تطبيقه
بداعي الخوف من المزايدات االنتخابية ،وتكون عراب الفصل بين
المعارضة المرشحة للمشاركة في العملية السياسية ،وكل من
داعش وجبهة النصرة بجسمها القديم واسمها الجديد ،وموسكو
تتعهد بتحييد الجماعات التي تقترحها للهدنة والعملية السياسية
من االستهداف شرط خروجها من أي تشابك مع جبهة النصرة،
وتضمن عدم قيام كيان كردي على حدود تركيا ،وتخفيض درجة
الخصوصية إل��ى الحد األدن���ى ،وتضمن تشكيل وف��د معارضة
للمفاوضات يتم التفاهم عليه ،لعملية سياسية مهمتها ربط مصير
الخالف السوري الداخلي بصناديق االق��ت��راع ،والسير لتشكيل
حكومة تضم األطراف المتفقة على أولوية الحرب على اإلرهاب،
بالتزامن مع السير في خط الحرب على النصرة وداعش ،وتتوقع
موسكو أن ي��ك��ون ج���واب أردوغ����ان س���ؤاالً مضمونه :ه��ل لدى
موسكو خارطة طريق للعب هذا ال��دور؟ وسيلقى الجواب القاطع
بنعم كبيرة ،فتقفل الحدود التركية السورية أمام كل إمداد بشري
أو عسكري ،ومن يلجأ إليكم يوضع دوره بتصرفكم تبلغونا عنه
وتحت ضغط ال��ح��رب ،سيتكاثر ه���ؤالء ،وتقدمون لهم الحماية
المشروطة بخروجهم م��ن ال��ح��رب ،وب��ع��د إح���داث ت��ح��ول نوعي
في مسار الحرب على النصرة ،تصبح ساعة الخروج إلى العلن
بمبادرة تتضمن االتفاق مناسبة ،وعبرها الدعوة لجنيف بوفد
معارض جديد ،وتتوقع موسكو أن يخرج لقاء بوتين أردوغان
بالتفاهم على خارطة طريق يمنح أنقرة مقعد واشنطن في الشراكة
حتى نهاية العام ،فإن أحسنت كسبت وإن أخطأت تخسر وحدها،
والتفاهمات االقتصادية كلها ستبقى إنجازات يقدمها أردوغان
للطمأنة اإلعالمية ،لكن دخولها حيز التنفيذ سيتم مع مطلع العام.
 في قلب خارطة الطريق الروسية توقيت وصيغة لتطبيع بينالحكومتين والجيشين السوري والتركي لتأمين الحدود ،والتعاون
االستخباري ،والتنسيق في الشأن اإلنساني وملف النازحين،
هذا ما قالته مصادر إعالمية روسية قريبة من الكرملين توصيفا ً
وتعقيبا ً بمناسبة زيارة أردوغان لموسكو.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -القاديشا عن استدراج للعروض
ل��ش��راء  250خ��زان��ة ح��دي��د ّي��ة للقواطع،
وذل��ك وفق المواصفات الفنية والشروط
اإلداريّ��ة المحدّدة في دفتر الشروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
مئة ألف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن
قسم الشراء في المصلحة اإلدارية في مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ُت��ق �دّم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا  -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  22آب  2016الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1532
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس��ت��دراج ع��روض لشراء بنسات تختيم
العدادات لزوم المالحظة.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق
النهر.
تسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق «»12
 المبنى المركزي.علما ً أنّ آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/9/2عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/8/6
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1536

وفيات
أسبوع وتعا ٍز

بمناسبة مرور أسبوع على وفاة فقيدتنا
الغالية المرحومة الشريفة الحاجة شريفه
السيد عبدالله مرتضى
أرملة المرحوم الحاج يوسف هالل
ولدها :عبدالله هالل.
شقيقها :السيد حسن مرتضى.
أص��ه��رت��ه��ا :حسين ح��وي��ل��ي -غالب
برجي -عماد فاخوري -المرحوم مروان
كبي.
للمناسبة االُليمة س ُتتلى عن الطاهرة
آي���ات م��ن ال��ذك��ر الحكيم ،ومجلس ع��زاء
حسيني الساعه الحادية عشرة قبل ظهر
الجمعة  12آب .2016
للرجال :في نادي اإلم��ام الصادق (ع)
صور – البوابة.
للنساء :في حسينية الزهراء (ع) صور
الخراب.
و ُتقبل التعازي طيلة أيام األسبوع
في منزل الفقيدة في جل البحر  -بناية
صبراوي ط  2خلف صيدلية صبراوي.
اآلسفون آل الفقيدة
للفقيدة الرحمة الواسعة ولكم عظيم
األجر والثواب.

