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موسكوـ  كونا: اعرب الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ عن 
اعتقاده بامكانية التوصل الى اتفاق روسي أميركي حول تصفية 

االسلحة الهجومية االستراتيجية قبل نهاية العام احلالي.
وقال مدڤيديڤ في حديث للقناة االولى التلفزيونية الروسية 
ان »الفرصة التزال سانحة للتوصل الى اتفاق بدال من املعاهدة 

التي ينتهي العمل بها في ديسمبر القادم«.
واشاد باالهتمام الذي تبديه االدارة األميركية احلالية للتوصل 

الى معاهدة جديدة لتصفية االسلحة الهجومية االستراتيجية 
موضحا ان »ادارة الرئيس األميركي الســــابق جورج بوش لم 

تضع هذه القضية ضمن اولوياتها«.
واكد مدڤيديڤ ان »املهمة االســــتراتيجية تكمن في حتويل 
العالم الى منطقة خالية من االســــلحة النووية متاما فالعالم 
اخلالي من السالح النووي يعتبر املثل االعلى الذي يجب السعي 

لتحقيقه بالرغم من صعوبة هذه املهمة«.

مدڤيديڤ يتوقع االتفاق حول األسلحة اإلستراتيجية قبل نهاية العام

السيد حسن نصراهلل لدى استقباله النائب وليد جنبالط وجنله تيمور إلى جانب املسؤول األمني في حزب اهلل وفيق صفا والنائب أكرم شهيب

الحكومة تلوح في أفق لبنان وبشارة أردوغان ترفع منسوب التفاؤل
بيروت ـ عمر حبنجر

تصريــــح رئيس وزراء تركيا 
رجب طيب اردوغان لقناة »العربية« 
والقائل بتشكيل احلكومة اللبنانية 
خالل يوم أو يومني شد االنتباه 
في لبنان منذ اذاعته مساء أمس 
األول، وسارعت مصادر وصفت 
بأنها متابعة الى القول: ان حديث 
اردوغان عن يــــوم أو يومني هو 
تعبير مجــــازي للقول بأن والدة 
احلكومة اقتربت. وكانت »األنباء« 
نقلت عن مرجع لبناني قوله ان 
تشكيل احلكومة اللبنانية اذا لم 
يتم من اليوم حتى منتصف أكتوبر 
اجلاري، فإنه سيتأخر الى ما بعد 

االنتخابات العراقية في يناير.

مواعيد محددة

نائب بيروت عن كتلة املستقبل 
نهاد املشنوق رأى ان الطريق باتت 
مفتوحة لتشكيل احلكومة، وامتنع 
عن حتديد موعد، بيد انه استبعد 
ان تتخطى نهاية هذا الشهر، في 
ضوء املواعيــــد احملددة الجتماع 
مجلس النواب إال إذا حدث طارئ 
كبير، ســــواء إيراني أو أميركي، 
اســــتطاع ان يوقف هــــذا التقدم 

اإليجابي.
واستدرك املشنوق قائال: أعتقد 
انهم عوائق، لكن ليست لديهم قدرة 
تعطيلية، الفتا الى انه لم يكن هناك 
قرار بتشــــكيل حكومة في لبنان 
حتى األسبوع املاضي، لكن اآلن 
قطعنا هــــذه املرحلة، هناك أمور 
استراتيجية حتصل أمامنا، هناك 
تفاهم سعودي – سوري واضح 
حول موضوع العراق، هناك حدود 

سعودية – عراقية بطول 900 كلم، 
وكذلك احلدود العراقية مع سورية، 
ان األمن القومي للبلدين في امليزان، 
وقلل املشنوق من صعوبة إعداد 
البيان الوزاري ومتر االستراتيجية 

الدفاعية فيه.
وتعقيبا على تصريحات رئيس 
وزراء تركيا قال املشنوق: ان كالم 
اردوغان ليس مــــن فراغ بل هو 
حصيلة نقاش مع القيادة السورية 
ومع غيرها ومع قيادات لبنانية، 
وعندما جاء وزير خارجية تركيا 
الى بيــــروت لم يأت فــــي زيارة 
سياحية، وكانت لديه تصورات 

محددة، وهذه عناصر مطمئنة.

ثالثة خيارات

واضــــاف: نحــــن أمــــام ثالثة 
خيارات: تشكيل حكومة برئاسة 
سعد احلريري، وتشكيل حكومة 
برئاســــة ســــعد رفيق احلريري، 
وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس 
املكلف سعدالدين رفيق احلريري، 
وال خيارات أخرى، ليس من حكومة 

دون رئاسة سعد احلريري.
وعما تريده السعودية وسورية 
من سعد احلريري قال: السعودية 
تريد استقرار لبنان، وسورية تريد 

حكومة متصاحلة معها.
والراهن انه بعد ثالثة ايام من 
القمة السعودية – السورية الحت 
مؤشــــرات واعدة في أفق تشكيل 
احلكومــــة، عبرت عنهــــا مصادر 
مواكبة، مشــــيرة الــــى ان رئيس 
الوزراء املكلف سعد احلريري يتابع 
االتصاالت، ولكن ال شيء نهائيا 
بعد وان كان هنــــاك عمل حثيث 
ينشط الســــتكمال رسم الصيغة 

احلكومية العتيدة.

عودة متفائلة

مصادر حزبية قالت عن زيارة 

السياســــي للسيد نصر  املعاون 
اهلل احلاج حسني خليل واملعاون 
السياســــي للرئيس بري النائب 
علي حسن خليل الى دمشق، انهما 
رجعا من العاصمة السورية باجواء 
تفاؤلية، وان املسألة اصبحت بيد 
الرئيس املكلف ســــعد احلريري 
الذي عليه ان يبادر الى تقدمي ما 
يتعني تقدميه في موضوع تشكيل 
احلكومة، ويتمثل بخطوة عريضة، 
خصوصا انــــه بات على بينة من 

مطالب جميع االطراف.
اما التيــــار الوطني احلر فقد 
توقعت اوســــاطه عقد لقاء قريب 

بني الرئيس املكلف ورئيس التيار 
العماد ميشال عون.

الحكومة خالل يومين وإال

ويبدو ان عقبة توزير جبران 
باسيل مازالت في الطريق، فالرئيس 
املكلف ال ميانع في اعادته كوزير 
دولــــة، دون حقيبة وليس وزيرا 
للمواصالت التي يتعني تسليمها 
لوزير من اجتاه توافقي، لكن العماد 
عون يطرح عمليــــة املداورة في 
الوزارات باملقابل، ويصر حتديدا 
على وزارة املال التي يعتبرها أم 
الوزارات التي من الصعب بل من 
املســــتحيل ان تتخلى عنها كتلة 
الرئيس  التي يرأسها  املســــتقبل 
املكلــــف. وتعقيبا على ما يتداول 
حول موعد اعالن احلكومة قالت 
اوساط في املعارضة: اذا لم تشكل 
احلكومة خالل يومني او اسبوع او 
عشرة أيام، فهذا يعني ان البلد دخل 
في ازمة مفتوحة ال حدود زمنية 
لها، خصوصــــا ان اجلميع كانوا 
ينتظرون قمة دمشق كبوابة عربية 

لتشكيل احلكومة اللبنانية.
في هذا الوقت نقل النائب جورج 
عدوان عن البطريرك املاروني نصر 
اهلل صفير قلقه على لبنان بسبب 
اخلروج املســــتمر عن مرجعيتنا 

الذي هو الدستور.
عدوان رأى في الشأن احلكومي 
ان هذا االســــبوع سيكون اسبوع 
التفاصيل، وهو يشــــكل امتحانا 
المكانية تشــــكيل حكومة وحدة 
وطنيــــة، وفي حال الرســــوب قد 
اقطــــاب مطعمة  تكــــون حكومة 

بالتكنوقراط.

بعد انفتاح بوابة دمشق العربية

أخبار وأسرار

خبرة الرئيس السياسية: الدخول الرئاسي على خط تشكيل 
احلكومة ومن باب االشــــارة الى ان »عدم توزير الراسبني 
ليس دســــتورا، واذا كان عرفا فإنه خــــرق اكثر من مرة«، 
أعجب املعارضة باملؤكد فالقاه العماد عون بالقول انه موقف 
صحيح، لكنه لم يعجب قيادات 14 آذار التي تخوض اعنف 
املعارك ضد توزير جبران باسيل، والواضح ان هذه القيادات 
فضلت عدم الدخول في سجال من اجل عدم التعرض لرئيس 
اجلمهورية وعدم تعريض العالقة معه. ولكن أوساطا مطلعة 
تــــرى ان رئيس اجلمهورية اختار عدم االنحياز ألي فريق 
او جهة سياسية، وهذا اخليار خبره الرئيس وجنح به في 
املؤسسة العســــكرية التي نأى بها سليمان عن السياسة 
وجتاذبات السياسيني. وترى األوساط ان ما قاله الرئيس 
اخيــــرا ينــــم عن خبــــرة سياســــية ولــــه دالالت في عدة 

اجتاهات: 
عون في التكليف الثاني: العماد ميشال عون الذي لم يكن يبدي 
التجاوب امللحوظ في اللقاء املباشر مع احلريري وكان يفضل 
ان يرسل صهره لعقد اللقاءات الثنائية في مرحلة التكليف االول 
عدل موقفه بشكل ايجابي في االستشارات االخيرة وبدا اكثر 
انفتاحا من السابق. ووفق االوساط السياسية املراقبة، فإن هناك 

اعتبارات عززت هذا املنحى لدى عون لعل ابرزها: 
1 � ان االس��لوب اجلديد الذي اتبعه احلريري في االستشارات 

قد القى استحسانا وتأييدا من العماد عون.
2 � إن اهتمام الرئيس احلريري مبناقش��ة عون وكتلته بشكل 
دقي��ق ومفصل عكس ما ميكن وصفه باحترام الرئيس املكلف 

خلصوصية وموقع عون وتكتله.
أسـئلة وتقديرات: اســــئلة كثيرة، وتقديرات متباعدة، ال 
ثابت فيها على املستوى احمللي، سوى أمرين: االول انه في 
حال لم تشــــكل احلكومة في االيــــام املقبلة، فالقناعة لدى 
اجلميع بأنه لن تكون هناك حكومة في املدى املنظور، في 
أحسن االحوال حتى االنتخابات العراقية املقبلة نهاية العام 

احلالي. والثاني ان سعد احلريري لن يعتذر هذه املرة.

)محمود الطويل(

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

2
9

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

750 م يف منطقة الندل�س �سارعني دورين و�سرداب
�سرك�ة ال��زوم ال�دولي��ة للتج��ارة العام���ة

مرك��ز ال�زوم الع��ق���اري

للبي���ع ڤي����ال 

66677519

با�ســـم/ �أحمد حممد حممد

N001157344 / رقم اجلواز

با�ســـم/ يو�سف حممد حممد

N000806195 / رقم اجلواز

الرجاء ممن يجدهما 

ت�سليمهما لل�سفارة ال�سورية

اأو الت�سال97647874

ال�سالم لل�ستاليتمفقود عدد 2جوازات �سفر �سورية
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

الغاء توكيـل ر�سمـي عــام
يعلن كل من : 1- �ساميـــه را�ســـد العجمــي 

         2- جماهــد را�ســـد العجمــي 

         3- عفاف جماهد عبدالعزيز مرجان

عــن الغــاء التوكيل ال�ســادر منهــم ل�سالح/ فهــد عبداحلي 

عبــده �سليمــان ) م�ســري اجلن�سيــة( وعليــه يتــم اخــالء 
م�سوؤوليتهم عن اأي اأعمال يقوم بها مبوجب الوكالة.

با�ســـم/ علي ح�سـني �لأ�ســود

N001635572 / رقم اجلواز

الرجاء ممن يجده ت�سليمه 

لل�سفارة ال�سورية

اأو الت�سال66638926

مفقود جواز �سفر �سوري


