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وأع��ادت بلسان الرئيس تمام سالم توجيه رسائل الو ّد
ت��ج��اه ح���زب ال��ل��ه ع��ل��ن��اً ،والتخفيف م��ن أه��م��ي��ة ق��ت��ال��ه في
سورية ،لحساب التركيز على دوره كمعبّر عن شريحة
ك��ب��ي��رة م��ن اللبنانيين ،وت��ك��ش��ف م��ص��ادر ديبلوماسية
سعودية أنّ ال��ري��اض تبنّت معادلة العماد ميشال عون
التي وصلت بضفتها معادلة حزب الله ،وقوامها أن العماد
ميشال عون والرئيس سعد الحريري مربوطان بالتوازي
والتزامن والتالزم ،ببلوغ الرئاستين األولى والثالثة ،فإذا
كانت معادلة حزب الله هي أنّ وصول عون سيزيل الفيتو
على وصول الحريري ،فإنّ معادلة السعودية هي أنّ عدم
وصول عون سيعني عدم وصول الحريري.

سالم وحكومته «رئيساً»

في هذا الجو ،فإنّ الفراغ الرئاسي لن يبقى هاجساً .بل سيصبح
واقعا ً بعد أربعة أيام باعتراف القوى السياسية مجتمعة .إذاً ،قبل
 24ساعة من موعد الجلسة الخامسة النتخاب رئيس الجمهورية
وأربعة أيام على انتهاء والية الرئيس ميشال سليمان ،أقفل كل
إمكان لحصول مفاجأة في اللحظات األخيرة تفضي إلى التوافق
على شخصية مقبولة لرئاسة الجمهورية ،إذ عادت األمور إلى
وسدّت األبواب أمام المساعي للحؤول دون حصول
نقطة الصفر ُ
فراغ في رئاسة الجمهورية.
وعلى وقع ذلك تتواصل االتصاالت الداخلية والخارجية مع
اقتراب والية رئيس الجمهورية ميشال سليمان من االنتهاء في
 25أيار لكيفية إدارة األزمة.
ونشطت الحركة السياسية ،فكان أبرزها زيارة رئيس الحكومة
تمام سالم إلى المملكة العربية السعودية ولقائه الملك السعودي
عبد الله بن عبد العزيز الذي لم يكن مدرجا ً على جدول األعمال،
وولي العهد السعودي األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وعلمت «البناء» أنّ الرئيس سالم تبلغ من السعوديين ضرورة
االستعداد لتولي مجلس الوزراء صالحيات رئيس الجمهورية،
ما يجعل من سالم وحكومته رئيسا ً موقتا ً للجمهورية إلى حين
إجراء االنتخابات الرئاسية.
وألمحت المصادر إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس
الحكومة في المملكة السعودية ،وأدائه المختلف عن المؤتمرات
الصحافية السابقة التي كان يعقدها ،فبدا بصورة جديدة وكأنه
ّ
يتحضر ألن يكون رئيس دولة موقتاً ،ال سيما أنّ سالم أكد أنه في
حال حصول شغور في موقع الرئاسة ال خوف من أن تكون األمانة
في مكان غير مناسب بل هي في صلب عمل السلطة التنفيذية
بمجلس الوزراء.

الرياض تستبعد عون وجعجع

وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة أنّ المملكة استبعدت نهائيا ً
ك ّل من رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون ورئيس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن المسرح االنتخابي
الرئاسي ،فيما تجري المشاورات وبشكل علني بين األميركي
والفرنسي والسعودي على أسماء الصف الثاني ،مشيرة في
الوقت عينه إلى أنّ استبعاد عون يعني في المقابل استعباد
الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة.
وأك��دت المصادر لـ»البناء» أنّ االستحقاق سيبقى ُي��دار من
فريق واحد ،فالسوري واإليراني لن يتدخال قبل أن تتضح صورة
االنتخابات العراقية وتنتهي االنتخابات الرئاسية السورية،
والمفاوضات اإليرانية ـ األميركية ،وبالتالي فإنّ التدخل سيبدأ

زيارة «ماركيتينغ» ( ...تتمة �ص)1

مع نهاية شهر حزيران المقبل.
ووفق مصادر سياسية واسعة فإن النتيجة الوحيدة التي
يمكن استخالصها مما انتهت إليه لقاءات باريس ،أن قوى  14آذار
غير جاهزة للبننة االستحقاق الرئاسي من خالل السير بمرشح
توافقي ال سيما بترشيح العماد عون .ورأت أن النتيجة الثانية
التي يمكن استخالصها تفيد بوضوح أن الرئيس الحريري ال
يملك القرار الذي يخ ّوله اختيار المرشح التوافقي ،بل إن القرار
الفعلي لدى السعودية التي ال يبدو أنها جاهزة لحسم االستحقاق
الرئاسي قبل معرفة مسار التسويات اإلقليمية من الملف النووي
اإليراني إلى التركيبة الحكومية الجديدة في العراق.

قهوجي األكثر حظا ً

وفيما أش��ارت المصادر إلى أنّ التداول يجري بأسماء قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،والوزير السابق جان عبيد ،وحاكم
مصرف لبنان ري��اض سالمة ،ش �دّدت على أنّ حظوظ العماد
قهوجي هي األكثر ارتفاعاً .وشبّهت زيارته إلى السعودية،
بالزيارة التي قام بها الرئيس ميشال سليمان قبل انتخابه رئيسا ً
إلى مصر ولقائه مع مدير االستخبارات المصرية آنذاك اللواء
الراحل عمر سليمان.

ال نصاب في جلسة الغد

انطالقا ً من كل ذلك ،كشفت وقائع الساعات الـ 48الماضية أن
الوضع المتصل باالستحقاق ال يزال معقدا ً وأن موجة التفاؤل
التي سادت األسبوع الماضي كان مبالغا ً فيها ،ال سيما أنها بنيت
على وعود حريرية مشبعة بالمناورة ،وعليه فإن جلسة انتخاب
رئيس الجمهورية المقررة غدا ً الخميس لن تعقد كسابقاتها بسبب
عدم اكتمال النصاب ،ففريق  8آذار سيقاطعها ما عدا كتلة الرئيس
نبيه بري ،وبالتالي فإن الصورة ستبقى على ما هي عليه في ظل
مناخ أصبح شبه مؤكد فيه ،بأننا ن ّتجه إلى شغور رئاسي وأن الّ
رئيس جديدا ً قبل  25أيار.

بري جاهز لك ّل الظروف

وق��د أبلغ الرئيس ب��ري كتلته أم��س أن��ه على ض��وء ي��وم غد
الخميس سيحدد موعد الجلسة فربما دعا إلى جلسة صباح
الجمعة على اعتبار أنه غير ممكن الدعوة يوم السبت إذ يقام حفل
وداعي في قصر بعبدا ظهراً .ومن باب التفاؤل لم يستبعد الرئيس
بري الدعوة إلى جلسة بعد ظهر السبت أو حتى مساء اليوم ذاته،
إذا ما توافرت معطيات إيجابية .أما في حال عدم انتخاب الرئيس
قبل  25أيار فإن مرحلة جديدة ستبدأ في شأن االستحقاق مع
األخذ في االعتبار عامل التدخل الخارجي.

نصاب عادي لجلسة اليوم

وإذا كانت الجلسة االنتخابية الخامسة غدا ً لن تفضي إال إلى
تكرار سيناريو الجلسات األربعة السابقة ،في ظ ّل عدم التوافق
على مرشح جدي ،فإنّ المجلس النيابي ينعقد اليوم عند الثانية
عشرة ظهرا ً برئاسة الرئيس نبيه بري في جلسة بنصاب عادي
أي  65نائباً ،تتلى في بدايتها نص رسالة رئيس الجمهورية إلى
ّ
يحض فيها النواب على القيام بواجبهم
مجلس النواب ،والتي
النتخاب رئيس جديد.

الوفاء للمقاومة لن تحضر

وفي السياق ،علمت «البناء» أنّ نواب كتلة الوفاء للمقاومة لن
يحضروا جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ،كر ّد على اللغة
التي دأب رئيس الجمهورية عليها منذ فترة بحق المقاومة.

إن��ه «ل��م يتم ابالغها بالتطورات
لكنها ما زالت تدير البالد» .وتشعر
حكومة تايالند بـ «القلق من الجيش
نظرا ً لتدخله السابق من األوضاع
السياسية.
وح���اول الجيش ال��وس��اط��ة في
األزم���ة ف��ي أواخ���ر ال��ع��ام الماضي
وجمع بين ينجلوك رئيسة الوزراء
آنذاك ومسؤول االحتجاجات سوتيب
توجسوبان .وقلل من مخاوف وقوع
انقالب م��ؤك��دا ً أن السياسيين هم
الذين عليهم حل هذا النزاع.
لكن محلالً وص��ف اإلج��راء الذي

 ...وأيضا ً التغيير واإلصالح

ولما ترك الجنرال عون الحرية لمن يريد من نواب تكتل التغيير
واإلصالح حضور جلسة اليوم ،أكد مصدر نيابي في التيار الوطني
الحر لـ»البناء» أنّ غالبية نواب التكتل سيتغيّبون عن الجلسة،
احتجاجا ً على إهانة الرئيس سليمان لألقطاب األربعة الموارنة
في حديثه الصحافي األخير .ولفت المصدر إلى أنّ سليمان تأخر
كثيرا ً برسالته ،التي كان من المفترض أن يبعث بها عند تعطيل
االنتخابات النيابية والمجلس الدستوري.
وش�دّد المصدر على أنّ جلسة الخميس ستكون كسابقاتها
ما لم يطرأ مرشح جدي لالنتخابات الرئاسية ،وإذ لفت إلى أنّ
القوات اللبنانية ستتح ّمل مسؤولية الشغور ،غمز من قناة تيار
المستقبل باإلشادة بالرئيس سعد الحريري معتبرا ً أنّ مج ّرد
عرض الحريري اسم العماد عون على جعجع ،فهذا يسجل نقطة
ايجابية من قبله ،رافضا ً الدخول في فرضيات عن تنسيق مواقف
بين الرجلين.

المستقبل :الفراغ إلى بعبدا

وأك��دت أوس��اط تيار المستقبل أنّ مصير جلسة الخميس
سيكون كسابقاتها ،وأنهم سينزلون الخميس إل��ى المجلس
النيابي النتخاب الدكتور جعجع .وإذ أكد أنّ الفراغ سيخيّم
على بعبدا بعد  25أي��ار ،نتيجة عدم توافق المسيحيين ،فإنّ
االستحقاق الرئاسي سيخرج نهائيا ً من لبنان ،ليصبح التأثير
الخارجي هو األساس.

إدارة األزمة

في غضون ذلك ،علمت «البناء» أنّ فريق  14آذار بدأ يبحث
في مرحلة إدارة األزمة ما بعد  25أيار ،حيث ت ّم تشكيل لجنة
لدراسة الممكن وغير الممكن لجهة المهام التي يمكن أن يضطلع
بها مجلس الوزراء في فترة الفراغ ،مع األخذ في االعتبار رد فعل
المسيحيين في هذا الفريق ،ال سيما أنّ القوات والكتائب والتيار
الوطني الحر لن يقاطعوا المجلس النيابي فقط بل قد يلجأون إلى
مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.

الراعي ونادر الحريري

وفي سياق االتصاالت مع بكركي عقد لقاء تشاوري في الصرح
البطريركي مساء أمس بين الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
والسيد نادر الحريري.
أما في عين التينة ،فقد اطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري
من وزير الصحة وائل أبو فاعور موفدا ً من النائب وليد جنبالط،
وتط ّرق الحديث إلى المستجدات حول االستحقاق الرئاسي،
وحضر اللقاء وزير المال علي حسن خليل .فيما شدّد الرئيس
السابق نجيب ميقاتي على أنّ لبنان ال يمكن أن يُحكم إال بالوسطيّة
واالعتدال ،وأنّ من يريد غير ذلك يكون يريد قسمَه».

فتحعلي في بيروت

في سياق آخر ،يغادر في الساعات القليلة المقبلة السفير
اإلي��ران��ي غضنفر رك��ن آب���ادي إل��ى ب�ل�اده ،م��ع انتهاء مهامه
الدبلوماسية في بيروت ،فيما يصل السفير اإليراني الجديد محمد
فتحعلي إلى مطار بيروت الدولي عند  8:15من صباح اليوم،
ليبدأ مهامه بزيارة وزير الخارجية جبران باسيل وتسليمه نسخة
عن أوراق اعتماده .وكان ركن آبادي زار أمس مودعا ً الرئيسين
سليمان وبري ،والوزير باسيل ،وأكد أنّ ايران مع استقرار لبنان
ومع إنجاز االستحقاق الرئاسي بأحسن شكل ممكن.

نيجيرفان رئي�س ًا ( ...تتمة �ص)1

�إعالن الأحكام ( ...تتمة �ص)1
واح��ت��ش��د م��ح��ت��ج��ون م��ؤي��دون
وم��ع��ارض��ون للحكومة ف��ي أماكن
مختلفة بالعاصمة ولمنع وق��وع
اشتباكات أمرهم الجيش بالبقاء
حيث هم وعدم القيام بأي مسيرات.
كما دع��ا الجيش وس��ائ��ل االع�لام
إل��ى ع��دم إذاع���ة ال��م��واد التي تؤثر
على األم��ن القومي وأم��ر  10قنوات
تلفزيونية فضائية بالكف عن البث
ومنها محطات تديرها جماعات
موالية وأخرى مناوئة للحكومة.
ورحبت الحكومة الموقتة بهذا
اإلج��راء الستعادة النظام .وقالت

ات���خ���ذه ال��ج��ي��ش ب��أن��ه «ان��ق�لاب
م��س��ت��ت��ر» .وق���ال ك���ان يوينيونج
بوحدة استخبارات سيام لألبحاث:
«ل��م ُتجر م��ش��اورات م��ع الحكومة
وأعتقد ان الجيش سيوسع ببطء
سلطاته».
وت��اب��ع لكي ينجح ه��ذا يحتاج
الجيش الى التصرف كقوة محايدة
وأال ينظر ال��ي��ه ع��ل��ى ان���ه منحاز
للمحتجين المناهضين للحكومة .انه
يحتاج الى اعالن موعد لالنتخابات
وبدء عملية االصالح السياسي في
الوقت نفسه».

يشار إلى إن برلمان «إقليم كردستان» أرجأ جلساته لترشيح رئيس حكومة
اإلقليم ونائبه أكثر من مرة بسبب عدم حصول توافقات سياسية ،وعدم
التوصل إلى اتفاق على صيغة لتقاسم الحقائب الوزارية بعد إصرار حزب
االتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه الرئيس العراقي جالل طالباني على
الحصول على حقيبة الداخلية ،إضافة إلى منصبي رئاسة اإلقليم ونائب رئيس
الحكومة ووزارتين سياديتين أخريين.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني و ًقع الشهر الماضي
اتفاقية التشكيلة الثامنة لحكومة «إقليم كردستان» مع حركة التغيير برئاسة
نوشيروان مصطفى.
وأعلن عن هذا االتفاق في مؤتمر صحافي مشترك عقده فاضل ميراني
سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي والقيادي في حركة التغيير عمر
سيد علي في أربيل .يذكر أن انتخابات برلمان «إقليم كردستان» ،التي أجريت
في أيلول الماضي حصل فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني على  38مقعدا ً
من أصل  111مقعدا ً هي مجموع مقاعد البرلمان ،فيما جاءت حركة التغيير
في المرتبة الثانية بحصولها على  24مقعداً ،واالتحاد الوطني الكردستاني
في المرتبة الثالثة بحصوله على  18مقعداً ،فيما جاء االتحاد اإلسالمي رابعا ً
برصيد  10مقاعد ،والجماعة اإلسالمية خامسا ً ولها  6مقاعد ،بينما حصلت
الحركة اإلسالمية على مقعد واحد.

مصادر فرنسية قالت تعقيبا ً على ك�لام الجربا الذي
حاول تمييز «الجيش الحر» عن «النصرة» والمنظمات
المتطرفة ،إنّ هذه لغة خشبية وغير واقعية على األرض،
والجميع يعرف أنّ العمليات العسكرية بين «النصرة»
والكتائب المسلحة التابعة لـ»الحر» تت ّم بتنسيق كامل في
نوى وفي ريف دمشق وفي حلب وغيرها ،لذلك من الصعب
الركون إلى تطمينات الجربا ،ألنّ التجربة أثبتت في الماضي
أنّ الكثير من السالح األوروب��ي ال��ذي أرس��ل إلى جماعات
محسوبة على االئ��ت�لاف وقبله المجلس وقعت في أيدي
«النصرة» وبعضها وقع بيد «داعش» كما حصل في الشمال
السوري.
وعلى وقع زيارة االئتالف إلى ك ّل من واشنطن وباريس،

يحرز الجيش السوري وحلفاؤه تقدما ً ميدانيا ً كبيرا ً في
الشمال ،حيث أصبح الجيش على وشك فك الحصار عن
سجن حلب المركزي ،وفي اتصال مع أحد الجنود من داخل
السجن قال الجندي إنّ الجيش أصبح على بعد  800متر
من السجن ،وإنّ مسألة فك الحصار مسألة ساعات ،غدا ً
على أبعد حدّ ،وقال الجندي :إنّ الجيش استعاد اليوم قلعة
أزوك ومؤسسة الكهرباء ،و 15معمالً ،وأصبحت ك ّل مواقع
المسلحين حول السجن تحت مرمى نيرانه وأضاف الجندي
من داخل سجن حلب المركزي المحاصر إنّ أمام الجيش قرية
صغيرة اسمها حيالن وهي عبارة عن  50بيتا ً سوف يح ّررها
غداً ،وذلك بهدف تأمين يمينه ،قبل فك الحصار عن السجن
مضيفا ً إنّ المعنويات مرتفعة جدا ً داخل السجن.

رو�سيا وال�صين ( ...تتمة �ص)1
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أك��د الرئيسان
ال��روس��ي فالديمير بوتين والصيني
شي جين بينغ رفضهما المطلق ألي
محاوالت للتدخل في ش��ؤون سورية
الداخلية باستخدام القوة.
وأعلنا في بيان مشترك ص��در في
اختتام المحادثات التي أجريت بينهما
في مدينة شنغهاي الصينية أمس،
أن بلديهما يدعمان جهود الحكومة
ال��س��وري��ة وج��ه��ود األس����رة ال��دول��ي��ة
الموجهة إلى اإلنجاز الناجح لعملية
ّ
إتالف األسلحة الكيماوية في سورية.
وأع��رب بوتين وبينغ عن «القلق
العميق في خصوص الوضع اإلنساني
المتردي في سورية» وطالبا ً بـ»انتهاج
مسلك غير مسيّس وغير منحاز من
أج��ل حل مشكالت سورية اإلنسانية
ومشكالت المهجرين السوريين في
ال��خ��ارج بشكل ع��اج��ل ،م��ع م��راع��اة
معايير القانون اإلنساني الدولي».
وأوض��ح البيان أن الرئيسين دعوا
إل���ى «ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ل��غ��ة ال��ع��ق��وب��ات
أحادية الجانب وعن تمويل أو تشجيع
النشاطات الرامية إلى تغيير النظام
ال��دس��ت��وري ف��ي أي دول�����ة» ،وأك���دا
أيضا ً ض��رورة الحفاظ على «استقرار

العالقات الدولية والسالم واألمن على
المستويين المحلي والعالمي» وتسوية
األزمات والخالفات ومكافحة اإلرهاب
والجريمة العابرة للقارات والتصدي
النتشار أسلحة الدمار الشامل.
إل��ى ذل��ك ،أعلنت المتحدثة باسم
الخارجية اإليرانية مرضية أفخم أن
بالدها تدرس إمكانية إرسال مراقبين
ال���ى س��وري��ة ل��م��راق��ب��ة االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية المقرر عقدها في  3حزيران،
مشيرة إلى أنه «عندما يتم اتخاذ القرار
سيتم اإلعالن عنه رسمياً».
ولفتت أفخم الى أن طهران أكدت منذ
البداية ضرورة الحل السياسي لألزمة
السورية ،موضحة أن بالدها اقترحت
مفاوضات سورية -سورية كأساس
ُيبنى عليه حل األزمة .ورأت أن تحريض
الجماعات المعارضة وتشجيعها على
استمرار نهجها المخالف لطلب الشعب
السوري لن تأتي بنتيجة.
م��ي��دان��ي�اً ،ت��اب��ع الجيش ال��س��وري
عمليته العسكرية في محيط سجن
حلب المركزي لفك الحصار عنه بعد
توقف دام ألسبوعين ،حيث سيطرت
وحدات الجيش أمس على قلعة آغوب
شمال السجن ،وسط عملية تمشيط

وصرح المتحدث باسم حاكم المنطقة بام ايوبا لوكالة
فرانس برس «إن العشرات قتلوا ومعظمهم من النساء ...ونقل
الضحايا إلى المشرحة في المستشفى التخصصي في والية
الهضبة ومستشفى جامعة بينغهام التعليمي».
وقد استهدف الهجومان سوقا ً مكتظة في مدينة جوس
بحسب ما أفاد مسؤول عسكري محلي .وقال بام ايوبا« :وقع
تفجيران منفصالن في سوق نيو أبوجا .وقال كينغسلي أغبو
من القوة العسكرية «تاسك فورس» لوالية الهضبة ،عاصمتها
جوس« ،إن التفجير األول ناجم عن شاحنة مفخخة» والثاني
حافلة صغيرة مفخخة».
وتشكل والية بالتو الحدود بين الجنوب المسيحي والشمال
المسلم بغالبيته في البالد.
وخالل شهر وقع هجومان بسيارة مفخخة نحو مئة قتيل
في أبوجا العاصمة الفدرالية (على بعد  300كلم الى جنوب
غرب جوس) .وتبنتهما جماعة بوكو حرام التي يشكل شمال
شرق البالد معقلها.
من جهة أخرى صوت أعضاء مجلس الشيوخ باإلجماع
الثالثاء كما فعل النواب األسبوع الماضي على تمديد حالة
الطوارئ في واليات يوبي وأداماوا وبورنو (شمال شرق) على
ما أفاد مصدر صحافي.
وهذا التدبير كان ساريا ً منذ عام في هذه الواليات .وفي
والية بورنو خطفت جماعة بوكو حرام في منتصف نيسان
أكثر من مئتي تلميذة .وأث��ارت عملية الخطف تعبئة دولية
واسعة لإلفراج عنهن.
وك��ان الرئيس النيجيري غ��ودالك جوناثان ال��ذي واجه
انتقادات كثيرة لفساد إدارته وعجزه عن إنهاء التمرد ،طلب
تمديد حالة الطوارئ ستة أشهر إضافية بعد ان عبّر عن قلقه
على الضحايا المدنيين الذين يتزايد عددهم واصفا ً العنف في
الواليات الثالث بـ»المخيف».
وفي  14أيار  2013ترافق فرض حالة الطوارئ في شمال
شرقي البالد مع هجوم عسكري واسع على بوكو حرام.
وانتشر آالف الجنود وفرض حظر التجول وقطعت شبكة
الهاتف الجوال لتعقيد تنظيم هجمات جديدة ،ما أسهم في
زي��ادة عزلة منطقة تفتقر كثيرا ً للخطوط الثابتة ولوسائل

النقل.
وكان الجيش النيجيري اعتبر في البداية أن تدخله ناجح،
مؤكدا ً أنه شل الحركة المتمردة في المدن الكبرى وصدهم إلى
مناطق نائية.
لكن هجمات بوكو حرام تكثفت في نهاية المطاف وأصبحت
شبه يومية مستهدفة أكثر فأكثر المدنيين حتى إنها طاولت في
األسابيع األخيرة أبوجا وكانو.
ومنذ بداية السنة أسفرت هجمات بوكو حرام عن سقوط
أكثر من ألفي قتيل غالبيتهم من المدنيين.
وبموافقتهم على الطلب الرئاسي ق��ال أعضاء مجلس
الشيوخ إنهم «يستقبلون بالترحاب ويوافقون على دعم
المجتمع الدولي».
وق��د أرس��ل��ت ال��والي��ات المتحدة وبريطانيا وفرنسا
و«إسرائيل» خبراء ووسائل مادية للمساعدة في العثور على
التلميذات اللواتي خطفتهن بوكو ح��رام من مدرستهن في
شيبوك في  14نيسان.
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ أيضا ً جوناثان إلى «توسيع
هذا التعاون للقضاء على اإلرهاب بصورة عامة في نيجيريا»،
مطالبين «بالقيام بعملية عسكرية شاملة طويلة للقضاء على
المتمردين».
وقال نامادي أوباسي المتخصص بشؤون نيجيريا في
مجموعة األزمات الدولية أخيراً« :من الصعب القول ما هي
الجوانب اإليجابية» في حالة الطوارئ ،مضيفاً« :إنها باألحرى
عمل سياسي -إلظهار أن خطوات قد اتخذت -من دون أهمية
عسكرية حقيقية».
وب��دا أعضاء مجلس الشيوخ مدركين لضرورة تشجيع
التنمية في شمال شرقي البالد من أج��ل معالجة أسباب
التطرف بين المسلمين الذين يشكلون غالبية في الشمال،
حيث الفقر يعتبر عامالً أساسيا ً يدفع الشباب العاطلين من
العمل باتجاه بوكو حرام.
ودع��ا أعضاء مجلس الشيوخ «الحكومة الفيديرالية
بالتعاون مع حكومة الوالية القتراح خطة للتنمية االقتصادية
على ط��راز خطة م��ارش��ال لتحفيز االقتصاد في الواليات
المعنية».

بايدن :على الناتو ( ...تتمة �ص)1
وذ ّك��ر نائب الرئيس أن ع��ددا ً من السفن األميركية وصل
إلى المنطقة كما شاركت طائرات «أف –  »16في المناورات
الجوية ،وأوض��ح كذلك أن ع��ددا ً آخ��ر من السفن الحربية
(ضمنها الطراد الصاروخي – فيالغولف) سيدخل إلى البحر
األس��ود من أجل المشاركة في المناورات .وأض��اف بايدن:
«نفذت الواليات المتحدة في منتصف الشهر الجاري عمليات
اإلرضاع الجوي فوق أراضي بولندا ورومانيا بمشاركة طائرة
االستطالع «أواكس» التابعة للحلف».
وأعرب نائب الرئيس األميركي عن استعداد بالده الفتتاح

منظومة الدفاع الصاروخي في منطقة ديفيسيل برومانيا في
الوقت المحدد ،وعدا ذلك فإنه وقبل انعقاد المؤتمر المقبل
للحلف ستكون خطة تحرك حلف الناتو في البحر األسود
جاهزة ،بحسب قول المسؤول األميركي.
وقال بايدن« :قمنا بتحديد مجموعة جديدة من الخبراء
من أجل التخطيط االستراتيجي ولكي يتمكن الحلف من
تنفيذ هذه المهمة» .وسبق أن أعلن خبراء عسكريون روس
عن االزدي��اد المطرد للوجود العسكري لحلف الناتو في
أوروبا.

�إعالنات ر�سمية

مو�سكو وبكين توقعان اتفاقيات ا�ستثمارية
ص��در عقب ل��ق��اء ال��رئ��ي��س ال��روس��ي
فالديمير بوتين مع نظيره الصيني
شي جين بينغ في مدينة شنغهاي
الصينية أمس الثالثاء.

يارا خليل أبو حيدر وعائلتها
رادا خليل أبو حيدر زوجة جورج نصار وعائلتها
شقيقاتها :فوز أرملة متري أبو فرح وعائلتها
هيام زوجة نديم غانم وعائلتها
وعموم عائالت :أبو حيدر ،أبو فرح ،غانم ،نصار ،علم ،وهبه ،حداد
ينعون إليكم بمزيد الحزن واألسى فقيدتهم الغالية

سالم الياس خليل أبو حيدر

احتفل بالصالة لراحة نفسها أمس الثالثاء الواقع فيه /05/20
 2014في كنيسة سيّدة رقاد والدة اإلله للروم األرثوذكس بسكنتا (سيدة
الغابة).
ُتقبل التعازي اليوم األربعاء في  21الجاري في صالون الكنيسة من
الساعة الحادية عشرة صباحا ً وحتى السابعة مساءً.
ويوم غ ٍد الخميس في  22الجاري في صالون كنيسة مار جرجس
للروم األرث��وذك��س ،جديدة المتن ،من الحادية عشرة صباحا ً حتى
السادسة مساءً.

وجاء في البيان :أن روسيا والصين
تنويان تعميق التعاون في قطاعات
ال��ط��اق��ة ،حيث اق��ت��رح بوتين إلغاء
الضرائبالمفروضةعلىاستخراجالغاز
المزمع توريده إلى الصين وفقا ً لعقود
مستقبلية ،كما أعربت الصين من جهتها
عن استعدادها إللغاء رسوم استيراد
الغاز من روسيا .واتفق الطرفان على
إنشاء لجنة روسية صينية استثمارية،
يترأسها نواب رؤساء الحكومتين للعمل
على توسيع التدفقات االستثمارية بين
البلدين ،إضافة إلى إنشاء مجموعات
رفيعة المستوى إلدارة المشاريع
االستراتيجية ،وو ّقعت روسيا والصين
ع��ددا ً من االتفاقيات في مجاالت عدة
كالطاقة ،واالت��ص��االت ،والتعامالت
المصرفية،والمواصالت،وكذلكصناعة
الطيران .ووقعت شركة «نوفاتيك»
الروسية عقدا ً مع شركة النفط والغاز
الوطنية الصينية « ،»CNPCلتوريد
 3ماليين طن من الغاز الطبيعي المسال
سنويا ً لمدة  20عاماً.
وو ّق����ع����ت ال���ش���رك���ة ال��ص��ي��ن��ي��ة
للبتروكيماويات «ساينوبيك» اتفاقية

مع شركة «سيبور» الروسية لتعميق
ال��ش��راك��ة االستراتيجية وتوسيع
العمليات التجارية في ما بينهما.
ك��م��ا و ّق���ع���ت م��ؤس��س��ة ص��ن��اع��ة
الطائرات المتحدة الروسية وشركة
«كوماس» الصينية ،مذكرة تفاهم في
ش��أن التعاون في برنامج لصناعة
ط��ائ��رة رك����اب ض��خ��م��ة للمسافات
الطويلة.
على الصعيد المصرفي و ّق��ع بنك
« »VTBال���روس���ي وب��ن��ك الصين
اتفاقا ً للتعاون لزيادة حجم التعامل
بالعمالت الوطنية ف��ي الحسابات
التجارية المباشرة بين البلدين .كما تم
اإلعالن عن نية صندوق االستثمارات
الروسي الصيني استثمار نحو 400
مليون دوالر ،في بناء أول جسر عبر
نهر آم��ور للقطارات تصل قدرته إلى
 21مليون طن سنوياً ،يصل المقاطعة
العبرية ذات الحكم الذاتي في روسيا
مع مقاطعة هيلونغ جيانغ الصينية.
إلى ذلك ،و ّقعت شركة «نوفاتيك»
الروسية مع مؤسسة البترول الوطنية
الصينية على هامش الزيارة الرسمية

واسعة للسفوح الغربية والشمالية
باتجاه منطقتي خولدني وحيالن ،فيما
استهدف الطيران الحربي السوري
والمدفعية الثقيلة تجمعات المسلحين
في محيط السجن والمزارع المحيطة
وحندرات وحيالن.
وقد نفذت وحدات أخرى من الجيش
عمليات في مناطق هنانو وبعيدين
وال��غ��ن��دول والكاستيلو والليرمون
والمنصورة وتل شويحنة والوضيحي
وبيانون وجبيلة والمنطقة الصناعية
ومحيط المحطة الحرارية.
وفي درع��ا ،واص��ل الجيش عمليته
في نوى ،واستهدفت وحداته تحركات
المسلحين في المدينة ،فيما استهدفت
وح���دات أخ��رى مسلحين ف��ي محيط
جامع الخليل والبريد وبناء بدرعا البلد
وفي دوار بلدة عتمان وشرق السنتر
في بلدة النعيمة وفي المسيكة وجنوب
الخوابي بريف درعا.
وفي ريف أدل��ب ،استهدف الجيش
مسلحين في اللج وجدرايا وقسطون
وغ��رب حليا ومحيط جبل األربعين
وف��ي كفر حايا وال��رام��ي بريف إدل��ب،
والسرمانية وجب األحمر ودوير األكراد
في جسر الشغور.

ً
قتيال ( ...تتمة �ص)1
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لتعميق ال�شراكة اال�ستراتيجية وتو�سيع العمليات التجارية

اتفقت روسيا والصين على تعميق
التعاون في مجال النفط وتسريع
العمل للبدء في إمدادات الغاز الروسي
إلى الصين ،جاء ذلك في بيان مشترك
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إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
حاجتها لتطويع مفتشين درج��ة ثانية
متمرنين (من الذكور واإلن��اث) ومأمورين
متمرنين (م���ن ال��ذك��ور ف��ق��ط) ،م��ن بين
المدنيين بطريقة المباراة.
تقدم الطلبات من قبل أصحاب العالقة
شخصيا ً اعتبارا ً من تاريخ 2014/05/21
ولغاية تاريخ  2014/06/03ضمنا ً من
الساعة  8.00وحتى الساعة  18.00وذلك
في مبنى الدائرة الفنية (شعبة المرآب)،
كورنيش النهر ،ساحة العبد ،خلف مبنى
باسل فليحان المالي واالقتصادي.
ل�لاط�لاع على ال��ش��روط والمستندات
المطلوبة ولمزيد من المعلومات ،يمكن
االتصال على الرقم  1717أو مراجعة دوائر
ومراكز األم��ن العام اإلقليمية أو مراجعة
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb

ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ال��رئ��ي��س ال��روس��ي
فالديمير بوتين إلى الصين ،و ّقعتا
على عقد لتوريد  3ماليين ط��ن من
الغاز المسال سنويا من روسيا إلى
الصين.
ومن المزمع توريد الغاز الروسي

ال��م��س��ال ف��ي إط���ار م��ش��روع «ي��ام��ال
للغاز المسال» ،على أن يتم بموجب
العقد المبرم استثمار حقل «يوجنو-
تامبيسكوييه» ،وتشييد مصنع
لتسييل الغاز باستطاعة  16.5مليون
ط��ن م��ن ال��غ��از ال��م��س��ال إض��اف��ة إلى

مليون طن من مكثفات الغاز الطبيعي
سنوياً ،ومن المنتظر تنفيذ المشروع
على ثالث مراحل يتم خالل كل منها
إنتاج  5.5مليون طن من الغاز المسال
سنوياً ،على أن تنطلق المرحلة األولى
في عام .2017
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