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تتمات

ط��رح األك���راد خيار االنفصال بعدما امتنعوا
عن تسمية لمرشح لرئاسة الجمهورية ،ورفض
نواب وسط العراق وغربه تسمية مرشح لرئاسة
مجلس النواب الذي يفترض أنه ممثلهم كمك ّون
طائفي في الحكم ،وعجز التحالف الوطني عن
تسمية مرشح لرئاسة الحكومة على رغم إعالن
ائتالف دولة القانون ترشيحه للمالكي لرئاسة
الحكومة.
دخل العراق في االستعصاء ،وطوال شهرين
توقفت عمليا ً حوارات الحريري – عون ،وبدا أنّ
الحدثين األبرز ينتقالن إقليمياً ،إلى حرب غزة
من جهة وتمديد التفاوض اإليراني مع الغرب،
خصوصا ً مع واشنطن من جهة مقابلة.
ترسخ معادلة القوة
خالل أيام كانت حرب غزة ّ
لمصلحة ال��م��ق��اوم��ة ،والبحث ج��ار ع��ن مخارج
تحفظ م��اء الوجه للهزيمة اإلسرائيلية ،وكانت
ال��م��ؤش��رات ع��ن ن��ج��اح ال��م��ف��اوض��ات اإليرانية
األميركية بتخطي النقاط الصعبة ،فتسارعت
التفاهمات إلنتاج رئيس لمجلس النواب العراقي
م��ن جهة ورئ��ي��س للجمهورية م��ن جهة أخرى،
ول��وال اإلجماع ال��ذي شكل خلفية الحدثين ،لما
كان ممكنا ً القول إنّ ثمة استحالة أن يت ّم ذلك من
دون تدخل أو توافق أو مباركة أو عدم ممانعة
ب��أق�� ّل ت��ع��دي��ل ،م��ن ك��� ّل م��ن واش��ن��ط��ن وطهران
والرياض.
بقيت رئاسة الحكومة وم��ا يليها من تشكيل
للحكومة ،التي بدا أنها ستنجح بض ّم المك ّونات
الرئيسية للعراق وتعزل داعش ،وتسمح بتوفير
شروط الحصول على الدعم اإلقليمي والدولي
ال���ض���رور ّي���ي���ن ل��ت��ح��ق��ي��ق أف��ض��ل ش����روط الفوز
بالمعركة المصيرية ،وكان واضحا ً أنّ المالكي لم
يعد هو المالكي القديم ،وأنّ مساعي جدية تبذل
إلقناعه بتسمية البديل ،واالختيار بين منصب
رفيع كنائب لرئيس للجمهورية ،أو البقاء كزعيم
سياسي وشعبي يعود إلى تكتله ك ّل من رئيس
الحكومة وعدد من الوزراء في الحقائب المهمة.
تسمية ح��ي��در ال��ع��ب��ادي رئ��ي��س��ا ً للحكومة من
مفصلي في الوضع
وراء ظهر المالكي ،تح ّول
ّ
العراقي ،لم يظهر بعد حجم الرضا اإليراني عنه
رسمياً ،لكن المتابعين يجمعون على استحالة
نشوء هذا التجميع النيابي من ضمن التحالف
الوطني المحسوب كحليف ثابت إليران بوجود
موقف إيراني قوي وثابت مع المالكي.
ال��ف��رض��ي��ات ال��م��ت��داول��ة ت���ت���وزّع ب��ي��ن الرضا
اإلي����ران����ي ودالالت�������ه ،وال���م���ع���ارض���ة اإلي���ران���ي���ة
ودالالتها على رغم ك ّل الترجيح للفرضية األولى،
فأن تعارض إيران ما جرى ال يستقيم مع حقيقة
أنه قد ج��رى ،س��واء بخصوص منصبي رئاسة
الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي ،خصوصا ً
في تسمية رئيس للحكومة ،أما أن تكون إيران
شريكا ً عضويا ً ورئيسيا ً في ما جرى فيعني أنّ
تفاوضا ً وتفاهما ً عميقين قد جريا بين أطراف
المثلث اإليراني السعودي األميركي ،يستحيل أن
تكون عودة الرئيس سعد الحريري بمنأى عنه،
ويستحيل أن يكون مستقبل الرئاسة اللبنانية
خارجه ،وه��ذه الفرضية هي التي ستشغل بال
اللبنانيين الستكشاف معانيها وأبعادها ،وهي
ت��ط��اول ال��ب��ح��ث ع��ن ج���واب ع��ل��ى س���ؤال ،ه��ل أنّ
الحاجة الملحة إل��ى م��لء الفراغين في الرئاسة
اللبنانية كما رئ��اس��ة الحكومة العراقية ،أنتجا
حلوالً وسطاً ،أم أنّ المعادلة القديمة هي التي
ف��ازت وفقا ً لمنطق ،يصير العماد ميشال عون

معادلة المالكي ( ...تتمة �ص)1
رئيسا ً مقابل تنحية المالكي؟

اتصاالت إليجاد
مخارج لالستحقاقات

في ظل هذه األجواء ،بقي الوضع األمني مقلقاً ،مع
استمرار احتالل المجموعات اإلرهابية جزءا ً كبيرا ً من
ج��رود عرسال والسلسلة الشرقية في خرق واضح
للسيادة اللبنانية ،وذل��ك بالتوازي مع القلق على
مصير العسكريين المخطوفين ل��دى المجموعات
المسلحة نظرا ً لتع ّثر ،أو برودة ،وساطة «هيئة العلماء
المسلمين» .فيما وض��ع تأكيد قائد الجيش العماد
ج��ان قهوجي أن��ه «سيصار إل��ى تحرير العسكريين
الموقوفين مهما كلف الثمن» الطبقة السياسية
الحاكمة في «الزاوية» التي تراهن على إجراء صفقة
مع المجموعات اإلرهابية إلطالق العسكريين.
يرجح أن
وبالتوازي مع ه��ذه األوض��اع األمنية،
ّ
تتك ّثف االت��ص��االت بين القيادات السياسية سعيا ً
إليجاد مخرج لبعض االستحقاقات الداهمة ،بدءا ً من
إعادة العمل التشريعي في مجلس النواب واستطرادا ً
إلقرار سلسلة الرتب والرواتب.

الحريري إلى المجلس اليوم؟

إلى ذلك ،لم يطرأ أي جديد في المشاورات السياسية
من شأنه أن يبدل من الصورة في المجلس النيابي
اليوم في شأن انتخاب رئيس الجمهورية ،وإن كانت
الجلسة ستشهد حضورا ً الفتا ً لـ  14آذار مع عودة
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إل��ى بيروت،
بعدما كانت الجلسات السابقة شهدت حضورا ً باهتاً.
وإذ توقعت م��ص��ادر نيابية ل��ـ«ال��ب��ن��اء» حضور
الحريري إلى المجلس اليوم ،أش��ارت ألى أن مكتب
رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيتحول إلى ما
يشبه خلية النحل وسيشهد لقاءات كثيفة للبحث في
إمكان إحداث خرق في الملف الرئاسي.
وأكدت مصادر عين التينة لـ«البناء» أن الحريري
أبدى استعداده خالل لقائه الرئيس بري أول من أمس
للتعاون بايجابية إلى أقصى الحدود في ما يتعلق
باالستحقاق الرئاسي والملفات المعيشية واألمنية،
وشددا على التصدي لإلرهاب الذي يستهدف المناطق
اللبنانية.
وأك���دت المصادر أن جلسة ال��ي��وم التي ستكون
سابقاتها من ناحية فقدان النصاب ،ستفتح باب
النقاش الحيوي حول االستحقاق الرئاسي ،الفتة إلى
وجود قناعة عند الجميع أنه ال يمكن الخروج من أزمة
االستحقاق إال من خالل شخصية تشكل جسر عبور
بين المكونات اللبنانية وبين لبنان ومحيطه.
وقال وزير األشغال العامة غازي زعيتر لـ«البناء»:
صحيح إن ع��ودة الحريري إلى لبنان مهمة ،إال أنه
في السنوات الثالث الماضية كان حاضرا ً في مواقف
كتلته .وإذ تمنى أن تكون عودته عودة إلى الحوار ،أمل
في التوصل إلى تفاهم حول االستحقاق الرئاسي.
لكن م��ص��ادر مطلعة أوض��ح��ت أن الحلقة ال ت��زال
مفقودة طالما أن الحوار بين الحريري وح��زب الله
مقطوع .وأن إعالن تيار «المستقبل» االستمرار على
موقفه تجاه الحزب يعني أن الحوار سيبقى ناقصا ً
والمشاورات غير منتجة في ظل هذا التصلّب من قِبل
الحريري وتياره.

جنبالط من بيت الوسط:
حلو مرشحنا

إل��ى ذل��ك ،واص��ل الحريري لقاءاته مع القيادات
ال��س��ي��اس��ي��ة ،واس��ت��ق��ب��ل م��س��اء أم���س رئ��ي��س اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط على رأس وفد من
اللقاء .وأكد جنبالط أنه ال يجوز أن يبقى لبنان من
دون رئيس للجمهورية ،وقال« :مرشحنا هو النائب
هنري حلو( )...ولكن المسألة مسألة أصوات».
وإذ اعتبرت مصادر مطلعة أن تذكير جنبالط بأن
حلو مرشحه «دليل على فشل مبادرته بعدما أعلن من
الشويفات أنه سيقوم بخطوة مع النائب حلو ،وهو
لم يتقدم ليكون عقبة» ،أكدت مصادر الحزب التقدمي
االشتراكي لـ«البناء» أن جنبالط لم يتخل ولو لحظة
عن ترشيح حلو ،وأن مبادرته كانت للتواصل مع
القادة المسيحيين تحت عنوان التوافق.

الب�شير :نرف�ض العنف
واال�ستعانة بالأجنبي
افتتح الرئيس السوداني عمر البشير ،مؤتمر «الحوار المجتمعي» ،الذي
تشارك فيه منظمات مجتمع مدني ورجال دين وأساتذة جامعات وزعماء قبائل،
مؤكدا ً رفضه الحلول المبنية على االستعانة باألجنبي.
فيما التقى زعيم المتمردين في جنوب السودان ريك مشار ،في حين وصل
إلى القاهرة رئيس حزب األمة السوداني الصادق المهدي ،قادما ً من باريس في
زيارة تستغرق أياما ً عدة يلتقي خاللها عددا ً من المسؤولين.
وقال البشير في كلمته خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر إن «هذا المؤتمر
يفتح الطريق واسعا ً للحوار الوطني بين القوى السياسية باعتبار أن الحضور
هم األجدر بوضع الحلول لمشكالت البالد» .وأضاف« :أنه وجه كل أجهزة الدولة
بمد المؤتمر بكل المعلومات والوثائق الالزمة لوضع الخطط إلدارة المرحلة
المقبلة» .واعتبر البشير «أن توصيات مؤتمر الحوار المجتمعي ستكون سندا ً
لمداوالت الحوار الوطني».
ولمح الرئيس السوداني في إشارة إلى «إعالن باريس» الذي تم التوقيع
عليه بين زعيم حزب األمة الصادق المهدي والجبهة الثورية المتمردة أن «الحل
الناجع تصنعه إرادة أبناء السودان في رحاب الوطن» ،الذي قال إنه «يتسع
للحوار السلمي مهما اشتاطت اآلراء ويرفض الحلول التي تنبني على العنف
واالستعانة باألجنبي».

من جهته ،أكد الرئيس الحريري في دردشة إعالمية
م��ن بيت ال��وس��ط «أن��ه ال يمكن القبول باالستمرار
بالشغور الرئاسي وال إنتخابات نيابية قبل إجراء
انتخابات الرئاسة».
إال أن مصادر نيابية في التيار الوطني الحر أكدت أن
األمور ال تزال تراوح مكانها في الملف الرئاسي ،مشيرة
إلى أن الجميع بانتظار التطورات في العراق والموقف
اإليراني من تحديد شكل الحكومة العراقية بعد تسمية
حيدر العبادي رئيسا ً لها ،وكيف سينعكس ذلك على
لبنان.
وت��ح��دث��ت م��ص��ادر سياسية قريبة م��ن «التيار
الوطني الحر» عن حصول اتصاالت لترتيب لقاء بين
رئيس تك ّتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون
والحريري .وأوضحت أن هدف االتصاالت ،التحضير
لهذا اللقاء وجدول أعماله.

ِه ْل في الديمان

ووسط هذه األج��واء ،لوحظت الخلوة التي عقدها
البطريرك الماروني بشارة الراعي مع السفير األميركي
في لبنان ديفيد هِ � ْل في الديمان واستمرت حوالى
الساعة خرج بعدها السفير األميركي من دون االدالء
بأي تصريح.

بو صعب :إلصدار اإلفادات

في م��وازاة ذل��ك ،لم يتوصل وزي��ر التربية الياس
بو صعب في اجتماعاته المتتالية التي عقدها حول
موضوع تصحيح اإلمتحانات الرسمية مع كل من
مديري الثانويات ومندوبي رابطة التعليم الثانوي
وأعضاء اللجان الفاحصة وهيئة التنسيق النقابية،
إلى اتفاق حول التصحيح.
ودعا بو صعب لجان التصحيح إلى الحضور غدا ً
صباحا ً إلى وزارة التربية لوضع أسس التصحيح،
مؤكدا ً أنه إذا حضر بين  500و 600أستاذ اليوم ستبدأ
عملية التصحيح .وح ّذر من أنه إذا لم يحضر األساتذة
سيتم البدء بإعطاء إفادات.

اعتصام مركزي
أمام وزارة التربية

وأعلنت هيئة التنسيق عن اعتصام مركزي اليوم
أم��ام وزارة التربية  -األونسكو ابتداء من الثامنة
ص��ب��اح �اً ،ودع���ت جميع األس��ات��ذة والمعلمين في
القطاعين الرسمي والخاص وسائر الموظفين اإلداريين
للمشاركة الفاعلة في هذا االعتصام من أجل تنفيذ
المقاطعة .كما أعلنت رابطة موظفي اإلدارة العامة
تنفيذ اإلضراب العام والشامل اليوم وغدا ً واإلعتصام
أمام مدخل المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
في الدكوانة وفي ساحة رياض الصلح قبل ظهر غد
األربعاء.

محفوض :التراجع انتحار

وأكد عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض
لـ«البناء» أن هناك إجماعا ً في هيئة التنسيق النقابية
على مقاطعة التصحيح ،الفتا ً إلى أن وزير التربية لن
يتمكن من وضع أسس التصحيح والتصحيح اليوم،
فالمعلمون من مختلف القوى السياسية في الجمعية
العمومية صوتوا أم��س إل��ى جانب هيئة التنسيق،
التعليم الثانوي بكامله مستمر بمقاطعة التصحيح
واللجان الفاحصة ملتزمة بقرار الهيئة.
وإذ حمل الوزير بو صعب مسؤولية إصدار اإلفادات،
أكد محفوض أنه كان من األج��دى بوزير التربية أن
يحمل ملف السلسلة أسوة بملف الجامعة اللبنانية
إلى السياسيين ،الفتا ً الى أن تراجع هيئة التنسيق عن
المقاطعة هو انتحار.
وش �دّد محفوض على أنّ هيئة التنسيق النقابية
أثبتت مرة جديدة أنها مستقلة وال يمكن الضغط عليها
سياسياً ،فالبيانات التي صدرت عن بعض األحزاب
وطالبت بالعودة عن قرار مقاطعة التصحيح ،لم تكن
إال محاوالت ضغط إال أنها باءت بالفشل فهي لم تتمكن
من إحداث أي شرخ داخل الهيئة.

السلسلة عالقة

من جهته ،أكد النائب غازي يوسف لـ«البناء» أن
ملف سلسلة الرتب والرواتب ال يزال عالقاً ،الفتا ً إلى

«سرقات» الفيول برسم
الحكومة والهيئات القضائية

وفي السياق المطلبي ،أقفل مياومو الكهرباء أبواب
مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت وباقي المناطق
احتجاجا ً على ال��م��ذك��رة ال��ت��ي ص��درت ع��ن مجلس
إدارة المؤسسة التي تحدد فيها المراكز الشاغرة
داخل المؤسسة ما سيؤدي إلى تثبيت عدد قليل من
المياومين فقط .وهدد المياومون بمزيد من التصعيد
إذا لم تتراجع اإلدارة عن قرارها.
وطلبت مصادر قانونية بتحويل المعلومات التي
كشف عنها عضو لجنة مياومي مؤسسة كهرباء لبنان
أحمد شعيب عن «عمليات سرقة موصوفة لمادة الفيول
التي يتم شراؤها لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان
من خالل إبقائها في البواخر في عرض البحر ألطول
مدة ممكنة بحيث يتم تمدد مادة الفيول في الباخرة
الواحدة التي تحمل  45ألف طن لتصبح  75ألف طن»
وبعد عملية التمدد يتم تفريغ الـ  45ألف طن والباقي
تتم سرقته وإعادة بيعه مرة ثانية ،باإلضافة إلى دفع
 25ألف دوالر يوميا ً للباخرة التي تنقل الفيول.
وقالت المصادر إن هذه المعلومات الخطيرة هي
برسم الجهات القضائية المعنية التي عليها التحقيق
سريعا ً في حقيقة ما يجري من تهريب وسرقة لمادة
الفيول.

الجيش يستعيد ماللة
ويداهم مشاريع القاع

أما على الصعيد األمني ،فقد بقي مصير العسكريين
المخطوفين مجهوالً ،مع تع ّثر وساطة «هيئة العلماء
المسلمين» وس��ط معلومات تتحدث عن أن مطالب
المجموعات اإلرهابية ستكون كبيرة جدا ً ليس أقلها
طلب إطالق الموقوفين المتط ّرفين في سجن رومية،
خصوصا ً أن العسكريين موزعين على أكثر من تنظيم
إرهابي.
وس��ع الجيش عملية انتشارها في عدد من
وفيما ّ
المواقع االستراتيجية المحيطة ببلدة عرسال ،تم ّكنت
وحدة من اللواء الثامن نتيجة عملية نوعية في جرود
ع��رس��ال ق��رب خربة ن��وح أم��س ،م��ن اس��ت��رداد ماللة
عسكرية مع أسلحتها بالكامل عائدة للجيش كان
استولى عليها المسلحون اثناء معارك عرسال.
كذلك نفذت وحدات الجيش حملة مداهمات واسعة
في مشاريع القاع ومحيط الهرمل بعد ورود معلومات
عن تسلل للمسلّحين إلى المناطق المذكورة.
ونفذت ق��وة من الجيش حملة تفتيش في محيط
دير سيدة كفتون عند النهر في الكورة عن مسلحين
شوهدوا من قبل راهبات الدير .كما نفذت القوى األمنية
وشرطة بلدية الدكوانة مداهمات لتجمعات نازحين
في المنطقة حيث تم توقيف  13شخصا ً مشتبها ً فيهم.

إشتبك متظاهرون أميركيون غاضبون مع الشرطة وقاموا بأعمال نهب في
احدى ضواحي مدينة سانت لويس في والية ميزوري بعد ان قتل شرطي
بالرصاص شابا ً اسود اعزل ،كما نقلت وسائل اعالم محلية ،في مشهد عنصري
يتكرر بشكل ّ
مطرد في تلك الوالية االميركية.
واطلق شرطيون مسلحون بالهراوات الغاز المسيل للدموع بينما تم نشر
شرطيون مع كالب بوليسية في محاولة الحتواء العنف في بلدة فرغوسون،
بحسب التقارير.
وقالت محطة تلفزيون «كي اس دي كي تي في »5 -المحلية انه سرعان
ما تراجع هؤالء امام التظاهرات وطلبوا دعما طارئا من بلدات مجاورة .وفي
تسجيل فيديو نشرته صحيفة سانت لويس بوست -ديسباتش ،ظهرت لقطات
العمال نهب واحراق لمتجر في محطة وقود.
كما نهب المشاغبون واحدا من سلسلة متاجر «والمارت» ومتاجر اخرى
اصغر واشعلوا الحرائق في اماكن اخرى بحسب الصحيفة.
واندلعت اعمال العنف بعد تجمع حشود كبيرة اغلبها من االميركيين السود
أول من أمس االحد في سهرة شموع في موقع اطالق الشرطة النار على الشاب

من ناحية أخرى ،استقبل الرئيس الحريري وفدا ً من
أهالي عرسال وأعلن أمامه تبرعه بـ  15مليون دوالر
تخصص لبناء المدارس والمستشفى وما تحتاجه
البلدة من مشاريع ضرورية.
وتحدث الحريري بحسب ما علمت «البناء» عن
خروج المسلحين من مخيمات النازحين ،قائالً« :لقد
آويتم النازحين السوريين ،وكان من واجب المسلحين
السوريين أن يراعوا ذلك ،إال أنهم لم يفعلوا وحصل
ال��ذي حصل» .وش��دد على مشروع الدولة وض��رورة
االنتماء إليها والوقوف إلى جانب الجيش ،معتبرا ً ما
جرى «مؤامرة على عرسال ولبنان والجيش اللبناني»،
وأك��د االستمرار بالمفاوضات من أج��ل اإلف���راج عن
األسرى العسكريين.
إلى ذلك ،توقفت المصادر عند استقبال الحريري
رئيس بلدية عرسال علي الحجيري المطلوب قضائياً.
وتساءلت كيف يجمع الحريري بين كالمه عن دعم
الشرعية وأجهزتها وبين حماية المطلوبين للقانون
تمس أمن البالد؟
في قضايا
ّ

مايكل براون الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما في اليوم السابق.
وتختلف الروايات بخصوص مقتل براون .فقد قال دوريان جونسن وهو
شاهد عيان لقناة «كاي ام او في نيوز »-4انه كان يسير مع مايكل براون عندما
اطلقت النار على االخير وقتلته .
غير ان قائد شرطة مقاطعة سانت لويس جون بيلمار صرح في مؤتمر
صحافي نقله التلفزيون ان براون قتل بعد ان هاجم شرطيا وحاول التقاط
سالحه .ولم يحدد بيلمار ان كان الشرطي ابيض.
لكن الصحيفة اكدت ان الحادث يكشف بوضوح التوتر القائم بين الشرطة
التي تشمل اغلبية من العناصر البيض والسكان السود باغلبيتهم.
وافاد فرع سانت لويس في منظمة الجمعية الوطنية لتقدم المل ّونين «ان
ايه ايه سي بي» للحقوق المدنية في بيان انه فتح تحقيقا «ردا على قتل مايك
براون» .كما دعت رئيسة الفرع استير هيوود في مقابلة مع تلفزيون «كاي اس
دي كاي »-5السكان الى «الهدوء».
واك��دت وال��دة ب��راون لتلفزيون «ك��اي ام او في» ان ابنها تخ ّرج لتوه من
المدرسة.

هذا الحدث  -برأيهم  -مدخالً لتسوية سنية  -شيعية
كبرى في المنطقة وليس فقط في العراق ،وستك ّر في
اثرها سبحة تسويات اخرى ،سيكون أولها في لبنان
عبر ح ّل مسألة الشغور الرئاسي الذي تكشف ان هناك
توافقا ً لبنانيا ً على انه يشكل مدخالً ال ب ّد من ولوجه أوال ً
إليجاد مخارج حلول للمشاكل اللبنانية األخرى.
وبكالم آخر ف��إنّ ب��وادر خ��روج المالكي من رئاسة
الوزراء امس ،اعتبره اصحاب نظرية «توقع انفراج في
شهر ايلول» دليالً مهما ً على صدق نظريتهم .كما يدرج
هؤالء الدعم االميركي لترشيح العبادي اضافة إلى بروز
مؤشرات عن دعم ناله اقليمياً ،كأسباب اضافية تجعلهم
اكثر ثقة ب��أنّ خريطة طريق الحلحلة السياسية في
لبنان باتت اوضح ،ومفادها :تمديد لمجلس النواب ثم
انتخاب رئيس جمهورية جديد ،فاعتماد قانون الستين
لالنتخابات النيابية المقبلة .وعلى المدى األبعد حكومة
وحدة وطنية يرأسها الحريري .وبانتظار تشكيلها يبقى
الرئيس تمام سالم رئيسا ً للفترة االنتقالية المتصفة
بأنها فترة تمرير الوقت االقليمي اللبناني الصعب.
من هو الرئيس؟!
ت��ؤك��د ه��ذه ال��م��ص��ادر ان��ه ل��و أج��ري��ت االنتخابات
الرئاسية في ايلول حسب توقعاتها فإنّ قائد الجيش
ج��ان قهوجي هو االس��م األكثر توقعاً .وه��ي ت��رى انّ
مستلزمات توازنات صفقة وصوله واضحة ،وهي نيل
العميد شامل روكز قيادة الجيش كتعويض للجنرال
ميشال عون عن الرئاسة األولى.

«داع�ش» ت�سيطر ( ...تتمة �ص)1
لكن هذه المصادر توصي في هذا السياق بضرورة
عدم إغفال عقبات ال تزال قائمة ،أولها أنّ عون لم يعط
حتى اآلن موافقته على هذا الح ّل ،رغم انّ النائب وليد
جنبالط خالل زيارته األخيرة إلى الرابية لمح امامه بأنّ
الواقعية تحتم ايجاد رئيس ادارة أزمة وليس ح ّل األزمة
يواكب فترة العامين والنصف المتبقية حتى يستنفد
المجلس النيابي الحالي كامل واليته الثانية الممدّدة.
ليس مضمونا ً ان يقبل ع��ون ه��ذه الصفقة ،ولكن
لتحاشي امكانية ان يصبح الفيتو العوني معطالً
لسيناريو انتخاب رئيس ادارة ازمة الوقت اللبناني
االقليمي الصعب ،فإنه يجري التفكير بترتيب انشاء
كتلة نيابية عابرة لنصاب عملية انتخاب الرئيس ،تضم
جنبالط  -الحريري  -بري .ولكن ضمن هذه التركيبة
األخيرة ،يوجد نوع من الرفض الجنبالطي لإلتيان
برئيس للبنان غير عسكري ،وهو يعرض هنري الحلو
كنموذج يمكن البحث عن رئيس على قياسه .ولكن هذه
المصادر تؤكد ان «العقدة الجنبالطية مقدور عليها»
في الوقت المناسب .وتضيف انّ اسهم ترشيح قهوجي
ارتفعت نتيجة مستج ّد حاسم في السياسة الدولية التي
كانت توسلت استخدام الجماعات االسالمية للضغط
على االنظمة وتدمير جيوشها ،اما اآلن فقد بدلت موقفها
توسل دعم هذه الجيوش لمكافحة هذه
وهي باشرت
ّ
الجماعات االسالمية .وضمن هذه المعادلة المستجدة
فإنّ اسم قهوجي بات متقدّما ً في ما لو أجريت االنتخابات
خالل هذا الصيف.

هيئة التنسيق بتعطيله ،وهو نتائج االمتحانات الرسمية ،التي
تنازلت هيئة التنسيق مرة وقبلت المراقبة لالمتحانات تحت
شعار الحرص على مصير العام الدراسي للطالب ،وتركت
أمر تصحيح االمتحانات مشروطا ً بتحقيق مطالبها.
في حصيلة التحرك بدا واضحا ً أنّ الرهان النقابي التقليدي
على كيفية تفاعل الطبقة الحاكمة م��ع ال��ت��ح��رك��ات النقابية
الضاغطة ،ال ينطبق على الحالة اللبنانية ،التي تتض ّمن ثنائية
قوامها ،أننا أمام طبقة ال ّ
يرف لها جفن أمام الحراك الشعبي
كما سبق وقال ذات يوم فؤاد السنيورة وهو رئيس حكومة
يحاصره مئات آالف المتظاهرين ،وبالمقابل أننا أمام حالة
شعبية ترتبط بقضايا مطلبية لكن مفعول ال���والء الطائفي
يفعل مفعوالً سحريا ً ف��ي جعلها تخترع األع���ذار لقياداتها
وتجدّد مواالتها وإنتاجها ،حتى عندما تكتشف وقوفها ض ّد
مصالحها الحيوية.
الحصيلة تصير أنّ الشعب يض ّر الشعب ،والحكم غير آبه،
وغير منزعج وغير مرتبك وغير متأثر على رغم ك ّل ما يجري،
فيصير اإلضراب عقاب يلحقه فريق من الشعب بفريق آخر.
هيئة التنسيق وس��ائ��ر األط��ر النقابية ف��ي دائ���رة اكتشاف
عقم التحرك الضاغط بعد استسهال الحاكمين إصدار إفادات
مدرسية بدالً من الشهادة الرسمية ،وأمام السؤال عن طبيعة
التحرك القادر على تغيير المعادلة؟
السؤال هو هل كان يمكن لمن قبل بمراقبة االمتحانات أن
يقبل بتصحيح نتائجها ،وربط ذلك برسالة واضحة للطالب
واآلب����اء واألم���ه���ات ول��ج��ان األه����ل ،مضمونها ألج��ل��ك��م فقط
سنقوم بالتصحيح ،وألنّ الحاكم ال ّ
يرف له جفن ،فندعوكم
في تشرين للوقوف معنا في تظاهرة شعبية مليونية ال تخرج
من ال��ش��وارع حتى تحقيق المطالب ،وتحديد موعد النزول
المفتوح للشوارع ضمن الرسالة كيوم لبدء طوفان بشري
يوقف دورة الحياة في البلد ،بتشارك األساتذة مع طالبهم
وأهاليهم ،بدالً من أن يكون العقاب للطالب وأهاليهم ،والحاكم
يظهر بمظهر المبتكر لحل إنقاذي؟

الفروف :ندعو ( ...تتمة �ص)1

الحريري :المسلحون لم يراعوا
إيواء عرسال للنازحين

�أميركا :توتر بين �شرطة ميزوري التي ت�شمل
�أغلبية من العنا�صر البي�ض وال�سكان ال�سود

قهوجي رئي�س ًا ( ...تتمة �ص)1
وتص ّر مصر بحسب مصادر مقربة من القاهرة على ان
التوحد على اساس
معركة أخذ المواقع االسالمية الى
ّ
مبدأ االعتدال ليست موجهة لدعم احد على حساب احد
ضمن معادالت الصراعات السياسية الجارية في دول
المنطقة .فهي استراتيجية خالص تتسع للجميع ويفيد
منها الجميع .وتوجه القاهرة هذا ،له تطبيقاته اللبنانية
أيضاً.
 ...الى هنا ،يتضح ان المبادرة المصرية ليست لها
تتمة مباشرة تتصل بتسويات يت ّم الحديث عن امكانية
نضوج مؤشراتها في لبنان خالل شهر ايلول القادم.
ومع ذلك ثمة مؤشرات تتوقع بأنّ الزخم الكبير الذي
تحظى به حاليا ً «استراتيجية تجميع قوى االعتدال»
التي تقودها القاهرة ،قد تقود من ضمن هدفها العام
الى اطالق مبادرة قريبا ً لتطبيع العالقات بين حرب
المستقبل وحزب الله ،بوصفهما قوتا اعتدال اسالمي.
وبانتظار ه��ذا التوقع غير المحسوم ،ف��إنّ عيون
المراقبين المراهنين على انقشاع مالمح تسوية ألزمة
الشغور الرئاسي في لبنان في ايلول المقبل ،ال تزال
شاخصة على تط ّور اعتبرت انّ حدوثه سيترك حتما ً
انعكاسا ً على صلة بإنهاء مسألة الشغور الرئاسي في
لبنان او عدمه .وهذا التطور المنتظر منذ أسابيع من
قبل هذه المصادر ،حصلت بوادره امس بترشيح نائب
رئيس مجلس النواب العراقي والعضو القيادي في
حزب الدعوة د .حيدر العبادي لرئاسة حكومة العراقي
بدال ً من نوري المالكي الطامح لوالية ثالثة .ويعتبر

أن «اإليضاحات التي طلبنا بها حول األرقام لم نحصل
عليها حتى اليوم من وزير المال علي حسن خليل».

هيئة التن�سيق ( ...تتمة �ص)1

الذين يحتاجون اليها بأقصى سرعة ،العراقيون سيزودونهم
اسلحة من مخزوناتهم ونعمل على ان نفعل األم��ر نفسه،
نزودهم اسلحة من مخزوناتنا».
واتهم مسؤلون عراقيون ،واشنطن بأنها تسعى لحماية
الشركات النفطية الغربية العاملة في كردستان.
سيطر مسلحو تنظيم «داعش» فجر أمس على ناحية جلوالء
في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد بعد اشتباكات مع قوات
كردية قتل خاللها عشرة وجرح أكثر من ثمانين من عناصر
البشمركة الكردية.
وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان «مسلحي داعش
سيطروا على ناحية جلوالء شمال شرقي بغداد بعد اشتباكات
امتدت على مدى اليومين الماضيين» .وأض��اف« :قتل خالل
االشتباكات عشرة من عناصر البشمركة وأصيب أكثر من
ثمانين بجروح».
وأكد ضابط برتبة رائد في الجيش سيطرة تنظيم «داعش»
على الناحية بعد اشتباكات تخللها انفجار سيارة مفخخة وسط
جلوالء ليلة أول من امس االحد ادى الى مقتل وإصابة عدد من
عناصر البشمركة .وأكد نقيب في الشرطة سيطرة المسلحين
على جلوالء فجر اليوم االثنين بعد تصاعد االشتباكات.
وفي الوقت نفسه ،تواصل قوات كردية بدعم من الطيران
االميركي وال��ع��راق��ي تنفيذ هجمات متالحقة ض��د مخابئ
المسلحين من تنظيم «داعش» في شمال العراق.
وينفذ الجيش العراقي والبشمركة عمليات لمواجهة هجمات
تنظيم «داع��ش» ال��ذي بدأ هجمات شرسة منذ التاسعة من
حزيران الماضي.

والتشكيالت المتعصبة قوميا ً والمتطرفة التي تستخدم وسائل العنف لتحقيق
أهدافها ،الفتا ً إلى أن «الخطر ينجم أيضا ً من محاوالت المسلحين الذين اكتسبوا
خبرة النشاط اإلرهابي في شمال افريقيا وسورية وبلدان الشرق األوسط
االخرى للتغلغل إلى أراضي روسيا وطاجيكستان ما يتطلب اتخاذ إجراءات
إضافية لضمان امن بلدينا ضمن أطر التعاون الثنائي».
ميدانياً ،نفذت وحدات من الجيش السوري عمليات في مناطق مغر المير
والدرخبية ومدرسة بيت تيما الزراعية وفي المنشأة الزراعية والخمارة والقهوة
ومزارع الحسينية الغربية من خان الشيح بريف دمشق و تمكنت من قتل أعداد
من المسلحين و تدمير آلياتهم.
في حين استهدفت وحدات الجيش السوري المنتشرة في درعا تجمعات
للمسلحين في مناطق شرق خربة غزالة ونوى ومنطقة الكسارة على تقاطع
سملين زمرين وجنوبه وبالقرب من المدرسة شمال حاجز البقعة وفي
طفس والمزيريب ،ومناطق سعسع ومفرق حسينو ومزارع الخزرجية بريف
القنيطرة.
وفي حلب استهدف الجيش تجمعات للمسلحين في مناطق الباب والسحارة
وكفر كرمين وفي شمال شعير وبابيص ومقالع خان طومان ورسم العبود
وكويرس والشيخ أحمد وعين الجماجمة والكالسة وجمعية الزهراء والليرمون،
وتمكنت وحداته من القضاء على مجموعة مسلحة بكامل أفرادها في منطقة
الراموسة ودمرت ثالث سيارات في محيط منطقة كفر حلب.
وفي حمص قتل الجيش عددا ً من المسلحين في قرى أم حواديد وعنق الهوى
ورحوم ومسعدة بريف المحافظة الشرقي وفي الصليبة بالرستن وفي السعن
بتلبيسة وجنوب القريتين وجرود عرسال بريف المحافظة ،وتل السناسل
والفرحانية وشرق قرية كفر نان على اتجاه جبورين أم شرشوح.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في المتن
ط��ل��ب إي��ل��ي ج���وزف ال��غ��ب��ري بصفته
المفوض من جان ميشال طنوس ونيقول
الياس نصار بصفتهما المفوضين باالتحاد
بالتوقيع عن الدائن بنك بيبلوس ش.م.ل.
ش��ه��ادة تأمين ب��دل ض��ائ��ع درج���ة أول��ى
بالعقار /1589/القسم /27/الدكوانة.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري المعاون
بالتكليف
جورج صايغ
اعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط��ل��ب اي��ل��ي ج���وزف ال��غ��ب��ري بصفته
المفوض من حبيب ياسين وسمير حلو
المفوضين بالتوقيع ع��ن بنك بيبلوس
ش.م.ل .شهادة تأمين بدل ضائع للعقارات
 712 ،711 ،710 ،709حمانا.
للمعترض مراجعة األمانة خ�لال 15
يوما ً
أمين السجل العقاري المعاون في بعبدا
هيثم طربيه
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستقصاء أسعار لشراء
قطع غير ل��زوم خاليا التوتر المتوسط
من نوع Shock absorber for FG3
breaker Merlin Gerin – Fluair
 300الموجودة قيد الخدمة في محطات
التحويل الرئيسية ،م��وض��وع اس��ت��دراج
ال���ع���روض رق���م ث  4د 6075/ت��اري��خ
 ،2014/6/7قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2014/9/5عند نهاية ال��دوام الرسمي
الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
أسعار المذكور أعاله الحصول على نسخة
مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة الديوان
ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة ،)1223
مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر

كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2014/8/8
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 1387
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج ع��روض الستئجار مركز لدائرة
رياق.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20000/ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2014/8/29عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/8/6
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 1381

وفيات
البقاء لألمة
«ق��د تسقط أجسادنا أ ّم��ا نفوسنا فقد
فرضت حقيقتها على هذا الوجود»
سعاده
الحزب السوري القومي االجتماعي
ينعى إليكم
الرفيق عبد بصل
تجرى م��راس��م ال��دف��ن بعد ص�لاة ظهر
اليوم الثالثاء  12آب  2014عند الساعة
الثالثة.
النبطية ـ الفوقا
البقاء لألمة والخلود لسعاده

