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معادلة � 14آذار ( ...تتمة �ص)1

والعسكري ،لحماية بغداد وأربيل من خطر مفاجئ
اسمه داعش.
الرئيس األميركي باراك أوباما يتحرك نحو أوروبا
واألولوية أوكرانيا ،ووزي��ر خارجيته جون كيري
نحو المنطقة واألولوية اليمن وفقا ً للمصدر ،فاليمن
هو األمن السعودي وعبره التفاهم مع إيران ،يمكن
أن يفتح الباب لتفاهمات أكبر نحو سورية والعراق
ولبنان ،بعد التفاهم الروسي األميركي األوروبي
حول أوكرانيا.
يختم المصدر كالمه بالقول إن التجاذب سيكون
عنيفا ً وق��اس��ي��ا ً ف��ي شهر أي��ل��ول ،لنشهد رب��م��ا في
الخريف بدايات التسويات في ملفي اليمن وأوكرانيا
وبعدها ينفتح الباب األوسع.
ترتيب األوراق يبقى هو العنوان للقوى الممسكة
بساحاتها وأوراق قوتها ،كما هي حال سورية التي
يسجل جيشها نجاحات باهرة في أطراف دمشق،
وخصوصا ً حي جوبر الذي يشكل مفتاح العاصمة
وأمنها ،ويفتح الباب للمعركة األهم في دوما ،وكذلك
ح��ال ال��ع��راق حيث الجيش يسجل نجاحات بارزة
نحو تكريت ،ومعنوياته ترتفع وقادته يتحدثون
عن وضع الخطط لدخول الموصل بعد تكريت.
أما الذين يضيعون أوراق قوتهم كحال الحكومة
اللبنانية ،التي ضيعتها قوى الرابع عشر من آذار
بالتذاكي التفاوضي م��ع جبهة النصرة وداع��ش،
ح��ول المخطوفين العسكريين من موقع التهاون
بهيبة الدولة وسيادتها ،فإلى المزيد من الضياع،
وم��لء الوقت الضائع بالمناورات ،جلسة رئاسية
انتخابية ب�لا ن��ص��اب ك��ع��ادة سابقاتها ،ومبادرة
رئاسية لقوى ال��راب��ع عشر م��ن آذار ف��ي مواصلة
ال��ت��ذاك��ي بالحديث ع��ن سحب م��ت��واز للمرشحين
سمير جعجع وميشال عون ،فيتحقق هدف ترشيح
جعجع ،والتلميح بأن ال فيتو على ترشيح سليمان
فرنجية ،لتفجير عالقات قوى الثامن من آذار بإغراء
الترشيح .وكما قال أحد قادة الرابع عشر من آذار
في مجلس خ��اص ،أسقطنا ترشيح ع��ون بجعجع
وبعون نسقط ترشيح فرنجية ،لندخل في أسماء
الشخصيات التي ال تتعب.

«14آذار» :إصرار على التعطيل

وفيما بقي مصير العسكريين المخطوفين غير واضح

نظرا ً للصعوبات التي تواجه إجراء صفقة التبادل بين
بعض الحكومة والمجموعات اإلرهابية ،خصوصا ً أن
الشروط التي يضعها اإلرهابيون شبه مستحيلة ،عاد إلى
الواجهة ملف االستحقاق الرئاسي من بوابة التعطيل الذي
يصر عليه فريق  14آذار وهو ما ّ
تكشف من جديد بما سمي
المبادرة التي أطلقها هذا الفريق أمس من مجلس النواب
ومضمونها انسحاب متزامن لكل من رئيس تكتل التغيير
واإلص�ل�اح النائب ميشال ع��ون ورئيس ح��زب القوات
اللبنانية سمير جعجع وإال االستمرار في تبني ترشيح
األخير ما يعني المضي في سياسة التعطيل ليس فقط
لالستحقاق الرئاسي بل أيضا ً لكل مؤسسات الدولة.

ردود لبري وتكتل التغيير

وقد رد سريعا ً تكتل التغيير واإلصالح على التعطيل
المتمادي للدولة ،مؤكدا ً بعد اجتماعه عصر أمس أن كل
طرح خارج مبادرة عون هو طرح تمويهي إلضاعة الوقت.
وقال« :المطلوب رئيس ميثاقي والعماد عون ما زال يطرح
مبادرته ونريد أجوبة على ذلك».
وأكدت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ»البناء»
أن التكتل ال يمانع االجتماع مع اللجنة التي سيكلفها فريق
 14آذار باالتصال مع قيادات  8آذار في شأن مبادرته شرط
أن يكون الطرح منطقيا ً وال يقصي الشخصية المارونية
األقوى على الساحة المسيحية .وأش��ارت المصادر إلى
أن المبادرة تؤكد إصرار رئيس حزب القوات على الترشح
لالنتخابات الرئاسية وفقا ً لمقولة «أنا أو ال أحد من 14
آذار».
وق��ال رئيس المجلس النيابي نبيه بري أم��ام زواره
مساء أم��س «إن مبادرة  14آذار ليست جديدة وسبق
وطرحها جعجع» ،الفتا ً إلى أن الجديد فيها هو تأليف
لجنة لمتابعتها .وعن تحركه مع النائب وليد جنبالط
في الملف الرئاسي قال بري« :أوقفنا الحراك لنرى ماذا
سيفعلون».
وكررت مصادر  8آذار في حديث إلى «البناء» دعوة 14
آذار إلى دراسة خيار العماد عون رئيسا ً للجمهورية ،أو
التوجه إلى الرابية لمحاورته ويعود إليه قرار العدول عن
تقديم ترشحه والتحول إلى ناخب لمرشح يسميه.
وقالت مصادر نيابية في  8آذار إن عودة الفريق اآلخر
إلى نغمة وضع جعجع في مقابل عون يُراد منها الوصول
إلى شخصية للرئاسة تلتقي مع طروحات  14آذار تحت
شعار الرئيس التوافقي .وأض��اف��ت« :إن إص���رار تيار
المستقبل على إفشال الحوار مع العماد عون من خالل
العودة إلى الطروحات التعطيلية نفسها هو تأكيد على
أن ال ضوء أخضر سعوديا ً لتمرير االستحقاق الرئاسي».
وأوضحت أنه «لو كانت هناك جدية لدى هذا الفريق في
الخروج من األزمة الرئاسية لكان أعلن في الحد األدنى
سحب جعجع من السباق الرئاسي إفساحا ً في المجال
أمام إطالق الحوار لالتفاق على مرشح توافقي» .واعتبرت

وزارة الداخلية التونسية.
وقالت ال��وزارة الداخلية في بيان
رس��م��ي إن م��ن��زل ع��ض��و المجلس
ال��وط��ن��ي ال��ت��أس��ي��س��ي محمد علي
ال��ن��ص��ري  -وال��ع��ض��و ال��س��اب��ق في

حزب نداء تونس العلماني  -تعرض
لمحاولة اقتحام من جانب «مجموعة
إرهابية» بهدف «اغتيال النائب»،
لكنها لم تتمكن من ذلك.
ووقع الحادث في منطقة تالحق

«جبهة الن�صرة» ( ...تتمة �ص)1
وج��دد الف���روف التأكيد على أن
موسكو تدعو إلى حل جميع النزاعات
ب��ال��وس��ائ��ل السياسية والسلمية
والدبلوماسية وحرصها على بذل
جهود مكثفة إليجاد حل فعال في
مواجهة خطر اإلره��اب الدولي الذي
يحدق بمنطقة الشرق األوسط.

وفيات
وفاة عمة رئيس بلدية صيدا المهندس
محمد السعودي

الحاجة
فاطمة عبد الغني السعودي

آل السعودي وآل الدالي بلطة
بمزيد م��ن ال��رض��ا والتسليم بقضاء
الله وق��دره ننعى إليكم فقيدتنا الغالية
المرحومة بإذنه تعالى
الحاجة فاطمة عبد الغني السعودي
أرملة المرحوم الحاج أحمد حسن الدالي
بلطة
أواله���ا :محمد ـ حسن ـ سهام (زوج��ة
المرحوم أحمد البلولي)
أش��ق��اؤه��ا :المرحومين ال��ح��اج أحمد
وأميرة وشفيقة ونعمات ونزهات وآمنة
أوالد شقيقها :الحاج أحمد ـ المهندس
محمد زهير السعودي (رئيس بلدية صيدا)
ـ ال��ح��اج عبد الغني ـ المهندس حلمي ـ
المهندس حسان.
توفاها الله فجر ي��وم الثالثاء الواقع
فيه  2أيلول  2014الموافق  7ذو القعدة
1435هـ
تقبل التعازي بعد الدفن في اليومين
الثاني والثالث
للنساء :في منزل الفقيدة ـ بناية يوسف
البابا ـ الطابق الثاني ـ أتوستراد ايليا ـ فوق
ناتوت للصيرفة.
ول��ل��رج��ال بعد ال��دف��ن وف��ي اليومين
الثاني والثالث من بعد صالة العصر حتى
المغرب في قاعة مسجد الحاج بهاء الدين
الحريري.

ولفت إلى أن المواقف الروسية
التونسية متوافقة حول القضايا
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ،موضحا ً
أن البلدين متفقان على احترام
القانون ال��دول��ي واح��ت��رام ميثاق
األم��م المتحدة وحق الشعوب في
تقرير مصيرها بنفسها من دون أي
تدخل خارجي.
إلى ذلك ،كشفت جزر فيجي يوم
أم��س ع��ن مطالب تنظيم «جبهة
النصرة» اإلره��اب��ي مقابل إطالق
س��راح أكثر من  40جنديا ً فيجيا ً
ت��اب��ع��ي��ن ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة قامت
باختطافهم مؤخرا ً في الجوالن.
وذك����ر ق��ائ��د ال��ج��ي��ش الفيجي
موزيسي تيكويتوغا أن «جبهة
النصرة» تطالب بشطبها من قائمة
األمم المتحدة للمنظمات اإلرهابية،
وبإرسال مساعدات إنسانية إلى
بلدة صغيرة ضمن معاقلها بالقرب
م��ن دم��ش��ق ،وب��دف��ع تعويضات
مالية لثالثة من عناصرها أصيبوا
بجروح في األيام األخيرة ،مضيفاً:
«ه��ذه هي المطالب الرسمية لقاء
إط�لاق س��راح جنودنا» ،موضحا ً
أنه تم نقل هذه المطالب إلى األمم
المتحدة.
وأف�����اد ت��ي��ك��وي��ت��وغ��ا ب��وص��ول
فريق من مفاوضي األمم المتحدة
إل��ى هضبة ال��ج��والن قادمين من
نيويورك ،وأضاف« :مع األسف لم
نحرز أي تقدم .جنودنا موجودون
ف��ي م��ك��ان س����ري ،وال��م��ت��م��ردون
يرفضون الكشف عنه» ،الفتا ً إلى أن
الخاطفين أكدوا أن الجنود بصحة
جيدة ،وأنهم أب��ع��دوا عن مناطق
المواجهات.
بدورها ،ذكرت الصحف الفيجية
أن «النصرة» طالبت أيضا ً باإلفراج
عن أبو مصعب السوري ،المعروف
أيضا ً بمصطفى ست مريم نصار
وه��و مسؤول في تنظيم القاعدة،

ك���ان اع��ت��ق��ل ف���ي ب��اك��س��ت��ان في
ع��ام  2005وتحتجزه السلطات
السورية حالياً.
ميدانياً ،واصلت وحدات الجيش
السوري والقوات الرديفة عملياتها
العسكرية ف��ي ري��ف القنيطرة،
واستهدفت تجمعات للمسلحين في
محيط مستشفى القنيطرة وجنوب
دوار العلم بالمدينة وفي جنوب
ش��رق��ي أم ال��ق��ط��ام والصمدانية
الغربية والعجرف وبالقرب من
جامع الرويحينة وأط���راف قرية
ممتنة وم��ح��ي��ط ج��ام��ع ك��ودن��ة،
وأحبطت محاولتي تسلل إلرهابيين
األولى من اتجاه مزارع الخزرجية
ومحيطها باتجاه بلدة سعسع
والثانية من اتجاه بلدة الهجة إلى
كوم الباشا بريف المدينة.
وف��ي ري��ف العاصمة دمشق،
أحبطت وح��دات الجيش السوري
عدة محاوالت تسلل إلرهابيين من
اتجاه شارع الزهور وشارع الفصول
األربعة باتجاه اوتوستراد السالم
في خ��ان الشيح ،ونفذت سلسلة
عمليات ضد تجمعاتهم في منطقة
سعسع ومزارع الحسينية ومزرعة
النجار ،فيما واصلت وحدات أخرى
من الجيش السوري عملياتها داخل
حي جوبر المالصق للعاصمة ،في
حين استهدف الطيران الحربي
ال��س��وري تحصينات المسلحين
وتجمعاتهم داخل الحي بأكثر من
 10غارات جوية.
وف���ي ح��ل��ب اس��ت��ه��دف الجيش
ال��س��وري مسلحين في المسلمية
والزهراء وحلب القديمة وقاضي
عسكر بمدينة حلب وفي خناصر
والسفيرة ومارع وأم القرى وأورم،
فيما استهدف ال��ط��ي��ران الحربي
السوري مراكز وتجمعات لتنظيم
«الدولة اإلسالمية» اإلرهابي في
مدينة الباب شمال شرقي حلب.

فتاوى الطاعون ( ...تتمة �ص)1

«أن المقصود من هذا الطرح اليوم هو ضرب مبادرة عون
األخيرة حول انتخاب الرئيس من الشعب وأيضا ً محاولة
إح��راج عون لتصويره على أنه المعرقل للوصول إلى
رئيس توافقي» .كما الحظت المصادر أن مبادرة  14آذار
موجهة أيضا ً ضد جنبالط بهدف إفشال ما يسعى إليه من
مخارج للملف الرئاسي.
وكما كان متوقعا ً فلم يكتمل نصاب جلسة انتخاب
رئيس الجمهورية أمس ما دفع الرئيس بري إلى تأجيلها
إلى  23الشهر الجاري.
إلى ذلك ،يترأس البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي
عاد أمس من روم��ا ،اجتماع مجلس المطارنة الموارنة.
وأكدت مصادر بكركي لـ»البناء» أن البيان الذي سيصدر
عقب االجتماع سيكون عالي النبرة ،وسيتطرق إلى اإلهمال
الحاصل في إجراء االنتخابات الرئاسية .وسيؤكد ضرورة
أن تحافظ الدولة في تفاوضها إلطالق سراح العسكريين
المختطفين على كرامة الجيش وهيبة الدولة.
في سياق آخ��ر ،غ��ادر جنبالط إل��ى القاهرة يرافقه
الوزيران أكرم شهيب ووائل أبو فاعور والنائبان غازي
العريضي وعالء الدين ترو ونائب رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي للشؤون الخارجية دريد ياغي .
وأكدت مصادر الحزب لـ»البناء» أن جنبالط سيلتقي
ف��ي زي��ارت��ه الرسمية التي تستمر يومين الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي وع��ددا ً من المسؤولين
المصريين.

«ش ّد حبال» حول صفقة التبادل

أم��ا ف��ي ش��أن الصفقة إلج���راء ت��ب��ادل بين الحكومة
والمجموعات اإلره��اب��ي��ة ،إلط�لاق س��راح العسكريين
مقابل موقوفين في سجن رومية ،فلم يتم البحث بالملف
خالل جلسة مجلس ال��وزراء أمس وترك الوضع األمني
بما في ذلك عملية التبادل إلى جلسة يوم غد الخميس.
إال أن مصادر عليمة كشفت أن هناك من يسعى لتمرير
صفقة التبادل من دون العودة إلى مجلس ال��وزراء من
خالل الضغط على األجهزة القضائية إليجاد اإلخراج
القضائي إلط�لاق س��راح بعض الموقوفين الذين ليس
عليهم ادع��اءات قضائية ومن غير ال��رؤوس الكبيرة من
الموقوفين .إال أن المصادر أشارت إلى أن عملية اإلفراج
عنهم قد تتطلب بعض الوقت .والحظت المصادر أن األداء
الذي لجأ إليه البعض في الحكومة منذ غزوة عرسال هو
الذي و ّرط الدولة ووضعها بين كماشة ابتزاز اإلرهابيين
وبين سندان عدم التح ّرك إلطالق العسكريين المخطوفين.
وأضافت« :إن عملية إطالق العسكريين أصبحت اليوم
مكلفة أكثر مما كان عليه األمر خالل محاصرة المسلحين
في عرسال».

مراجع كبيرة ترفض الصفقة

ك��ذل��ك الح��ظ��ت م��راج��ع سياسية أن الجماعات

محاولة �إرهابية الغتيال
النائب التون�سي العلماني محمد الن�صري
نجا نائب في البرلمان االنتقالي في
تونس من محاولة اغتيال في هجوم
مسلح في وقت متأخر من ليل االثنين
استهدف منزله في مدينة القصرين
قرب الحدود الجزائرية ،حسبما قالت
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فيها قوات األمن منذ أشهر مسلحين
إسالميين.
وقال النصري الموجود حاليا في
مستشفى القصرين للصحفيين إن عددا
من المسلحين هاجموا بيته ،وأطلقوا
وابال من الرصاص باتجاهه ،لكنه لم
يصب بأي رصاصة ،وتمكن من الهرب
بعد أن «ألقى بنفسه من سطح المنزل
واختبأ في منزل أحد الجيران».
وأكدت عائلته وشهود في القصرين
محاولة االغتيال.
ويأتي ه��ذا الهجوم الجديد قبل
أقل من شهرين من موعد االنتخابات
التشريعية المقررة في  26أكتوبر/،
تشرين األول ،والتي ستليها بعد شهر
االنتخابات الرئاسية ،ويفترض أن
يتمخضا عن هيئات دستورية دائمة
للمرة األول��ى منذ انتفاضة يناير/
كانون الثاني .2011
وشهدت تونس في  2013أزمة
سياسية ح��ادة نجمت عن اغتيال
نائبين معارضين لحركة النهضة
في اعتداءين وجهت أصابع االتهام
فيهما إلى التيار الجهادي.

المتطرفة نجحت في تحويل ملف العسكريين إلى
رهينة بدل أن يتوحد اللبنانيون حوله ،مشيرة إلى
أن الضغوط إلج��راء المبادلة تخدم اإلرهابيين أوال ً
وتعمل إلث��ارة الفتنة ثانياً .وتساءلت المراجع :أين
الدولة ولماذا لم يصدر عن مجلس ال��وزراء أمس أي
موقف بهذا الخصوص؟ مؤكدة أنه من غير المقبول
إطالق إرهابيين مارسوا أبشع أنواع القتل ضد الجيش
واللبنانيين.
وأم��س أك��د تكتل التغيير واإلص�ل�اح أن ال مساومة
بين اإلره��اب التكفيري والمعتدى عليهم .وقال« :إن من
يتفاوض مع تنظيم إرهابي عليه التنبّه إلى أن التفاوض
يتم مع دول» ،مؤكدا ً أن المساواة بين «داعش» والمقاومة
عيب وطني.
فيما دع��ت كتلة «المستقبل» إل��ى إي�ل�اء الحكومة
ورئيسها الثقة في بت ما يريانه مناسبا ً في مسألة تحرير
العسكريين.
وفي سياق متصل ،وبعد طول تلكؤ أعلن الرئيس
الفرنسي ف��ران��س��وا ه��والن��د عقب لقائه ول��ي العهد
السعودي سلمان بن عبد العزيز أن «عقد تزويد الجيش
اللبناني بأسلحة فرنسية بقيمة  3مليارات دوالر سيبدأ
تنفيذه قريباً ،والبلدان في صدد وضع اللمسات األخيرة
عليه ،فيما تبقى بعض العناصر التقنية ضرورية
إلنجازه».
في ه��ذا الوقت ،ه��دد «داع��ش» بذبح جندي ث��ان في
الجيش اللبناني ،على ما قال في شريط فيديو شخص
يدعى «أبو مصعب حفيد البغدادي» ،والمعروف بانتمائه
إلى «داعش» في القلمون «ليعود ويكتب بصيغة تهديدية
ال��دول��ة اإلسالمية سنت السكين لتذبح أح��ده��م ...هل
ستفاوضون أم ال»؟ ،في إشارة إلى تهديده بقتل عسكري
آخر.
وك��ان أهالي العسكريين المخطوفين واصلوا قطع
الطرق في عدد من المناطق البقاعية والشمالية ،فيما تبلغ
النائب خالد زهرمان نتائج فحص ال��ـ»دي أن أي» التي
أظهرت أنها تعود للرقيب علي السيد.
وواصلت العناصر اإلرهابية المتخفية بوجوه مختلفة
محاولة إثارة الفتن والقلق لدى أهالي طرابلس ،حيث عمد
هؤالء أمس إلى كتابة عبارات تحريض وتهديد مذهبية
وطائفية على كنيسة مار الياس في الميناء وتقوم األجهزة
األمنية بالعمل على مالحقة بعض المشتبه بهم في التو ّرط
بمحاولة إشعال الفتنة.
ومساء أمس تعقبت دورية للجيش اللبناني مجموعة
م��ن المهربين ف��ي منطقة سموقة ،بين راش��ي��ا ال��وادي
وعيحا ،عند السفوح الغربية لجبل الشيخ واشتبكت معها
باألسلحة الرشاشة .وقد فرت المجموعة في تلك المنطقة
الجبلية وضبط الجيش إثر ذلك كمية كبيرة من الذخائر
ومماشط األسلحة األوتوماتيكية التي أودعها المهربون
في نقطة محددة.

�إيران :احتمال ( ...تتمة �ص)1
ونفى عراقجي أن يكون موضوع «داعش» مطروحا ً على طاولة المفاوضات
مع الجانب األميركي ،وقال« :لم تكن هناك أية مفاوضات مع األميركيين في هذا
الشأن ،على رغم أن هناك حيزا ً للقلق منه (تنظيم داعش) لكننا لم نتحدث في
هذا الشأن مطلقاً» .وأضاف« :علينا أوال ً إنهاء المفاوضات النووية ،بعد ذلك
سيكون هناك الوقت الكافي للحديث في شأن القضايا األخرى».
وحول دور طهران في العراق قال عراقجي أنه «اقتصر على االستشارات
العسكرية» .وقال« :لقد قدمنا النصح لهم في تعبئة قواتهم».
ويزور عراقجي العاصمة الفرنسية باريس للقاء ممثل فرنسا في مجموعة
 1+5نیكوال دو ریفییر قبيل انطالق الجولة المقبلة من المفاوضات النووية.
وتستأنف طهران والدول  5+1المفاوضات النووية خالل الشهر الجاري
على هامش اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وذلك بعد أن تم االتفاق في
تموز الماضي على تمديد المفاوضات حتى الرابع والعشرين من تشرين الثاني
المقبل.

فمن يهب لهؤالء هذا الحق؟ مَن يضيّق اإلسالم ويجعله مجموعة من األحكام
الثأرية واالنتقامية؟ مَن يح ّوله إلى س ّم ينتشر في الهواء تنفح هذه الدولة
أو تلك؟ من يجعله أثقل دين يلقي االضطراب في األفكار والنقمة في الحياة؟
المسألة لم تعد أنّ هناك تصرفا ً خاطئا ً بل منهجا ً شائعا ً يلقى رواجا ً كبيرا ً بين
صفوف المسلمين .هؤالء المشايخ الذين تحفل بهم

آية الله العالمة الشيخ عفيف النابلسي

انتخاب جمعية ( ...تتمة �ص)1
التشريعات المالية معطلة على حد تبرئة ذمة حكومات سابقة من
إنفاق مخالف للقانون ومتنازع في شرعيته ،والسلسلة معطلة على
حد فرض التمادي بالنهج االجتماعي االقتصادي القائم على منع المس
بالكتل االحتكارية وبأرباحها الفاحشة التي راكمتها بفضل النهج الريعي
النيوليبرالي الذي أهلك االقتصاد الوطني ودمر اإلنتاج وهمش الطبقات
الفقيرة من اللبنانيين والتي التحق بها في السنوات األخيرة كادحون
من النازحين السوريين المقهورين في سوق العمالة السوداء وباتوا
قاع االجتماع اللبناني الحاضر بال أي حقوق مكتسبة ،بينما جرى سحق
الطبقات اللبنانية الوسطى بفضل ذلك النهج الذي أمعن تخريبا ً في
اإلدارة وهياكلها بتوصيات الجهات الدولية منذ أكثر من عشرين عاما ً وقد
ثبت فشلها وعقمها لكنها ال تزال سارية من غير مراجعة باستثناء ما جرى
في عهد الرئيس إميل لحود من تصحيح لملف الهاتف الخليوي من خالل
رد حقوق الخزينة العامة من يد الشركات الخاصة ومتنفذيها في دوائر
السلطة والقرار.
مخرج واحد يبدو نظريا ً هو الممكن بانتخاب جمعية تأسيسية في
لبنان دائرة واحدة وبلوائح للحلفين الكبيرين  8و 14آذار وألي تيار أو
تحالف آخر يضع نفسه على تمايز معهما وعلى أساس البرامج والخيارات
التي تشكل اليوم مضمون التحدي واالختالف اللبناني .ولتوضع في
عهدة هذه الجمعية بعد انتخابها قضايا التعديل الدستوري واإلصالح
السياسي واالقتصادي واالجتماعي واستراتيجيات الدفاع ومكافحة
اإلرهاب التكفيري.
عبثا ً يدور الكالم عن تسويات القشرة والبحث عن مرشحين للرئاسة
من نادي العالقات العامة ،فالمعضالت الوجودية تستدعي مبادرات
استثنائية وال تحتمل التخبط في أسر القواعد التقليدية التي فقدت قدرتها
على االستمرار أو التجدد .وحتى يتم التفاهم على مثل هذا المخرج الذي
يعني االحتكام الكلي لإلرادة الشعبية ثمة خميرة باقية لفكرة الدولة هي
الجيش اللبناني الذي يستحق الحماية والرعاية بأرياف العيون بعيدا ً
عن كل المتاجرات والعصبيات المدمرة.

غالب قنديل

�صفقة ال�سالح ( ...تتمة �ص)1
على عمولة تبلغ  3في المئة من قيمة المبلغ ما يعادل  90مليون دوالر ،شكلت
عقبة كبيرة في وجه االتفاق على إتمام الصفقة وعدم قيام السعوديين بتوقيعها.
وبحسب المعلومات هنا في باريس اقترح السعوديون تأجيل البحث في هذه
الصفقة ريثما ينجلي الوضع العسكري واألمني في المنطقة في مواجهة تنظيم
دولة االسم «داعش» .وتقول المعلومات أيضا ً أن العمولة التي تناقش كثيرا ً
ليست سوى حجة سعودية لتأجيل التوقيع الذي ينتظره الفرنسيون.
ونقل عن مصادر فرنسية قريبة من الملف عن عقبات تقنية تواجه التوقيع،
من دون ذكر ماهية هذه العقبات ،ولكن يعتقد أن السعوديين يريدون العمل
مع الفرنسيين على الملفات السورية والعراقية والنووي اإليراني قبل أي شيء
آخر ،وال يبدو أن زيارة سلمان نجحت في إقناع الفرنسي باستثناء إيران من
الدعوات التي سوف توجه لعقد المؤتمر العالمي لمحاربة اإلرهاب ،في وقت
أعاد الفرنسي القول إن الحرب على اإلرهاب ال تعني إعادة التعامل مع الرئيس
السوري بشار األسد وهذا الموقف حظي برضا السعودي.
وتبدي مصادر فرنسية عدم رضاها عن شح عقود الشراء السعودية للسلع
الفرنسية حيث لم تسفر الزيارة عن أية عقود كبيرة ،وك��ان الهاجس األمني
والعسكري والخوف من القادم هاجس السعودي الثابت الذي طبع الزيارة وحدد
معلمها ونتائجها ،مع بقاء كميات كبيرة من الوعود بالصفقات االقتصادية على
طاولة البحث حتى قيام الساعة.
جميعنا يعرف قصة المنصور الدوانيقي.

م�ؤ�شرات مقلقة ( ...تتمة �ص)1
المؤشر الثالث على صلة بتقدير موقف غربي وصل إلى محافل سياسية في
بيروت وقوامه أن داعش انتقلت من مرحلة الترهيب إلى مرحلة الترغيب؛ أي
من مرحلة نشر الرعب لتنظيف مناطقها من أعدائها إلى مرحلة البدء بإقامة
هياكل دولتها التنفيذية والخدماتية فوق المناطق التي سيطرت عليها،
ويندرج ضمن ذلك بدء مرحلة إرساء عالقة جذب بينها وبين الناس ليصبحوا
بمثابة «مواطنيها» .ويؤشر هذا األمر إلى أن داعش ليست ظاهرة عفوية بل
تملك خطة وخريطة جغرافية إلمارتها ،ما يعني أيضاً ،وباألساس ،أنها ليست
خارج التوجيه الدولي .ويسبب هذا التقدير قلقا ً في لبنان لكون خرائط داعش
غير المرفوضة دوليا ً كما وصلت لبيروت منذ فترة  ،تشتمل على ميناء طرابلس
أيضاً.

عملية ع�سكرية �أميركية �ضد «حركة ال�شباب» ال�صومالية
أعلن «البنتاغون» أنّ قوات أميركية نفذت عملية عسكرية
في الصومال ضد ما يُسمى «حركة الشباب» المتطرفة ،من
دون أن يوضح طبيعة هذه العملية أو حجمها أو نتائجها.
وقال المتحدث باسم وزارة الحرب األميركية الكولونيل
البحري جون كيربي في بيان« :نحن نجري تقييما ً لنتائج
العملية وسندلي بمعلومات إضافية عند االقتضاء».
وقال الحاكم عبد القادر محمد نور حاكم منطقة شابيل
السفلى التي طاولتها الغارة األميركية إن «األميركيين

شنوا غارة جوية كبرى استهدفت تجمعا ً لمسـؤولين كبار
في حركة الشباب بينهم قائدها أبو زبير» وهو لقــب زعيم
الحركة ،وقد أكد البنتاغون تنفيذ «عملية» ضد الحركة في
الصومال.
وتأتي هذه العملية غداة هجوم مسلح وبسيارة مفخخة
شنتهما «الحركة اإلسالمية» ضد مقر االستخبارات الوطنية
في العاصمة مقديشو مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص
إضافة إلى سبعة من المهاجمين.

وتواصل «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»
استهداف مبان رئيسية للحكومة أو قوات األمن في محاولة
للطعن في مزاعم الحكومة بأنها تكسب الحرب ضد المقاتلين
بدعم من جنود االتحاد األفريقي وعددهم  22ألف عسكري.
وت��ح��ارب حركة الشباب من أج��ل اإلط��اح��ة بالحكومة
الصومالية المدعومة دولياً ،وهي تشن بانتظام هجمات ضد
أهداف تابعة للحكومة .كما تشن هجمات في دول مجاورة
تساهم بعناصر ضمن قوة االتحاد األفريقي.

�إعالنات ر�سمية
إعالن عن تلزيم أشغال
تعلن بلدية كفرسلوان عن رغبتها في
إجراء مناقصة لتلزيم أشغال إنشاء حيطان
دعم من الحديد والباطون والدبش داخل
البلدة واستكمال أعمال في شبكة مياه
الشفة.
ـ على الراغبين التقدم من البلدية لالطالع
على دفتر الشروط الخاص باألشغال خالل
أوقات الدوام السرمي.
ـ تقدم العروض في البلدية من تاريخ
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محافظة جبل لبنان
القائم بأعمال بلدية كفرسلوان
فؤاد أحمد فليفل
التكليف 1501
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب فادي راضي نصار بصفته وكيالً
عن فؤاد محمد العريضي الموصى له من
محمد سعيد العريضي سندات ملكية بدل
ضائع عن حصة محمد سعيد العريضي في
العقارات  1217و 1475و 4248و4254
و 4271و 4442بيصور.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري في عاليه
طاني عنتر

