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ديفيد هل عاد ( ...تتمة �ص)1

الريجاني ي�ستح�ضر( ...تتمة �ص)1

وبينما كان اللبنانيون ينصرفون
إل��ى ق��راءة ما بين سطور الزيارة
وم ��ا ق�ي��ل ف�ي�ه��ا وع�ن�ه��ا وخاللها،
كانت الحكومة تحت أن�ظ��ار كبار
ال� � � ��زوار خ �ل��ال أس � �ب� ��وع تعيش
لحظات الحرج قريبا ً من االنفجار،
فمنذ زي ��ارة ال�م�ب�ع��وث الفرنسي
وبعده نائب وزير خارجية روسيا
م �ي �خ��ائ �ي��ل ب ��وغ ��دان ��وف ورئ �ي��س
وزراء ف��رن�س��ا ال �س��اب��ق فرنسوا
ف �ي��ون ورئ �ي��س م�ج�ل��س الشيوخ
اإلي�ط��ال��ي بيترو غ��راس��و وأخيرا ً
رئيس مجلس ال�ش��ورى اإليراني
علي الريجاني ،ورئيس الحكومة
ت�م��ام س�لام ي�ع��رب أم��ام معاونيه
م��ن ال� ��وزراء وال�م�س�ت�ش��اري��ن عن
شعوره بحالة من الخجل بسبب
فضيحة ال�س�ل��وك ال�ح�ك��وم��ي إلى
ح � ّد ش �ع��وره ب��ال�ق��رف واالستياء
الشديدين ،تجاه ما تعيشه قضية
العسكريين المخطوفين من عبث
وتجارة رخيصة لحسابات ضيقة
تشعرانه بالضيق وهو على رأس
الحكومة يقف عاجزا ً عن وقف هذا
العبث ،حتى وص��ل األم��ر ب��ه ح ّد
التفكير الجدي باالعتكاف وسحب
يده من الملف لوال خشيته أن يؤثر
ذلك على حياة العسكريين.
مع كالم سالم كان العبث يصل
ح� ��دا ً ف��اض �ح �ا ً أك �ث��ر ،ع �ن��دم��ا أعلن
الوزير أشرف ريفي ردا ّ على نفي
سالم علمه بتفويض أحد كوسيط
للتفاوض ،ف��أك��د ري�ف��ي التفويض
الذي تشارك فيه مع الوزير وائل أبو
فاعور ،بينما دارت ح��رب وسطاء
مصدرها التفكك الحكومي والبازار
المفتوح ،ليكون بدء الحوار بين تيار
المستقبل وحزب الله على مستوى
ق �ي��ادي رف�ي��ع ال �ي��وم إش���ارة يتيمة
تصل بإيجابية نحو اللبنانيين.
ب��ي��ن ت��ح��ري��ك م��ل��ف العسكريين
المخطوفين بنقل ال��وس��ط��اء «غير
الرسميين» رس��ائ��ل م��ن الخاطفين
إل��ى ال��ح��ك��وم��ة ،م��ن ج��ه��ة ،وان��ط�لاق
الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل
السادسة مساء اليوم في عين التينة،
جاءت زي��ارة رئيس مجلس الشورى
اإليراني علي الريجاني لبنان ،طافحة
بالرسائل البالغة الداللة باتجاه لبنان
واإلق��ل��ي��م ،م��رك��زة ف��ي روحيتها على
الحلول السياسية لألزمات حتى في
مواجهة اإلرهاب.
على المستوى اللبناني ،ومن عين
التينة ع��� ّول الري��ج��ان��ي على «وع��ي

تنافس الوسطاء
في ملف المخطوفين

النخب السياسية اللبنانية» على حل
مختلف المشكالت ،معتبرا ً «أن الحوار
من شأنه تقريب وجهات النظر».
وأع��رب الريجاني عن اعتقاده أن
«جميع القوى المؤمنة بفكرة المقاومة
والممانعة ستركز على التصدي للكيان
اإلسرائيلي ومواجهة ظاهرة اإلرهاب
والتكفير المتفشي بهذه المنطقة،
وهذان األمران وجهان لعملة واحدة»،
مؤكدا ً أنه «ينبغي اللجوء للوسائل
السياسية أيضا ً لمواجهة هذه األمور،
وه��ذا م��ا نادينا ب��ه ف��ي س��وري��ة منذ
ب��دء األح��داث لكنه لألسف لم توافق
الكثير من الدول على هذا األمر ،ما أدى
إل��ى استفحال المشكالت واألزم���ات،
ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في
أنه تم السماح لهؤالء المتطرفين أن
يظهروا وبالتالي فلن تقدر الدول على
استيعابهم بسهولة».
وف��ي م��ح��اض��رة ل��ه ف��ي الجامعة
اللبنانية في الحدث ،أوضح الريجاني
«أن هناك منظمات فاعلة أكثر من
بعض ال��دول ،وهناك حزب الله تيار
فاعل في الشرق األوس��ط والمقاومة
تعتبر رمزا ً قويا ً وكذلك حركة حماس
والجهاد اإلسالمي ،فيما هناك تيارات
إرهابية مدمرة مثل «داع��ش» ،يجب
عدم إغفالها».
وخالل مؤتمره الصحافي في فندق
فينيسيا ،أعلن الريجاني ردا ً على
سؤال لـ«البناء» أننا «نريد إيجاد حل
يجعل االستحقاق الرئاسي يبصر
ال��ن��ور» ،م��ؤك��دا ً «دع��م أي ح��ل ،ولكن
القضية األساسية ،وما نريده هو أن
تقوم األقطاب السياسية بدورها في
ه��ذا المجال ،وعلى المسيحيين في
لبنان القيام بالجهد األس��اس��ي في
ملف الرئاسة» .وأعلن «وجود بعض
المشاورات التي جرت في هذا المجال
وجرت معنا حول المسعى الفرنسي
لحل مسألة الرئاسة».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،لفتت م��ص��ادر
مطلعة لـ«البناء» إل��ى أنّ الريجاني

أكد «دور المقاومة المحوري والحاسم
وال��ش��ام��ل ف��ي عناوينها المختلفة
اللبنانية والفلسطينية ،كونها مقاومة
ض ّد مشروع وليست مقاومة محصورة
ف��ي ح���دود جغرافية أو سياسية»،
مشيرة إلى «أن الريجاني أراد التأكيد
في هذا التوقيت البالغ الدقة محليا ً
وإقليمياً ،أن حزب الله بات قوة اقليمية
موثرة في رسم المعادالت الدولية»،
مشيرة إلى «أن تأكيد دعم المشروع
المقاوم المتخطي الحدود الجغرافية
يعتبر في الشكل ال��ذي تم فيه وعلى
لسان مسؤول إيراني رفيع ،له أهمية
وان��ع��ك��اس��ات ع��ل��ى م��س��ار األح���داث
م��س��ت��ق��ب�لاً» .ول��ف��ت��ت ال��م��ص��ادر إل��ى
«انفتاح إيراني على القوى السياسية
اللبنانية من دون استثناء ،والقوى
التي تلتقي مع المشروع المقاوم في
الشرق األوسط».
وت��وق��ف��ت ال��م��ص��ادر ع��ن��د تأكيد
الري��ج��ان��ي م��س��ؤول��ي��ة المسيحيين
األولى في انتخاب الرئيس ،وكأنه يرد
في شكل غير مباشر على كل من يحمل
إي��ران مسؤولية العرقلة» .وأش��ارت
إلى أن زيارة الريجاني قطعت الطريق
على المحاولة الفرنسية عقد صفقة
خارجية تفرض رئيسا ً للبنان ،فرد
على الفرنسيين بوجوب احترام القرار
السياسي اللبناني ،ب��دءا ً باإلجماع
ال��م��س��ي��ح��ي ،وص����وال ً إل���ى اإلج��م��اع
الوطني.
وعلمت ال��م��ص��ادر «أن الريجاني
بحث مع رئيس المجلس النيابي نبيه
بري في ملف النفط وتوافق الجانبان
على أهمية دور المقاومة في حماية
الثروة النفطية».
وك��ان الريجاني التقى إضافة إلى
ب��ري ك�لاً م��ن رئ��ي��س الحكومة تمام
سالم ،ونائبه وزير الدفاع سمير مقبل
واألمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ،وزار ضريح الشهيد عماد
مغنية في روض��ة الشهيدين ،وغادر
لبنان مساء إلى العراق.

م�صر وتون�س ( ...تتمة �ص)1
كانت تحكمها بقوة ثورة شعبية ويصعب أن تقوم
لها قائمة فيها بعدما أضاعتها ،خسرت الحرب
على س��وري��ة والفتنة المذهبية ش��رط �ا ً رئيسيا ً
م��ن ش ��روط ت�ق� ّدم�ه��ا ،ف��ال�م��زاج الشعبي العربي
ال�غ��اض��ب م��ن اإلخ ��وان منتصر ل�س��وري��ة حكماً،
مهما كان موقف الحكام الجدد بعد حقبة اإلخوان،
وال �ج �ي��وش المنتفضة ع�ل��ى اإلخ� ��وان استقوت
واس�ت�ن�ه�ض��ت ه� ّم�ت�ه��ا م��ن ص �م��ود وان �ت �ص��ارات
الجيش السوري في وجههم ،والقدرات المعنوية
وال�ب�ش��ري��ة والعسكرية ال�ت��ي ك��ان ي��وف��ره��ا حكم
اإلخ� ��وان لمواصلة ال �ح��رب على س��وري��ة فقدت
أسبابها وسقطت قواعد انطالقها ،وتبدّدت ريحها،
ف �ص��ار اإلخ� ��وان يستجمعون م��ا ل��دي�ه��م لنجدة
حربهم في مصر وتونس وليبيا واليمن بعدما
ّ
يسخرون موارد هذه البالد ويستنهضون
كانوا
شبابها للحرب على سورية ،والفتنة التي كانت
شروطها م�ت��واف��رة ب��وج��ود ق��وة لها صفة دينية
على رأس الحكم وبلون مذهبي وخطاب مذهبي،
لم تعد موجودة ،بينما الجيوش والنخب الليبرالية
ليست قواعد وركائز صالحة لخدمة الفتنة لو أراد
القيّمون عليها ،فكيف وهم في تح ّد مفتوح ض ّد
العدو المشترك للجيش والنخب السورية وهو
المشروع اإلخواني.
 س��واء ك��ان س�ق��وط اإلخ ��وان تلقائيا ً بسببسوء أدائهم وفشلهم الذريع في التعبير عن إرادة
وت�ط�ل�ع��ات ال�ش�ع��وب ال�ت��ي ع��اش��ت خ��دع��ة الربيع

العربي ،أو كان السقوط قرارا ً خارجيا ً م ّمن منحهم
الحكم بشرط النجاح بإسقاط سورية فاسترده
منهم لما فشلوا ،أو كان السقوط خليطا ً من نقمة
وأس��ب��اب داخ �ل �ي��ة م��ع ت �غ��اض ورض���ا خارجي،
فاألكيد أنه وهو األقرب إلى الخيار الثالث ،يعني
زوال العامل الحاسم ال��ذي ارتكزت عليه الحرب
على سورية ،وهو صعود قوة قيادية جديدة في
الشارع العربي ووصولها إلى مواقع الحكم ،تماما ً
كما ح��دث ف��ي ث ��ورات الخمسينات والستينات،
لتعلن إغالق دفاتر حساب األنظمة القومية التي
اف�ت�ت�ح�ت�ه��ا ال �ج �ي��وش ،ل �ح �س��اب أن �ظ �م��ة اإلس�ل�ام
ال�س�ي��اس��ي ال �ت��ي ي��دي��ره��ا اإلخ � ��وان المسلمون.
والعالم العربي اليوم يستدير مجددا ً نحو األنظمة
القديمة نفسها ،ما تبقى من نظام حسني مبارك
يط ّل بنسخة منقحة بسحر جمال عبد الناصر
مع عبد الفتاح السيسي في مصر ،وما تبقى من
نظام زين العابدين بن علي يط ّل منقحا ً مستقويا ً
برمزية الحبيب بورقيبة مع باجي قايد السبسي
ف��ي ت��ون��س ،وع �ل��ي ع �ب��د ال �ل��ه ص��ال��ح ي �ع��ود إلى
المسرح اليمني من جديد ضمن جبهة الخالص
من اللعنة التي جلبها الربيع المشؤوم ،وعندما
يصير شعار شعوب مصر وتونس واليمن وليبيا
سقا الله أيام العسكر ،يفرح السوريون في س ّرهم
أنهم لم ينخدعوا ولم يشربوا الكأس المسمومة،
ويقولون الله محيّي الجيش.
ناصر قنديل

عيدية بري ...الحوار

ووس���ط األج����واء االيجابية التي
خلفتها زي����ارة الري��ج��ان��ي ،يفتتح
الرئيس ب��ري الحوار بين ح��زب الله
وتيار المستقبل السادسة مساء اليوم
في عين التينة وال��ذي أراد انعقاده
عشية األعياد «كعيدية للبنانيين»،
على ما قال.
وأكد بري في حديث تلفزيوني« ،أن
الحوار هو أكثر من ضرورة وكان يجب
أن يحصل في األم��س ال أن يتأخر إلى
اليوم».
وم��ن ال��م��ق��رر أن يضم وف��د حزب
الله :المعاون السياسي لألمين العام
حسين الخليل ،وزير الصناعة حسين
ال��ح��اج ح��س��ن ،ع��ض��و كتلة ال��وف��اء
للمقاومة النائب حسن فضل الله ،أما
وفد المستقبل فيضم :وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ،عضو كتلة
المستقبل النائب سمير الجسر ورئيس
مكتب الرئيس سعد الحريري نادر
الحريري ،في حضور وزير المال علي
حسن خليل.
وفيما سيركز النقاش على سبل
تخفيف االحتقان سياسيا ً وإعالمياً،
سيتجنب المتحاورون ف��ي البداية
الملفات الخالفية وال سيما موضوع
االستحقاق الرئاسي ال��ذي بحسب
م���ص���ادر م��ط��ل��ع��ة ف���إن���ه ف���ي ح��ال
مقاربته سينضم إلى الحوار األفرقاء
المسيحيون المعنيون في هذا الملف.

أعلن الصليب األحمر النيجيري ان عشرين شخصا ً
على األقل قتلوا أمس في انفجار قنبلة في محطة للحافالت
في مدينة غومبي شمال شرقي نيجيريا المنطقة التي
تستهدفها هجمات جماعة بوكو حرام باستمرار.
وقال ابو بكر ياكوبو امين سر الصليب االحمر في والية
غومبي ان «انفجارا ً وقع في موقف دوكو ووصل الصليب
االحمر مع عشرين من اكياس الموتى تم استخدامها كلها».
وأضاف« :نواصل البحث عن قتلى في الموقع».
وقال ماتو ياكوبو من هيئة التوجيه الوطني الحكومية
لوسائل االع�لام ان القنبلة وضعت بالقرب من باص
متوقف وكان الركاب يصعدون اليه.
وكانت ثالثة تفجيرات استهدفت موقفا ً آخر للحافالت
في المدينة في  31تشرين األول.
وتقع غومبي بمحاذاة واليتي بورنو ويوبي األكثر
استهدافا ً بهجمات بوكو ح��رام خالل السنوات الخمس
االخيرة منذ بدء التمرد الذي اوقع اكثر من  13الف قتيل
وتسبب بنزوح اكثر من  1.5مليون شخص.

سيقف في وجه اإلرهاب

وقالت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية إن الجهاديين
هددوا بمواصلة االغتياالت وزعزعة االستقرار في تونس،
ورأت أن إحدى المهمات األولى التي سيتوالها الرئيس
التونسي الجديد تتمثل في محاولة إع��ادة األم��ن إلى
البالد.
ورأت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أن إحدى المهمات
األولى التي سيتوالها الرئيس التونسي الجديد «تتمثل
في محاولة إعادة األمن إلى البالد» .وقالت إن الجهاديين
«هددوا بمواصلة االغتياالت وزعزعة االستقرار في تونس.
ويخيف صعود اإلرهاب شعبا ً غير معتاد العنف الجهادي،
وهو يواجه اليوم صعود «داعش» الذي يضم عددا ً كبيرا ً
من التونسيين في صفوفه .وتبنى مسلحون من التنظيم
في فيديو اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ،وهددوا
التونسيين».
وتابعت «ان أرملة بلعيد وصفت الفيديو بنداء واضح
ضد تونس والتونسيين» ،وقالت للصحيفة إن��ه يجب
التعاطي بجدية مع هذه التهديدات .السبسي ،الذي تقدم
كضامن لدولة قوية ،اقترح قبل أيام من الجولة الثانية
تحديث نظام االستخبارات الوطني ،في إط��ار محاربة
اإلرهاب».

اإلسالميون ضد العلمانيين

واع��ت��ب��رت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الحملة
االن��ت��خ��اب��ي��ة ف��ي ت��ون��س «خ��ل��ق��ت قطبين يتمثالن في
اإلسالميين والعلمانيين» ،وأظهرت االنقسامات اإلقليمية
والطبقية التي تهدد التحول السياسي في البالد ،بحسب

االتحاد األوروبي« :صفحة تاريخية»

وفور إعالن السبسي رئيساً ،هنئه الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي ،متمنيا ً له كل النجاح والتوفيق فى
مساعيه للعمل على تحقيق اآلمال المشروعة والطموحات
المستحقة ألبناء الشعب التونسي .وأكد السيسي دعم
مصر الكامل لتونس وتطلعها لتعزيز عالقات التعاون
واألخوة التي تجمع بين البلدين واالرتقاء بها.
ومن جانبه ،هنأ االتحاد األوروب��ي الرئيس التونسي
الجديد .وأك���دت الممثلة العليا للسياسة الخارجية
واألمن في االتحاد األوروب��ي فدريكا موغريني أن االتحاد
األوروب��ي سيظل ملتزما ً بالعمل مع السلطات التونسية
الجديدة وجميع شرائح المجتمع ،والمساهمة في تعزيز
المكاسب الديمقراطية في ظل الدستور الجديد ،ودعم
تنفيذ اإلصالحات الالزمة للتحول االقتصادي والمنفعة
االجتماعية لجميع التونسيين.
وأش���ارت موغريني إل��ى أن الشعب التونسي سطر
صفحة «تاريخية» في مرحلة االنتقال الديمقراطي في
البالد .ولفتت النظر إلى أن الشراكة المتميزة التي تجمع
تونس واالتحاد األوروب��ي توفر اإلط��ار المناسب لتعزيز
العالقات الثنائية.

يوسف المصري

�ضاعت طا�سة ( ...تتمة �ص)1
مع أنهما يعلمان أن التفاوض يتم مع أبو مالك التلي وهو
مسؤول «النصرة» في القلمون ،ومن سلم العسكر هو أبو
طاقية (مصطفى الحجيري) مسؤول «النصرة» في كل
لبنان .وليست في عنق الطرفين أية بيعة لـ«داعش» ولم
يصدر عنهما ما يشير إلى ذلك.
ليس أحمد الفليطي من المؤثرين على التلي والمسلحين
حتى يعتمدوه مفاوضا ً في قضية العسكر .هو منافس
رئيس البلدية في كسب ود تيار المستقبل وأذرعه األمنية.

ً
�شخ�صا بتفجير في موقف للبا�صات
نيجيريا :مقتل 20

«لو فيغارو» :مهمته ( ...تتمة �ص)1
المحللين ،على رغم التحركات تجاه التعددية التي حصلت
عقب الثورة.
وقال خبير في الشؤون التونسية إن االنتخابات الرئاسية
أيقظت الجراح القديمة في السياسة التونسية .وأشار إلى أن
وجود القطبين يغطي شرخا ً بين الجنوب الفقير والمهمش
من جهة ،والساحل األكثر ازدهارا ً من جهة أخرى.

ف��ي م����وازاة ذل���ك ،تحركت قضية
العسكريين المخطوفين أيضا ً وسط
حماسة الوسيطين غير الرسميين
ن��ائ��ب رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ع��رس��ال أحمد
الفليطي والشيخ وسام المصري على
السعي ،كل من جانبه ،إلحداث مفاجأة
ايجابية في هذا الملف ،علما ً بأن كل
جانب بدا في مواقفه منزعجا ً من اآلخر،
م��ع اتفاقهما على تركيز جهودهما
على تنظيم «داع��ش» وإهمال «جبهة
النصرة» في هذه المرحلة.
وأم��س نقل وزي��ر الصحة وائ��ل أبو
فاعور إلى الرئيس سالم الرسالة التي
كان الفليطي حملها من «داعش» والتي
وصفها النائب وليد جنبالط بأنها
قد تكون مدخالً للحل من دون إعطاء
تفاصيل عن فحواها.
وف��ي اإلط��ار ،أك��د الفليطي أن��ه نقل
«ط��رح �ا ً م��ن جنبالط إل��ى «داع���ش»،
وحمل ردا ً م��ن األخ��ي��ر إل��ى جنبالط،
وأنتظر حاليا ً رد الحكومة أو المعنيين
على الرسالة» ،متمنيا ً نيل تفويض من
الحكومة و»على أساسه نبني على
الشيء مقتضاه».
في المقابل ،أكد الشيخ المصري أنه
ماض في وساطته ،مذكرا ً أنه يحظى
بدعم من خلية األزم��ة ومن مدير عام
األم��ن ال��ع��ام ال��ل��واء عباس إبراهيم،
وقد تمكن من تخطي شوط كبير في
القضية والتقى أم��ي��ر «داع���ش» في
القلمون وقابل العسكريين ،و»ه��ذا
ما لم يستطع الفليطي تحقيقه» على
حد تعبيره .ووعد بمفاجأة سارة في
الملف قريبا ً إذا تجاوبت الحكومة.
وكان أهالي العسكريين التقوا وزير
الداخلية نهاد المشنوق ال��ذي أكد أن
«الدولة لن توقف محاوالتها من أجل
إطالق العسكريين» ،ونقل عنه األهالي
موافقة مكونات الحكومة كلها على
المقايضة من دون شروط ،فيما رحبوا
ب��أي مسعى إلط�لاق أبنائهم وأولهم
مسعى الفليطي» .كما التقوا وزير العدل
أشرف ريفي الذي أعلن أنه يبني «رهانا ً
كبيرا ً على الفليطي» ،آم�لاً «أن تكون
األمور أفضل في األيام المقبلة» ،مشيرا ً
إلى أن «هناك قناة تواصل مع «النصرة»
ليس من مصلحتنا الكشف عنها».

غير أن مصادر مواكبة لقضية الرئاسة اللبنانية،
الحظت أنه خالل الفترة التي سبقت وتلت زيارة جيرو،
كثف السفير األميركي في لبنان ديفيد هِ ��ل ،وفي شكل
خ��ارج األض��واء ،نشاط اتصاالته وراء الكواليس وذلك
بغير اتجاه:
أوال ً  -اتصاالت ببكركي وفحواها تشجيعها على فكرة
أن الباب األفضل إلنهاء أزمة الرئاسة األولى ،والذي عليها
أن تطرقه ،هو باب حزب الله.
ثانيا ً  -يرى هِ ل أن مفاتحة الحزب بموضوع الرئاسة
ال يجب بالضرورة أن ينطلق من مسلمة انسحاب عون
م��ن معركة ترشحه للرئاسة ،ب��ل م��ن نقاش إمكانات
حدوث اختراق لالستعصاء الحالي على مستوى استمرار
الشغور في قصر بعبدا ،عبر جملة خيارات بما فيها خيار
انتخاب عون.
ثالثا ً  -تؤكد هذه المصادر أن هِ ل كان في فترة سابقة
عشية انتهاء والية الرئيس ميشال سليمان مياال ً انطالقا ً
من اعتبارات براغماتية العتبار أن وصول عون للرئاسة
هو خيار واقعي في ظل ظروف اللحظة اللبنانية الراهنة.
وثمة مراقبون وجدوا حينها أن اعتقاده هذا يتقاطع مع
وج��ود فكرة داخ��ل السعودية يؤمن بها البعض هناك،
وتقول إنه إذا كان مجيء عون يضمن المحافظة على
الطائف وامتيازات الرئيس الثالث السني فيه ،فليس هناك
من مانع لخوض غمار هذه المقايضة :تحصين الطائف
مقابل مجيء عون لقصر بعبدا.
وترى هذه المصادر أن باريس عبر زيارة جيرو قامت
بآخر محاولة دولية إلخراج عون من السباق الرئاسي.
فالطرح الفرنسي كما تم عرضه في بيروت تحدث عن
نوعين من المرشحين؛ األول يمثله عون وجعجع وهما
من دون حظوظ للوصول للرئاسة على رغم ما يمثله
األول مسيحياً .ومرشحا النوع الثاني بحاجة لتعديالت
دستورية وهو أمر قد ال يكون ممكنا ً في الظروف الراهنة.
وعليه يجب البحث عن رئيس توافقي من ن��وع ثالث.
ولكن جيرو عاد خالي الوفاض ومعترفا ً بأن االستعصاء
الرئاسي يحتاج «إل��ى مقاربة واقعية وليس مقاربة
استنسابية» كما نقل عنه عائدون من باريس خالل نهاية
األسبوع الماضي.

والسؤال اآلن هو ما إذا كان كل من الفاتيكان وواشنطن
انفتح على رؤية ديفيد هِ ل القديمة  -الجديدة (التي ال
ت��زال لغاية اآلن تعتبر رؤي��ة شخصية تخص هِ ��ل من
دون إدارته) بخصوص إتباع خيار عون بوصفه الخيار
الواقعي أو البرغماتي.
وضمن هذه الرؤية فانه سيكون مطروحا ً على الثقل
السني داخل « 14آذار» أخذ واحد من خيارين :إما تأييد
ترشيح عون لقاء مقايضة تمكنه من الحصول على ثمن
يريده ،وبخاصة هنا ثمنا ً يريده تيار المستقبل على
مستوى مصالحه في النظام السياسي ،وإم��ا تمرير
إيصال عون للرئاسة في انتخابات ال يصوت فيها تيار
المستقبل وحلفاؤه لمصلحته فيها ،وبذلك يفوز بأقلية
ضئيلة.
وفي المقابل فإن عون من خالل تقدمه خطوة مؤخرا ً
لقبوله بمعركة في مجلس النواب بينه وبين الدكتور سمير
جعجع يكون قد أعلن انفتاحه على الخيارين اآلنفين معاً،
بعد أن كان متمسكا ً سابقا ً بخيار أن يتم انتخابه بأصوات
تمثل إجماعا ً ميثاقياً؛ بمعنى آخر فإن عون بات يقبل بنيل
رئاسة بموجب تصويت توافقي إجماعي عليه أو رئاسة
بغالبية تنتج من معركة انتخابية بين  8و  14آذار ،يقف
فيها المستقلون والمقصود هنا كتلة النائب وليد جنبالط
ونواب تمون عليهم بكركي إلى جانب عون.
ويظل مهما ً في هذا اإلطار بحسب مصادر مطلعة معرفة
نوعية الرسالة الخاصة جدا ً التي نقلها النائب أكرم شهيب
يوم األحد الماضي للجنرال عون ،وما إذا كانت تأتي ضمن
سياق رفع فيتو المختارة عن ترشيح جنرال الرابية ،وما
إذا كانت البراغماتية الجنبالطية وصلتها أخبار مقولة أن
عون قد يصبح في لحظة قادمة قريبة الخيار البرغماتي
الوحيد لحل أزم��ة الرئاسة ،وه��ي تسعى لمالقاة هذا
التوجه الذي لديه أنصار إقليميون ودوليون.
وضمن االفتراضات المتداولة كتجسيد لهذا السيناريو
اآلنف الذي يبدو أن ديفيد هِ ل لديه قناعة شخصية به،
حصول انتخابات رئاسية تكرر مشهد االنتخابات التي
أدت إلى نجاح الرئيس سليمان فرنجية الجد بفارق صوت
واحد.

وأعلنت جماعة بوكو ح��رام مسؤوليتها عن عدد من
الهجمات على مواقف الباصات استهدفت في اغلب االحيان
الركاب المتوجهين الى الجنوب ذي الغالبية المسيحية.
ويشكل المسلمون غالبية في شمال البالد.
وف��ي السياق ،أعلن متحدث عسكري إن الجيش
الكاميروني دمر مدرسة إسالمية يعتقد أنها بمثابة
معسكر تدريبي تابع لحركة بوكو ح��رام النيجيرية
المتشددة.
وقال الليفتانت كولونيل ديدير بادجيك «إن استخباراتنا
توصلت إلى أن «بوكو حرام» تجند األطفال الذين تتراوح
أعمارهم ما بين  5و  12سنة وتعلمهم تعاليم إسالمية
متشددة أو تحثهم على الجهاد».
وق��د ت��م اإلف���راج ع��ن  84طالبا ً السبت الماضي من
المدرسة التي تقع في منطقة «جويرفدس» في منطقة
أقصى الشمال ،حيث يزداد نشاط المنظمة.
وقد تم إلقاء القبض على أكثر من مئة عضو بحركة
بوكو حرام.

يمكن التفسير الوحيد أن أبو فاعور يعلم عالقة الفليطي
بأذرع تيار المستقبل األمنية ،فأراد العمل من هذه القناة،
أو أن المستقبل اختار هذه الطريقة للدخول على خط
التفاوض من دون التعرض النتقاد المناصرين ،خصوصا ً
في عرسال .وفي كل األحوال تبدو الدولة اللبنانية تائهة ال
تعرف مستقرا ً تركن إليه ،بالتالي ليس هناك من أمل جدي
في إيجاد حلول لهذه المعضلة في المدى المنظور.

ال�صحة العالمية ( ...تتمة �ص)1
وصرحت إليزابيث هوف ممثلة
المنظمة الدولية في سورية ،أن
عمال اإلغاثة كانوا غير قادرين على
دخول هذه المناطق بانتظام لتقديم
المساعدات ،مؤكدة أن��ه من بين
المناطق التي ستصلها المساعدات
هي مدينة حلب التي تسيطر عليها
المعارضة.
وأوضحت هوف ،أن المناطق التي
سمحت دمشق بدخول اإلم��دادات
إليها هي حلب ومنطقة المعضمية
المحاصرة في دمشق والغوطة
الشرقية خارج العاصمة.
ميدانياً ،شنت طائرات التحالف
ال��دول��ي ال���ذي ت��ق��وده ال��والي��ات
ال��م��ت��ح��دة أم���س  12غ����ارة على
مسلحي تنظيم «داعش» االرهابي
في سورية.
وأعلنت القيادة المشتركة لقوات
التحالف في بيان أن الغارات في
س��وري��ة رك��زت على مدينة عين
ال��ع��رب ال��ح��دودي��ة ،إض��اف��ة إلى
مدن حلب والحسكة والرقة وأنها
دم��رت العديد م��ن م��واق��ع القتال
والسيارات وقتلت عددا ً من أعضاء
التنظيم.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ق��ت��ل ع��ش��رون
اره��اب��ي�ا ً على األق��ل م��ن «داع��ش»
باشتباكات في محيط مطار دير
ال���زور العسكري ش��رق س��وري��ة،
حيث أف��اد نشطاء أن «م��ا ال يقل
عن  20عنصرا ً من تنظيم «الدولة
اإلسالمية» أحدهم من الجنسية
المغربية ،لقوا مصرعهم في محيط
مطار دير الزور العسكري».
وأض���اف النشطاء أن «خمسة
منهم قتلوا خالل الهجوم والسيطرة
على ال��ب��ن��اء األب��ي��ض ال��واق��ع في
ج��ن��وب ش���رق م��ط��ار دي���ر ال���زور
ال��ع��س��ك��ري وال��ق��ري��ب م��ن كتيبة
ال��ص��واري��خ ،فيما قتل  11ج��راء

بكين تدين ( ...تتمة �ص)1
وج��اء التهديد األخ��ي��ر بعد أي��ام
من اتهام رسمي وجهته واشنطن
لبيونغيانغ بالوقوف وراء هجمات
إل��ك��ت��رون��ي��ة ض��خ��م��ة ع��ل��ى ش��رك��ة
سوني.
ونقلت وك��ال��ة األن��ب��اء الكورية
ب��ي��ان �ا ً م��ط��وال ً ي��ق��ول« :إن جيش
ك��وري��ا ال��ش��م��ال��ي��ة وشعبها على
تمام االستعداد لمواجهة الواليات
المتحدة على جميع الجبهات ،بما
فيها الحرب اإللكترونية» .وأضاف
البيان« :ستكون ضرباتنا مركزة
على البيت األب��ي��ض ،والبنتاغون
وجميع التراب األميركي ،مستنقع
اإلرهاب».
واتهم الرئيس أوباما «باختالق
اإلش��اع��ة» التي مفادها أن كوريا
الشمالية وراء ال��ه��ج��م��ات على
شركة سوني .وقال أيضا ً إن كوريا
الشمالية «تقدر العمل الصائب»
الذي قام به القراصنة ضد سوني،
على رغم أنها «تعرف من هم».
وس��رب القراصنة تفاصيل عن
فيلم م��ن سلسلة جيمس بوند،
قبل عرضه .كما نشروا مراسالت
إلكترونية بين المنتج وفنانين من
هوليوود.

ودف��ع التسريب بشركة سوني
إلى إلغاء عرض فيلم المقابلة الذي
كان مقررا ً طرحه في أعياد الميالد،
ويتناول اغتيال الزعيم الكوري
الشمالي.

ونفت كوريا الشمالية وقوفها
وراء ال��ق��رص��ن��ة ،وع��رض��ت على
الواليات المتحدة تحقيقا ً مشتركا ً
في الحادث.
لكن ال��والي��ات المتحدة رفضت

نضال حمادة

ال���ع���رض ،ورد ال��رئ��ي��س أوب��ام��ا
ب��أن ب�لاده تفكر في إع��ادة كوريا
الشمالية إلى قائمتها للدول الراعية
«ل��ل�إره����اب» .وق���د ض��اع��ف ه��ذا
التصريح من غضب بيونغيانغ.

القصف العنيف م��ن قبل «ق��وات
النظام» أثناء سيطرة التنظيم على
البناء األبيض وانسحاب «قوات
النظام» منه ،فيما قتل أربعة آخرون
خالل انسحاب التنظيم من البناء»،
بحسب النشطاء.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
بيع حصص في شركة
ب����م����وج����ب ع����ق����د ت����ف����رغ ت����اري����خ
 2014/11/29ومحضر اجتماع تنازل
الشريك خليل ابراهيم عالولي عن كامل
حصته في الشركة المعروفة باسم شركة
مزار بالست للصناعة والتجارة ـ تضامن
المسجلة تحت رق��م  1994/2088لكل
من الشركاء غسان خليل معلولي وحسن
عبدالله طه مناصفة.
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
اعالن قضائي
قررت حضرة قاضي األحوال الشخصية
ف��ي زحلة القاضي روال أب��و خاطر نشر
اإلعالن التالي:
بتاريخ  2014/12/24تقدم جوزف
السكاف بواسطة وكيله األستاذ جوزف
شمعون باستدعاء سجل برقم /1044
 2013مدور  2014/482طلب بموجبه
اتخاذ القرار بإعالن وثبوت وفاة المرحومة
جورجيت حبيب السكاف وحصر إرثها
بورثتها وهم :صونيا وج��وزف وميشلين
نجيب س��ك��اف وج��ورج��ي��ت م��ت��ى وري��م��ا
ومارلين وميشلين وريمون وجوزف ميشال
السكاف.
فعلى كل من لديه اعتراض او مالحظات
التقدم بها خالل مهلة عشرين يوما ً في قلم
المحكمة.
رئيس القلم
محمد قاسم عامر
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/12/10على المتهم ه��ادي مجد
محسن سجله  /68اب��ن يعقوب دمشق
جنسيته سوري محل إقامته جونيه مجمع
غرين بيتش وال��دت��ه ضياء عمره 1984
أوقف بتاريخ  2013/7/22وأخلي سبيله
في  2014/8/19ف��ار من وج��ه العدالة
بالعقوبة التالية سبع س��ن��وات أشغاال ً
شاقة وخمسة ماليين ليرة لبنانية غرامة
وفقا ً للمواد  443/440و201/443/440
من قانون العقوبات الرتكابه جناية ترويج
عملة م���زورة ومحاولة ت��روي��ج قسم من
العملة المذورة.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/12/10
المنتدب /مظلوم
التكليف 2289

مفقود
هربت العاملة البنغالديشية bilkis
 ،rani md sultan farajiلمن يعرف
عنها شيئا ً ي��رج��ى االت��ص��ال على الرقم
.03386713

