اإلثنين  15أيار  2017العدد 3175

العالم
تقرير

ُّ
تعثر مفاوضات حفتر والسراج والجيش المصري يتدخل
القاهرة ــ جالل خيرت
تـ ـعـ ـق ــدت امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بـ ــن الـ ـف ــرق ــاء
الليبيني مجددًا ،إذ إنه بخالف ما كان
متفقًا عليه خالل لقاء املشير خليفة
حفتر ورئ ـيــس حـكــومــة الــوفــاق فائز
ال ـســراج فــي أبــو ظبي قبل أسبوعني،
تــأجــل إع ــان نتائج الصلح وخريطة
طــريــق تـجـمــع بــن ات ـفــاق الـصـخـيــرات
واتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ب ــرع ــاي ــة ال ـج ـيــش
املصري .وارتبط تأجيل هذا اإلعالن
ب ـع ــدم االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ب ـع ــض ال ـن ـق ــاط،
ومن بينها الرغبة غير املعلنة لحفتر
ف ــي الـ ـت ــرش ــح ل ـل ــرئ ــاس ــة ال ـل ـي ـب ـيــة فــي
أول انـتـخــابــات سيتم إج ــراؤه ــا وفــق
االتفاقات الجديدة ،وهو املوقف الذي
يجد معارضة واضحة من السراج في
مــواجـهــة رغـبــة مصرية بتأجيل هذه
النقطة الخالفية حتى إشعار آخر.
وتسببت الـخــافــات ،بــالــرغــم مــن لقاء
ح ـف ـتــر وال ـ ـسـ ــراج ف ــي أبـ ــو ظ ـب ــي قـبــل
أس ـبــوعــن ،بـتــأجـيــل ال ـل ـقــاء ال ــذي كــان
يـ ـفـ ـت ــرض أن يـ ـت ــم بـ ـحـ ـض ــور رئ ـي ــس
مجلس ال ـنــواب الليبي عقيلة صــالــح،
ف ـي ـمــا اك ـت ـف ــى ال ــرئـ ـي ــس ع ـب ــد ال ـف ـتــاح

السيسي بلقاء منفرد مــع حفتر في
قصر االتحادية في القاهرة ،في خطوة
تـهــدف إلــى تعزيز موقفه فــي الــداخــل
الليبي ،علمًا بأن دعوة مماثلة ُوجهت
إلى السراج لزيارة القاهرة مع إمكانية
الترتيب للقاء املشترك في أقرب فرصة
بحسب املواقف التي يتخذها الطرفان.
وال تزال القاهرة تدافع عن وجهة نظر
حفتر بأحقية أي شخص في الترشح
لالنتخابات الرئاسية من دون قيود أو
شــروط مــع استقالته مــن أي منصب،
ب ـج ــان ــب ض ـ ـ ــرورة أن ي ـك ــون ال ـس ــاح
فــي يــد الـجـيــش الـلـيـبــي امل ـس ــؤول عنه
حفتر ،مع ضمانات بعدم إقصائه عن
منصبه وقبول استقالته إذا ما اتخذ
هو القرار بذلك من دون ضغوط .وقد
أبدى السراج موافقة على طلب السالح
لـيـكــون تـحــت يــد حفتر ولـيــس مــع أي
ميليشيات أخ ــرى ،شريطة ضمانات
أخرى لم تكشف مصر تفاصيلها.
وبــرغــم تـعـقــد امل ــوق ــف ،أج ــرى رئيس
أرك ـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـي ــش امل ـ ـصـ ــري م ـح ـمــود
حـجــازي ،اتـصــاالت مكثفة مع حفتر
وال ـ ـسـ ــراج وص ــال ــح خـ ــال ال ـســاعــات
امل ــاض ـي ــة .وركـ ـ ــزت االت ـ ـصـ ــاالت على

ض ــرورة أن يـكــون هـنــاك حــل لألزمة
لدعم ليبيا بشكل كــامــل ،فيما أبــدت
مـ ـص ــر رغـ ـبـ ـتـ ـه ــا ب ـت ـق ـل ـي ــص ج ـه ــود
ال ــوس ــاط ــة ل ـت ـكــون م ـصــريــة ـ ـ ـ ـ عــربـيــة
خــال ـصــة م ــن دون ت ــدخ ــل م ــن األم ــم
امل ـت ـحــدة أو أي جـهــة أخـ ــرى ،حـتــى ال
يزيد تعقيد األمور.
َّ
ولم تتلق القاهرة حتى مساء أمس أي
تأكيدات بإمكانية عقد اللقاء الثالثي
قــريـبــا وال ـتــوافــق عـلــى خــريـطــة طريق
جديدة بدعم من القبائل الليبية التي
أجـ ــرت م ـبــاح ـثــات ف ــي ال ـق ــاه ــرة بــدايــة
العام الجاري ،علمًا بأن هناك توجهًا
لتعديل مواعيد خريطة الطريق ولعب
دور أك ـبــر للجامعة الـعــربـيــة فــي هــذا
الشأن.
وبحسب مصادر مصرية لـ«األخبار»،
ف ــإن الـ ـس ــراج أب ـل ــغ ال ـق ـي ــادة املـصــريــة
«استحالة» إجــراء انتخابات برملانية
ورئاسية قبل شهر شباط من العام
املقبل بسبب ضيق الوقت وصعوبة
تأمني جميع املدن داخل ليبيا ،مؤكدًا
أن االن ـت ـخ ــاب ــات س ـت ـكــون مـحـســومــة
مسبقًا إذا جرت قبل هذا املوعد ،في
إشارة إلى توقعه فوز املشير حفتر.

فرنسا

ماكرون في خطاب التنصيب:
إعادة صياغة ألوروبا
ّ
تسلم إيمانويل ماكرون رسميًا ،يوم
أم ــس ،منصب رئــاســة الجمهورية
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ل ـي ـك ــون ث ــام ــن رؤس ـ ــاء
ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ،وأص ـغ ــر
رئ ـيــس ف ــي تــاري ـخ ـهــا .وف ــي خـطــاب
التنصيب في قصر اإلليزيهّ ،
تعهد
الــرئـيــس بـ ــ«إع ــادة صـيــاغــة أوروب ــا
وإعــادة الثقة بالنفس للفرنسيني».
وأض ـ ــاف ف ــي خ ـط ــاب ــه ،أم ـ ــام م ـئــات
املدعوين لحفل تنصيبه ،أنه مقابل
«حاالت الغلو» في العالم «سنكون
ب ـحــاجــة إل ــى أوروب ـ ــا أك ـث ــر نـجــاعــة
وأك ـثــر سـيــاسـيــة ،ألنـهــا أداة قوتنا
وسيادتنا» ،في إشارة إلى النزعات
الغربية الرافضة استمرار االتحاد
األوروبي.
وقـ ـ ــال مـ ــاكـ ــرون الـ ـ ــذي ف ـ ــاز بـنـسـبــة
كـبـيــرة فــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة،
رغ ــم الـنـتـيـجــة الـتــاريـخـيــة لزعيمة
الـيـمــن املـتـطــرف مــاريــن لــوبــن ،إنــه
«ال بد من حماية أفضل للفرنسيات
والفرنسيني الذين يشعرون بأنهم
مـنـسـيــون ف ــي ه ــذا ال ـح ــراك الـعــاملــي
الواسع».
وأك ـ ــد أنـ ــه ل ــن يـتـخـلــى ع ــن شـ ــيء من
التعهدات التي قطعها ،وذلك في وقت
ي ـط ـلــب ف ـيــه ال ـب ـع ــض ،خ ـصــوصــا من
اليمني ،ضمانات قبل االنضمام الى
املعسكر الرئاسي .كذلك وعد ماكرون
بـ«إصالح عميق للحياة السياسية»
في فرنسا املنقسمة مع بطالة مزمنة
( ،)%10والتي ال تــزال تخضع لحالة
الطوارئ بسبب التهديدات االرهابية.
وم ــن امل ـق ــرر أن يـشـهــد ال ـي ــوم تعيني
رئـيــس الـ ــوزراء الـجــديــد ،مــا سيشكل
اخ ـت ـب ــارًا ك ـب ـي ـرًا لــرغ ـبــة م ــاك ــرون في
إع ـ ـ ــادة ص ـي ــاغ ــة امل ـش ـه ــد ال ـس ـيــاســي.
ّ
وبقي الرئيس متكتمًا على هوية من
اخ ـت ــاره لـلـمـنـصــب ،تــاركــا اإلشــاعــات
تتواتر بني السياسيني وفــي وسائل
االعالم .لكن اسم إدوار فيليب ،النائب
ّ
واملقرب من رئيس
عن اليمني واملعتدل
الـ ـ ـ ـ ــوزراء األسـ ـب ــق آالن ج ــوب ـي ــه ،هــو
ً
األكثر ت ــداوال .ويتجه مــاكــرون اليوم
أي ـضــا إل ــى أملــان ـيــا ل ـل ـقــاء املـسـتـشــارة

وعد بـ«إصالح
عميق للحياة
السياسية»

األمل ــان ـي ــة أن ـج ـيــا م ــرك ــل ،مـثـلـمــا فعل
س ـل ـفــه االشـ ـت ــراك ــي ف ــرن ـس ــوا ه ــوالن ــد
ف ـ ــور ت ـس ـل ـمــه م ـن ـص ــب ال ــرئ ــاس ــة ع ــام
 .2012وفي السياق نفسه ،وفي مؤشر
على رغبته فــي دفــع املـحــور الفرنسي
األمل ــان ــي ف ــي أوروب ـ ــا امل ـت ــأزم ــة ،اخـتــار
ماكرون السفير الفرنسي الحالي في
أملــانـيــا فيليب إيـتـيــان ( 61عــامــا) في
منصب مستشاره الدبلوماسي.
(أ ف ب)
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◄ وفيات ►
بمزيد من الرضى والتسليم ملشيئة
ال ـلــه تـعــالــى نـنـعــى إلـيـكــم املــأســوف
عليها املرحومة
سحر محمد محمود أبو شقرة
والـ ـ ــدة ت ــام ــر غ ــزال ــة زوجـ ـت ــه لــولــوه
فاروق العارف
مهند غزالة زوجته شيرين جرار
زيد غزالة
ُرشا غزالة زوجة عمر درويش
ش ـ ـ ـ ِّـي ـ ـ ـ َـع جـ ـثـ ـم ــانـ ـه ــا ال ـ ـطـ ــاهـ ــر يـ ــوم
الخميس  11أي ــار  2017فــي جامع
الـكــالــوتــي فــي الــراب ـيــة ،األردن بعد
صالة الظهر.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت غـ ـدًا
ال ـث ــاث ــاء  16الـ ـج ــاري م ــن ال ـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
الـ ـس ــابـ ـع ــة م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي فـ ـن ــدق four
 seasonsميناء الحصن.
لـلـفـقـيــدة الــرح ـمــة ول ـكــم مــن بعدها
طول البقاء.
رقدت على رجاء القيامة
َ
املربية لوريس مخايل اسطفان
زوجة اميل فريد سليمان
إبنها الدكتور فريد وزوجته ماري-
ران فارس لحود
ابنتاها وفــاء زوجــة الرئيس ميشال
سليمان
روزي زوجة انطوان َ
الد َرزي
وأوالدهم وعائالتهم ينعونها إليكم
يحتفل بالصالة عن نفسها الساعة
ال ــراب ـع ــة م ــن ب ـعــد ظ ـهــر ال ـث ــاث ــاء 16
الجاري في كنيسة السيدة الرعائية
– عمشيت.
تقبل التعازي ايام االثنني والثالثاء
واالرب ـ ـعـ ــاء  15و  16و  17ال ـج ــاري
ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة ال ـحــاديــة عشرة
صباحًا لغاية الساعة السابعة مساءً
في دار رعية السيدة – عمشيت.
ويـ ـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس  18ال ـ ـج ـ ــاري فــي
صـ ــالـ ــون ك ــات ــدرائـ ـي ــة م ـ ــار جــرجــس
املـ ــارون ـ ـيـ ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء مــن
الـ ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة عـ ـش ــرة ص ـبــاحــا
ً
مساء.
ولغاية الساعة السابعة

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
هرب العامالن البنغالدشيان
mohamad ebrahim
saiful islam
م ــن عـنــد مـخــدومـهـمــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عنهما شـيـئــا االت ـص ــال على
الرقم 71212172
هربت العاملة االثيوبية
hiwel hagos kahsay
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئًا االتصال على الرقم
03828301

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملعاملة 2012/557
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
تـ ـب ــاع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي نـ ـه ــار االث ـ ـنـ ــن فــي
 2017/5/29الساعة  1:30ظهرًا سيارة املنفذ
عـلـيـهــا كـ ــارال ريـ ــاض ك ـمــال م ــارك ــة نـيـســان
 TIIDAم ــودي ــل  2009رقـ ــم /327566/ج
ً
الخصوصية تحصيال لدين طالبة التنفيذ
شــركــة رســامـنــي يــونــس لـلـسـيــارات ش.م.ل.
وكـيـلـهــا امل ـحــام ـيــن ب ـس ــام الـحـلـبــي واي ـلــي
بـ ــازرلـ ــي ال ـب ــال ــغ  $/9384/عـ ــدا ال ـل ــواح ــق
واملخمنة بمبلغ  $/7118/واملطروحة للمرة
ال ـثــان ـيــة بـسـعــر  $/4500/او م ــا يـعــادلـهــا
بالعملة الوطنية ويتوجب عليها ميكانيك
منذ العام .2009
فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء الـحـضــور بــاملــوعــد
املحدد الى مرآب الشركة في بيروت املتحف
مقابل شركة الفولفو مصحوبًا بالثمن نقدًا
أو شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

◄شكر على تعزية►
يتقدم البروفسور رائــف رضــا رئيس
التجمع الطبي االجتماعي اللبناني
وعائلته بالشكر الجزيل ملن واساهم
وشــاركـهــم فــي ذك ــرى أس ـبــوع والــدهــم
الـحــاج خليل رض ــا ،س ــواء بالحضور
ال ـش ـخ ـص ــي أو عـ ـب ــر االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت أو
البرقيات ،ويخصون بالشكر:
ف ـخــامــة رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد
ميشال عون
دول ــة رئـيــس مجلس ال ـنــواب األسـتــاذ
نبيه بري
دول ــة رئـيــس مجلس ال ـنــواب السابق
حسني الحسيني
دول ــة رئـيــس مجلس الـ ــوزراء السابق
اللواء عصام أبو جمرة
ّ
مـمــثــل آي ــة الـلــه املــرجــع األع ـلــى السيد
ع ـلــي الـسـيـسـتــانــي ف ــي ل ـب ـنــان ال ـحــاج
حامد الخفاف
نائب األمــن العام لحزب الله سماحة
الشيخ نعيم قاسم
نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس اإلسـ ــامـ ــي
الشيعي األعلى الشيخ علي الخطيب
سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
في لبنان الدكتور محمد فتحعلي
النواب :علي بزي ،ياسني جابر ،فادي
األعور ،عمار حوري ،قاسم هاشم ،عبد
اللطيف الــزيــن ،عـلــي عـسـيــران ،نــواف
املوسوي
الوزير السابق عدنان منصور والوزير
أسعد رزق
املدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم
محافظ جبل لبنان السابق األسـتــاذ
عدنان دمياطي
نــائــب حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان الــدكـتــور
رائد شرف الدين
رئيس ديوان املحاسبة الرئيس أحمد
حمدان
رئـيــس املـكـتــب الـسـيــاســي لـحــركــة أمــل
الحاج جميل حايك
ن ـق ـيــب األط ـ ـبـ ــاء ال ـب ــروف ـس ــور ري ـم ــون
الصايغ
نقيب املحررين األستاذ الياس عون
عـضــو الـهـيـئــة الـشــرعـيــة ف ــي املجلس
اإلسـ ــامـ ــي ال ـش ـي ـعــي األعـ ـل ــى الـشـيــخ
قاسم قبيسي
م ــدي ــر ع ــام جـمـعـيــة املـ ـب ــرات الـخـيــريــة
الدكتور محمد باقر فضل الله
س ـ ـمـ ــاحـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ع ـف ـيــف
النابلسي ،والعالمة الشيخ حسن طراد
م ــدي ــر عـ ــام جـمـعـيــة الـتـعـلـيــم الــديـنــي
اإلسالمي الشيخ علي سنان
رئ ـيــس امل ـحــاكــم ال ـشــرع ـيــة الـجـعـفــريــة
س ــاب ـق ــا س ـم ــاح ــة ال ـش ـي ــخ ح ـس ــن عـبــد
الساتر
رئـيــس املحكمة الشرعية السنية في
ج ـب ــل ل ـب ـن ــان س ــاب ـق ــا ال ـش ـي ــخ يـحـيــى
الرافعي
إمام بلدة طلوسة الشيخ أمني ترمس
رؤس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات وال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات
وامل ـ ـخـ ــات ـ ـيـ ــر وأس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة الـ ـج ــامـ ـع ــات
واألط ـ ـبـ ــاء وامل ـه ـن ــدس ــن وال ـص ـي ــادل ــة
وأطـبــاء األسـنــان واملحامني والعلماء
وال ـ ـقـ ــادة ال ـع ـس ـكــريــن ورج ـ ــال الــديــن
وق ـ ـيـ ــاديـ ــي ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وح ـ ــرك ـ ــة أم ــل
والفاعليات السياسية واالقتصادية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة وقـ ـن ــاة
تلفزيون " "NBNوكافة من واسانا من
داخل وخارج لبنان.
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