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حمليات � /إعالنات

ت�شييع الأمين المنا�ضل محمد وا�صف فتال في م�أتم حا�شد في طرابل�س :لقاء ت�ضامني مع الأ�سير القيق في «دار الندوة»
�سنديانة قومية� ..آمن بمبادئ الحزب ً
وكلمات ّ
حذرت من تعري�ضه للتعذيب وللإطعام الق�سري
�سبيال لخال�ص الأمة

األمين الراحل محمد واصف فتال
ش � ّي��ع أه��ال��ي م��دي��ن��ة طرابلس
وفاعلياتها األمين المناضل محمد
واصف فتال في مأتم مهيب أقيم في
جامع طينال ـــــ جبانة باب الرمل،
وت��ق �دّم المشيّعين عميد التربية
والشباب ـ منفذ ع��ام طرابلس في
الحزب السوري القومي االجتماعي
ع��ب��د ال��ب��اس��ط ع��ب��اس ،ال��م��ن��دوب
ال��س��ي��اس��ي ل��ل��ح��زب ف��ي ال��ش��م��ال
زه��ي��ر ح��ك��م ،منفذ ع��ام ال��ك��ورة د.
ج���ورج ب��رج��ي وع���دد م��ن أع��ض��اء
المجلس القومي وهيئات المنفذيات
ومسؤولي الوحدات.
كما شارك في التشييع شخصيات
س��ي��اس��ي��ة وع��س��ك��ري��ة وف��اع��ل��ي��ات
اجتماعية وبلدية وحشد كبير من
المواطنين والقوميين.
وق���د أق��ي��م��ت ال��ص�لاة ع��ن روح
الفقيد في جامع طينال ثم ووري في
الثرى.
واألم��ي��ن ال��راح��ل ،محمد واصف
فتال من مواليد عام  ،1932انتمى
إلى الحزب في مطلع شبابه ،مؤمنا ً
بفكر سعاده وعقيدة الحزب ومبادئه،
وحفلت مسيرته الحزبية بالعطاء
والبذل وتنفيذ المهام الموكلة إليه
بك ّل تفان وإخ�ل�اص ،ومنح رتبة
األمانة في الحزب لدوره ونضاله.
غ��ادر لبنان إل��ى دي��ار االغتراب،
وهناك نشط حزبياً ،ولعب دورا ً هاما ً

من التشييع
وأسس أعماال ً
في الحياة السياسية ّ
خاصة ،مكنته من مساعدة القوميين
في إيجاد فرص عمل في آكرا عاصمة
غانا.
ع��اد إل��ى ال��وط��ن ،حيث أسهم
في الكثير من المشاريع واهت ّم
بتقديم المساعدات الطبية للفقراء
وال��م��ع��وزي��ن وم��� ّول المستشفى
اإلسالمي بالمعدات الالزمة .كما
رص���د م��س��اع��دات ش��ه��ري��ة ألس��ر
ع��دي��دة .وأوف���د ع��ش��رات الطالب
للدراسة في الخارج على حسابه
ال��ش��خ��ص��ي ،وك�����ان أح����د أب���رز
ال��م��س��اه��م��ي��ن ف��ي ص��ن��دوق دع��م
المتف ّوقين منهم.
اه��ت��م ب��ال��ع��م��ل ال��ث��ق��اف��ي وآم��ن
بأهمية الصحافة ودع��م الكثير من
وأسس مع
المؤسسات الصحافيةّ ،
األمين الراحل منصور ع��ازار مجلة
«المنبر» في باريس ،وك��ان شديد
االهتمام بالصحافة في شمال لبنان
ت��ع��زي��زا ً لموقع طرابلس الوطني
والقومي.
أس���س ب��ي��ت ال��م��غ��ت��رب وعُ ���رف
ّ
بعالقته ال��وط��ي��دة م��ع العديد من
المسؤولين في لبنان.
ك���ان ع��ض��وا ً ف��ي هيئة التنسيق
أسسها الرئيس الشهيد
الشمالية التي
ّ
رشيد كرامي ،وكان من أبرز المساهمين
ف��ي دع��م العمل الوطني والقومي،

قراءة ن�صراهلل ( ...تتمة �ص)1
فالنصر ُحسم في ضفته وك ّل ما يملكه أعداؤه تلويث هذا النصر
وتشويهه ،لذلك يخرج لجمهوره ليصون النصر ويحفظ نقاءه،
فيقول ال تساهموا مع أعدائكم في إفساد نصر كلفنا وكلفكم
دماء غالية وعزيزة ،وبمثل ما صنع النصر بالتضحيات ،نحتاج
تضحياتكم لنحمي بريقه ون��ق��اءه ،ول��ي��س مسموحا ً أن ندع
أعداءنا يص ّورون نصرنا نصرا ً لطائفة على طائفة بجعل آخر
مشاهد الحرب التي ننتصر فيها ،فتنة طائفية.
 يقول السيد لجمهوره إنّ المشهد يشبه عشية التحريرع��ام  2000عندما امتنع المقاومون وجمهور المقاومة عن
أي انتقام طائفي ،أو سلوك مستم ّد من غرور المنتصر وزهو
ّ
القوي وتعالي المنتصر .كونوا متواضعين ،واحفظوا نصركم
ّ
بالتعالي على االستفزازات« ،ستم ّرون بين بيوت فيها قتلى من
جماعات العميل أنطوان لحد وتسمعون الشتيمة وسالحكم
ب��أي��دي��ك��م ف��اح��ن��وا رؤوس��ك��م لمشهد ال��م��وت وص�� ّم��وا آذانكم
عن الشتيمة» ،هكذا كانت توصياته للمقاومين يومها ،وهي
تشبهها اليوم ،تعبير عن وطنية صافية ،وعن عل ّو وسم ّو فوق
العصبيات ،لكنها أيضا ً خطة ح��رب وخ��ارط��ة طريق الكتمال
النصر ،تضحيات صناعة النصر ُتقاس بالدماء ،وتضحيات
السير في طريق نيله ،تقاس بالدموع ،دموع األلم لمن يتح ّمل
االستفزاز ويكظم الغيظ ،ويتغاضى عن اإلساءة ،واليوم نريد
لنصرنا أن يكون لك ّل اللبنانيين والسوريين والعرب والمسلمين
والمسيحيين على اإلرهاب وداعمي اإلرهاب ،ونرفض أن ينجح
أعداؤنا بتحويله نصرا ً لطائفة على طائفة ،يجب أن ننجح كما
نجحنا عام  2000بتقديم نصرنا نصرا ً لك ّل اللبنانيين والعرب
والمسلمين والمسيحيين ،نصرا ً على االحتالل والظلم والعدوان
ومنع أعدائنا من تحويله نصرا ً لطائفة على طائفة.
 كلمة السيد لجمهوره ،ال تصغوا للحديث عن السابع منأيار فتردّدوه وراء أعدائكم ،الذين يحتاجون إلى التذكير به ،كي
يستنهضوا جمهورا ً يراهم ُيهزمون ،ويرى أنّ حملتهم علينا
ظالمة ،وت��ذك��روا أننا اليوم أق��وى من أن نحتاج إل��ى سابع من
أيار جديد ،ألنهم أضعف من أن يفكروا بخامس من أيار جديد،
ذلك زمان صار وراءنا ،فال تسمحوا لهم باستعارته من الذاكرة
لتعبئة جمهور يريدون منعنا من سؤاله عن مصلحة لبنان في
أن يقتتل اللبنانيون ،وال تسمحوا لهم بإغرائكم بالتذكير بمشهد
قوة ظاهرة هو أق ّل من قوتكم الكامنة الراهنة ،لتنجرفوا نحو
الزهو والتباهي .واعلموا أنّ الشتيمة ليست من شيم المقاومة
وال البذاءة لغتها ،كونوا على مستوى النصر الذي يلوح أمامكم،
واحفظوا منجزات الجهاد األصغر بجهادكم األكبر وهو مجاهدة
النفس حفظا ً لسم ّوها ورفعتها.
ناصر قنديل

بالعودة �إلى �سعاده ( ...تتمة �ص)1
إنني كعروبي وحدوي ،إذ أحيّي هذه الذكرى العزيزة على قلوب الكثيرين
فإنما ألؤكد أنّ القومية العربية التي أفهمها هي اإلطار الجامع لك ّل روافد الوحدة
والمقاومة في األمة ولك ّل تيارات النهوض فيها .أيا ً كانت دوائر االنتماء أصغر
من حدود الوطن الكبير أو أكبر منها ،خصوصا ً أنّ سعاده الداعي لسورية
ّ
والمنظر لها هو من قال بـ«أمم عربية أرب��ع» وب��أن دعوته «درع
الطبيعية
العروبة وترسها».
أمثال سعاده من الكبار في األمة يبقون حاضرين في وجدانها مهما تباينت
نصحح المسيرة
المواقف ،واشتدّت الخالفات ،فبالعودة إلى أفكارهم وسيَرهم
ّ
والمسار.

معن ّ
بشور

والمؤمنين بوحدة بالد الشام.
ت��م��يّ��ز ب��م��ن��اق��ب��ي��ت��ه ال��ق��وم��ي��ة
االجتماعية ،وك���ان سنديانة من
سنديانات ال��ح��زب ،وظ��ل متمسكا ً
بفكره وعقيدته ،وهو الذي آمن بأن
م��ب��ادئ ال��ح��زب ه��ي طريق خالص
األمة.
ه���ذا ،وي��س��ت��م� ّر ت��ق� ّب��ل ال��ت��ع��ازي

باألمين ال��راح��ل ،اليوم األرب��ع��اء 2
آذار  2016في فندق «كواليتي إن»
ـ قاعة السيناتور م��ن بعد صالة
العصر حتى الثامنة مساء (للرجال)
وطيلة أيام األسبوع (للنساء) في
منزل الفقيد الكائن ف��ي طرابلس
ــــ المعرض ـــــ شارع فضل مقدم.
البقاء لألمة.

جمعية الأ�سرى زارت عائلة
يحيى �سكاف في المنية بذكرى اعتقاله
زار رئيس الجمعية اللبنانية ل�لأس��رى والمح ّررين ف��ي السجون
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة أح��م��د ط��ال��ب م��ن��زل عائلة عميد األس���رى ف��ي السجون
«اإلسرائيلية» يحيى سكاف في المنية ،حيث كان في استقباله جمال
سكاف شقيق األسير وأف��راد العائلة ،وج��رى البحث في التحضيرات
للذكرى السنوية الـ 38العتقال األسير يحيى سكاف ،والتي ستقام في
طرابلس برعاية الوزير فيصل كرامي ،والتي تنظمها جمعية األسرى
ولجنة أصدقاء يحيى سكاف.
رحب جمال سكاف باسم عائلة وأصدقاء األسير يحيى سكاف
بداية ّ
برئيس الجمعية ،وأعتبر أنّ منزل يحيى سكاف هو منزل المقاومين الذين
لم يضيّعوا البوصلة الحقيقية لألمة ،وأكد البقاء على نهج المقاومة
الذي اختاره األسير يحيى سكاف ورفاقه األبطال في المقاومة اللبنانية
والفلسطينية ،وق��ال« :إننا نتابع مسيرة يحيى سكاف بعد  38عاما ً
على اعتقاله إيمانا ً م ّنا بعدالة وقدسية قضيته التي يجب على الجميع
مساندتها والوقوف معها ألنها ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالصراع مع العدو
اإلسرائيلي».
من جهته قال طالب :من منزل يحيى سكاف نؤكد أنّ المقاومة ما زالت
على عهدها ووفائها في استعادة األسرى ،وهذا وعد قطعه األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ،حين قال« :نحن قوم ال نترك أسرانا في
السجون» ،ألنّ األمة التي تترك أسراها هي أمة بال شرف وبال كرامة.
وجدد طالب تأكيد «أنّ األسرى وتحديدا ً يحيى سكاف ورفاقه عبد الله
عليان ومحمد فران ،سيعودون حتما ً إلى ديارهم ،وأنّ أسرهم لن يطول،
وهذا وعد قطعناه وال يمكن أن نتخلى عنه».
وأسف للموقف الحكومي اللبناني الغائب عن قضية األسرى ،خاصة
أننا لم نجد طيلة  38عاما ً أيّ تحرك رسمي وجدي للدولة اللبنانية تجاه
قضية المناضل يحيى سكاف.
كما زار طالب النصب التذكاري لألسير يحيى سكاف عند مدخل مدينة
المنية تعبيرا ً عن التضامن مع قضيته.

ّ
نظمت «اللجنة الوطنية للدفاع
عن األس��رى والمعتقلين في سجون
االحتالل الصهيوني» لقاء تضامنيا ً
مع األسير اإلعالمي الفلسطيني محمد
القيق ف��ي «دار ال��ن��دوة» ف��ي إط��ار
«الحملة األه��ل��ي��ة لنصرة فلسطين
وقضايا األمة» ،حضره المنسق العام
للحملة األهلية معن بشور ،ورئيس
مجلسي إدارة «دار ال��ن��دوة» الوزير
َ
ال��س��اب��ق ب��ش��ارة م��ره��ج ،وممثلون
ع��ن األح����زاب اللبنانية والفصائل
الفلسطينية وإعالميون.
اف��ت��ت��ح م��ره��ج ال��ل��ق��اء ،م��رح��ب �ا ً
بالحاضرين ،مؤكدا ً أن القيق «الذي
يصوم عنا ً جميعا ً وعن أمته العربية
مذكرا ً إيانا وخصوصا ً الديار العربية
لب
الواسعة أن القضية ،التي هي ّ
القضية العربية والقضية اإلنسانية،
منسية وشعبها الفلسطيني متروك في
الشتات بدليل حالة المخيمات».
وأوضح مدير عام مؤسسة القدس
الدولية ياسين حمود أن اعتقال القيق
وتعريضه للتعذيب ولإلطعام القسري
مثال ب��ارز على انتهاك «إسرائيل»
الممنهج والسافر للقانون اإلنساني
الدولي وحقوق االنسان».
وط���ال���ب ال��م��ن��ظ��م��ات الحقوقية
والدولية واإلنسانية بالتحرك الفوري
إلنقاذ وإطالق سراح األسير القيق.
ب����دوره ،اعتبر أم��ي��ن س��ر اللجنة
الوطنية لألسرى يحيى المعلم أننا
«نتضامن مع األسير الفلسطيني الذي
يختصر معاناة شعب فلسطين».
وتال نقيب المحررين الياس عون
كلمة األمين العام للصحافيين العرب
زكريا حاتم ،الذي أدان اعتقال القيق،
معتبرا ً أن «االنتهاكات التي تنتهجها
ق���وات ال��س��ل��ط��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ضد
الصحافيين الفلسطينيين عبر إخضاع

جانب من اللقاء
 17منهم لالعتقال هو شكل من أشكال
االعتقال المخالفة للمعايير الدولية».
وأوضح أن «القيق يخوض معركة
بطولية في طليعة نضال الصحافيين
الفلسطينيين الذين يتع ّرضون لعملية
استهداف منظمة من جيش االحتالل»،
مشددا ً على أن «األمانة العامة التحاد
الصحافيين العرب تدعو المؤسسات
الحقوقية الدولية خاصة ذات الصلة
بحقوق اإلن��س��ان وك��اف��ة المنظمات
الصحافية الدولية للتدخل وإدان��ة
اإلج����راءات االنتقامية اإلسرائيلية
والعمل بكافة الوسائل إلنقاذ حياة
القيق».
م��ن ج��ه��ت��ه ،أل��ق��ى خ��ل��ي��ل خ��وري
ك��ل��م��ة ن��ق��ي��ب ال��ص��ح��اف��ة اللبنانية
عوني الكعكي ،مؤكدا ً أن «التضامن
م��ع األس���رى وم��ع األس��ي��ر القيق هو
بالضرورة تضامن مع الذات ،ألن كل
ما يتعلق بالقضية الفلسطينية هو

شرف لهذه األمة».
وطالب األمين العام السابق التحاد
المحامين ال��ع��رب ومنسق اللجنة
الوطنية لحماية ومساندة الصحافيين
وسجناء الرأي المحامي عمر زين جميع
المؤسسات والمنظمات في العالم أن
«تتحرك بحيث نضع بتصرفها حالة
هذا المناضل الصحافي األسير الذي
مضى على صيامه أكثر من  55يوماً».
ك��ذل��ك ،طالب منسق ع��ام الحملة
الدولية للتضامن م��ع األس���رى فهد
حسين بإطالق سراح القيق ،فيما أعلن
رئيس التنظيم القومي الناصري مقرر
لقاء األحزاب والقوى اللبنانية سمير
شركس التضامن مع الصحافي القيق
«كما كنا وقفنا قبالً مع كل األس��رى
المناضلين الفلسطينيين الذين مارسوا
سياسة األمعاء الخاوية وانتصروا
على جالديهم الصهاينة».
وب��دوره ،أكد النقابي محمد قاسم

قبالن التقى عبد الرزاق والقطان :لتهدئة الخطاب ال�سيا�سي
استقبل المفتي الجعفري الممتاز
الشيخ أحمد قبالن ف��ي دار اإلفتاء
الجعفري رئ��ي��س «ح��رك��ة اإلص�لاح
والوحدة» الشيخ ماهر عبد ال��رزاق،
ورئ��ي��س «ح��رك��ة ق��ول��ن��ا وال��ع��م��ل»
الشيخ أحمد القطان ،وج��رى البحث
في األوض��اع العامة والتطورات في
المنطقة.
وأكد قبالن خالل اللقاء« ،ضرورة
ب��ذل ك��ل م��ا يمكن م��ن جهود لتعزيز
االستقرار والحفاظ على السلم األهلي،
والسيما في ظل هذه الرياح الساخنة
التي تفرض على اللبنانيين جميعا ً
تهدئة الخطاب السياسي ،واالستعداد
والتأهب لمواجهتها ،وذلك بالمزيد من
الوحدة والتضامن والتوافق».
ب��دوره أكد ّ
القطان «وج��وب صون
ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة واإلس�لام��ي��ة في
لبنان ،ألن هذا الزمان ال��ذي تعيشه
األم���ة م��ن فتن متنقلة ،وم��ن حرب
ممنهجة من االستكبار العالمي وأزالمه
من التكفيريين اإلرهابيين المجرمين

يتطلّب منا مزيدا ً من اللحمة ،ومزيدا ً
م��ن ال��ت��ع��اون ع��ل��ى م��ح��ارب��ة ال��ع��دو
اإلسرائيلي واالستكبار العالمي».
واعتبر «أن التصويب على المقاومة
في هذا الوقت الراهن ليس لمصلحة
أحد من العرب أو المسلمين ،فالمقاومة
ال تحتاج إلى دروس في العروبة وفي
الوالء لهذه العروبة ،فحركات المقاومة
هي التي أعطت العزة والكرامة لكل

العرب ولكل المسلمين ولكل أح��رار
العالم ،لذلك نحن لسنا ضد أي تحالف
عربي وإسالمي ،ولكن يجب أن يكون
هذا التحالف لخدمة القضية العربية،
ولخدمة المشروع المقاوم الذي يحارب
الصهيونية العالمية واالستكبار
العالمي والعدو التكفيري».
وق���ال« :ن��ح��ن ن��ع � ّول على حكمة
الرئيس نبيه بري الذي يعمل جاهدا ً

ّ
والقطان
قبالن مجتمعا ً إلى عبد الرازق

رو�سيا :لإقفال الحدود ( ...تتمة �ص)1
م��ن دون تحقق ال��ن��ص��اب ال��ل�ازم ،وم��ن دون مشاركة
النائب سليمان فرنجية ،الذي تلقى دعوة علنية للمشاركة
في الجلسة كمرشح رئاسي ،فر ّد علنا ً أنه يتف ّهم دعوة
����اق م��ع��ه��م ،ولن
ال��ح��ري��ري ،ول��ك��ن��ه م��ل��ت��زم بحلفائه وب ٍ
يشارك.

نصر الله في «الرسول األعظم»

بعث األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بزيارته
جرحى الحزب الذين أصيبوا في سورية في مستشفى رسول
األعظم في بيروت ،قبيل إطاللته التلفزيونية ،رسالة إلى المملكة
العربية السعودية «أن حزب الله مرتاح ال يهاب التهديدات التي
ترمى يمينا ً ويسارا ً وأن ال مشكلة أمنية في لبنان» .وأطل السيد
نصر الله بأعصاب هادئة كعادته وتحدث من موقع القوة ليؤكد
التمسك بالحوار واالستقرار .وخرج السيد نصر الله ألول مرة
بخطاب بعد إلغاء الهبتين السعوديتين للجيش اللبناني ليقول
ما هي المبررات الواهية أو السواتر المستخدمة وما هي حقيقة
الموقف السعودي؟ وقدم السيد نصر الله قراءة بحسب مصادر
مطلعة لـ«البناء» متكاملة لعاصفة الحزم السعودية على حزب
الله وربط بدقة وباستفاضة وإحاطة واسعة كل األسباب التي
أدت بالحزب منذ عام لفتح النار مباشرة على المملكة على خلفية
العدوان اليمني وفترة الصمت الطويل التي سكت فيها الحزب
عن اإلضاءة على الحرب الصامتة التي كانت السعودية تشنها
على الحزب منذ عام  2005واأله��م في ما قاله السيد بحسب
المصادر ،أنه دعا السعودية إلى مواجهته والوقوف وجها ً لوجه
فهو يملك القناعة الكاملة دفاعا ً عن موقفه ،داعيا ً السعودية إلى
عدم معاقبة كل اآلخرين ،دولة وشعبا ً وجيشاً ،بحجة محاربة
حزب الله واالنتقام منه ،عندما تساءل «هل يحق للسعودية أن
تعاقب لبنان والدولة والجيش والمقيمين اللبنانيين في الخليج،
ألن هناك حزبا ً لبنانيا ً يأخذ موقفا ً ويرفع الصوت؟ وهل العربي
يعطي هبة يعود ويسحبها وهل العربي يطرد ضيوفه؟ أهذه هي
العروبة؟».

السيد يرسم خارطة الطريق
للمواجهة مع المملكة

وأكد السيد نصر الله أن المواجهة مع السعودية مستمرة
على قاعدة تو ّرطها في كل ملفات المنطقة من سورية إلى العراق
واليمن والبحرين ولبنان .وقال إن لديه تسجيالت الهواتف
ّ
المفخخة كانت تأتي من
التي تثبت أن أوامر تفجير السيارات
السعودية .ولفتت المصادر إلى «أن السيد نصر الله أعاد رسم
خارطة الطريق للمواجهة المستم ّرة مع المملكة وسعى منذ
بداية كلمته إلى الفصل ما بين اعتبارات الداخل التي تحكم
الصراع السياسي في البلد وبين االشتباك السياسي المستم ّر
مع المملكة».
ومن الواضح ،بحسب المصادر ،أن السيد الذي فند قراءته
ألحداث األيام الماضية قد تلقف بإيجابية نتائج لقاء الرئيس
نبيه بري والرئيس سعد الحريري من حيث إعادة التأكيد على
السلم األهلي ومنظومة األم��ان القائمة وه��ي الحوار الثنائي
وال��ح��وار الوطني والحكومة .وأع��ل��ن استمرار تمسك حزب
الله بكل عناصر التهدئة الداخلية وفصلها تماما ً عن عناصر

ممثل المنتدى العالمي لدعم المقاومة
ومناهضة االمبريالية استمرار التحرك
المتضامن مع األس��رى وم��ع شهداء
االن��ت��ف��اض��ة ك��واج��ب وط��ن��ي وقومي
وإنساني.
وكانت زوجة األسير القيق ،فيحاء
القيق ،شاركت في الندوة عبر اتصال
هاتفي من داخل األراضي الفلسطينية
المحتلة ،مؤكدة أن «محمد تدهورت
ّ
وخف
صحته كثيرا ً ودخل في غيبوبة،
نظره بعد دخول إضرابه عن الطعام
اليوم الـ .»57
وأش���ارت إل��ى أن القضية ليست
قضية محمد القيق وح��ده بل قضية
كل صحافي تعرض للظلم وكل عربي
ح��ر» ،مشددة على أننا «ال نريد أن
يخرج محمد محموال ً على األكتاف بل
أن يعود إلى أطفاله وعائلته منتصرا ً
ع��ل��ى س��ج��ان��ه ف��ي م��ع��رك��ة األم��ع��اء
الخاوية».

االشتباك مع السعودية ،وقال لسنا على حافة حرب أهلية وما
يتردّد عن « 7أيار» و»قمصان سود» غير صحيح أبداً ،هناك مَن
يريد فتنة ويريد توظيف المناخ السائد إليجاد فتنة في لبنان،
خصوصا ً بين الشيعة والسنة ،مشدّدا ً على أنه رغم كل ما تقوم
به السعودية يجب أن يبقى لبنان محيّدا ً عن كل توتر وتج ّنب
النزول إلى الشارع.
ولفتت المصادر إلى «أن السيد نصر الله قطع الطريق على
التهديد الذي يجتاح البلد بتوجيه مباشر من قوى تستثمر على
حالة الهلع والخوف التي يجري بثها أمنيا ً واقتصاديا ً ومالياً،
وحتى أنه دعا كل األجانب والسياح للمسارعة إلى زيارة لبنان
مشيعا ً أجواء من الطمأنينة بما يضرب كل منطق التهويل الذي
استهدف البلد من المملكة وحلفائها الداخليين خالل األسبوعين
الماضيين».

الحريري يحضر اليوم
بعد غياب عن  35جلسة

أما في ساحة النجمة ،فلن يتغيّر مشهد جلسة انتخاب الرئيس
الـ 36عن الجلسات السابقة ،باستثناء حضور رئيس تيار
المستقبل سعد الحريري للمرة األولى ،بعدما غاب عن الـ  5جلسة
السابقة .ومن المتوقع أن يحضر الرئيس نبيه بري إلى المجلس
النيابي من دون أن يدخل القاعة العامة جريا ً على العادة لعدم
اكتمال النصاب.
قال الرئيس الحريري عقب زيارته رئيس الحكومة تمام سالم
في السراي الحكومي «إن رئيس تيار المردة النائب سليمان
فرنجية يمكن أن ال يحضر إل��ى انتخاب الرئيس ال��ي��وم ،هذا
الموضوع ليس صحيحً ا ونحن ال نوافقه الرأي ،وندعوه للحضور
ألننا سنحضر إلى المجلس النيابي من أجله» .وأكد مواصلة
الحوار بين تياره وحزب الله.
ومن دارة الوزير السابق فريد هيكل الخازن أكد فرنجية أنه
لن يشارك في أي جلسة نيابية من أجل انتخاب رئيس جديد
للجمهورية ،إال بالتنسيق مع الحلفاء في قوى الثامن من آذار.
وأعلن أن��ه مع ال��ن��زول إل��ى مجلس ال��ن��واب ،خصوصا ً أنه
مرشح إلى رئاسة الجمهورية ،مؤكدا ً أن الحريري على حق
بالذي يطرحه ،ولكن لبنان ليس سويسرا وال السويد وال دولة
ديمقراطية ،موضحا ً أن نزوله إلى مجلس النواب قد يُع ّقد األمور
أكثر وال يحلّها.
وفي السياق ،أكدت مصادر وزارية في تيار المردة أن «أحدا ً
الموحد لن يشارك في الجلسة اليوم»،
من نواب كتلة لبنان الحر
ّ
وج��ددت المصادر «التأكيد على موقف الوزير فرنجية بعدم
حضور أي جلسة من دون حزب الله».
وعشية الجلسة أكد تكتل التغيير واإلصالح «أن المناورات كاف ًة
إلى الفشل ،والمقصود طبعا ً هو عدم تحقيق أيّ خرق ،من الذين
برئيس قويّ وفقا ً للمعايير الديمقراطيّة والميثاقيّة».
ال يرغبون
ٍ
وقال« :كال ٌم آخر بعد جلسة اليوم ،واإلخفاق تلو اإلخفاق لهدف
سلق هذا االستحقاق المحوري والمفصلي والميثاقي بامتياز،
الذي يعنينا جميعاً» .وشدد على أن ّ الكالم ال ُمباح في مواقيته
عند العماد ميشال عون ،الصابر على الصفة ،والقدرة ،والميثاق
تصح في جميع المعايير .ال تجوز المساومات
والمقارنات التي ال
ّ
في الحقوق الميثاقيّة والدستورية والقانونية ولن تم ّر ..لن يبقى
تعطيل الميثاق من دون ردّ».

من أجل رأب الصدع وصون الوحدة
الوطنية واإلس�لام��ي��ة ،ون��ع � ّول على
حكمة ك��ل ال��ق��ادة السياسيين في
لبنان ب��أن يكونوا في ه��ذه المرحلة
على مستوى األزم���ة التي تعيشها
المنطقة».
من جهته ،طالب عبد ال��رزاق «كل
القوى السياسية ورج��ال الدين أن
يغلبوا لغة العقل والحوار والتالقي
على لغة االن��ف��ع��ال ،وأن يتحملوا
مسؤولياتهم في الحفاظ على الوحدة
اإلسالمية ،فمن غير المسموح أن يؤخذ
لبنان إلى المستنقع الفتنوي ليخدم
أه��داف �ا ً خارجية ،فلبنان مسؤولية
الجميع في الحفاظ على أمنه وعلى
استقراره».
وخ��ت��م« :ل��ب��ن��ان قلعة ال��ع��روب��ة
واإلس�لام ،ولبنان فيه مقاومة وفيه
جيش يقدمان التضحيات فنحن ال نقرأ
العروبة إال بكتاب فلسطين ،لذا ندعو
الجميع إلى التعقل وإلى أن يحافظوا
على عروبتهم الحقيقية».

�إعالنات ر�سمية
وعلمت «البناء» أن اجتماع التكتل أمس ،توقف عند مناورات
الفريق اآلخ��ر لعدم السير بترشيح الجنرال بطريقة لم تكن
ناجحة وسخيفة» .ولفتت مصادر وزاري��ة في تكتل التغيير
واإلصالح إلى «أن الهدف من دعوة الحريري فرنجية النزول
إلى المجلس ،إحداث المزيد من اإلحراج لضرب االنتخابات»،
مشيرة إل��ى «أن تيار المستقبل يحاول الوصول إل��ى طريق
مسدود وإح��داث توتر داخلي» ،و«ه��ذا في غير محله ،فنحن
وحلفاؤنا سنمنع ذلك».
ولفتت المصادر إلى االنتقادات المثيرة للجدل التي يتعرض
لها وزير الخارجية جبران باسيل ،وسأل التكتل خالل االجتماع
«لماذا ال تأخذ الحكومة القرارات الخارجية وتسلّمها للوزير
باسيل ،فمن المؤسف اختراع أمور ولصقها بوزير الخارجية»؟
ودعا المجتمعون الحكومة إلى عدم ترك المجال للتأويل ،وما إذا
كانت الحكومة توافق الدول الخليجية تصنيف حزب الله كمنظمة
إرهابية ،فلتأخذ قرارا ً بذلك وتعلنه»!

ضاهر خلفا ً لفاضل

من ناحية أخرى ،وافق وزير الدفاع سمير مقبل على اقتراح
المجلس العسكري تعيين العميد كميل ضاهر خلفا ً للعميد
ادمون فاضل ،وذلك بعدما رفع المجلس العسكري اقتراحا ً في
هذا الشأن إلى مقبل ،على أن يُصار إلى استبدال أربعة مسؤولي
مخابرات حاليين ممن هم أقدم رتبة من ضاهر وهم المساعد
الثاني الحالي لمدير المخابرات وم��دراء المخابرات في البقاع
وجبل لبنان وبيروت.
وفيما سارع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط إلى
اعتبار تعيين مدير استخبارات جديد بعيد عن قواعد االحتراف
والحد األدنى من االنضباط والخلقية المسلكية ،مرورا ً بمجلس
عسكري ضحل ومطواع على قياس اآلخرين ،رأت مصادر عسكرية
لـ«لبناء» أن تعيين العميد ضاهر كان قرارا ً حكيما ً
ويصب في
ّ
خدمة استقرار وانتظام عمل المؤسسة ،نظرا ً للحساسية التي
تتسم بها مديرية المخابرات والتي ال تحتمل أي شكل من أشكال
الفراغ أو عدم االستقرار».
وأوضحت أن «المجلس العسكري كان أمام أحد أمرين ،إما
تكليف ضابط بالوكالة بانتظار تعيين األصيل وإما رفع اسم أحد
العمداء لوزير الدفاع لتعيينه باألصالة وكان الخيار الثاني هو
األفضل».

وجهة الباخرة طرابلس!

إلى ذلك توقفت مصادر أمنية لـ«البناء» عند توقيف قوات خفر
السواحل اليونانية سفينة مح ّملة باألسلحة مقبلة من تركيا
قبالة سواحل جزيرة كريت ومتوجهة إلى لبنان ،وأشارت إلى
أنّ السفينة كانت تحمل  6حاويات منها  2مملوءتان باألسلحة
والذخيرة».
وفيما احتجزت السلطات اليونانية طاقم السفينة وهم 11
رجحت المصادر
شخصا ً منهم  6سوريين و 4هنود ولبنانيّ ،
«أن تكون وجهة هذه الباخرة إلى طرابلس لتسليمها إلى إحدى
الخاليا اإلرهابية في لبنان أو نقلها إلى المجموعات المسلحة
في سورية» ،ووضعت «العملية ضمن سياق السعي السعودي
إلى التوتير األمني ومواكبة للتصعيد السياسي والدبلوماسي
واالقتصادي ضد لبنان».

تدعو محكمة الغرفة االبتدائية األولى
في البقاع المستدعى ضدهم نزهة مخايل
منصور وليلى وجان ونبيل وندى وعطاء
وريتا أوالد شفيق كرموش المقيمين سابقا ً
في الفرزل والمجهولي محل اإلقامة حاليا ً
للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً
إل��ى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ الحكم
الصادر عن المحكمة بتاريخ 2016/1/7
ب��رق��م أس����اس  2016/359ق����رار رق��م
 2016/6باالستدعاء المقدم من ناصيف
شبل حنا بوكالة االس��ت��اذ رشيد يوسف
فرح.
خالصة الحكم :تقرر إعالن عدم قابلية
العقار رقم  /2758/الفرزل للقسمة عينا ً
بين الشركاء وطرحه للبيع بالمزاد العلني
بين العموم وفقا ً للثمن المحدد في تقرير
الخبير على أن يوزع الثمن بين الشركاء كل
بحسب مقدار ملكيته في العقار.
وللمستدعى ضدهم المذكورين مهلة
ثالثين يوما ً من تاريخ النشر لالستئناف.
رئيس الكتبة
جورج أبي فيصل
اعالن
من امانة السجل العقاري في المركزية
في زحلة والبقاع الغربي
طلب احمد صالح الحمصي سند تمليك
بدل عن ضائع بحصة ورثة خزمة خليل
ترشيشي بالعقار رقم  484تعلبايا.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
امين السجل العقاري
ليلى الحويك
كهرباء قاديشا
اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د ل��ش��راء خ�لاي��ا مسبقة
الصنع قطع في الغاز ( SF6ع��دد )150
وذل��ك وفق المواصفات الفنية والشروط
االداري��ة المحددة في دفتر الشروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
ثمانماية الف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
م��ن قسم ال��ش��راء ف��ي المصلحة االداري���ة
في مركز الشركة في البحصاص ما بين
الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم
عمل .تقدم العروض في أمانة السر في
قاديشا -البحصاص .تنتهي مدة تقديم
العروض يوم االربعاء الواقع فيه  23آذار
 2016الساعة  12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
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