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حمليات � /إعالنات

دروي�ش تر�أ�س قدا�س با�سيليو�س

ــ المملكة العربية ال�سعودية والواليات المتحدة الأميركية و«�إ�سرائيل»

علي جانبين
عام من الجرائم السعودية األميركية «اإلسرائيلية» في اليمن بينما اليمنيون يزدادون صالبة
ويسطرون أروع مالحم البطولة ،وهم يقاتلون في الجبهات ويفدونها بالغالي والرخيص بالمال
والرجال ويبتكرون وسائل تقليدية ناجعة في محاصرة الحصار المضروب عليهم والذي
يهدف التحالف وعلى رأسه دولة اإلرهاب السعودية إلى إبادة  25مليون نسمة تقريبا ً بالقتل
أو التجويع أو التشريد ومحاولة خلق حالة من النزوح في الداخل أو اللجوء إلى الخارج عبر
ٌ
أهداف ُك ْب َرى من نشر الفتنة والحروب في العالم العربي،
األراضي السعودية.وإذا كانت ألميركا
َ
تكون بمنأىً عن المخطط الصهيوأميركي ،تنظر إ َلى الـيَـمَـن باعتبارها
السعُ وديّة التي لن
فإنَّ َّ
الســعُ ــوديّ  ..وقد ّ
تدخلت
إمار ًة تابع ًة وال يجوز ألهلها وشعبها أن يق ّرروا مصي َرهم خارج الفلك َّ
السعُ ـوديّ وإن اختلفت
في  ،2011وغيّرت مسا َر الثور ِة عبر تسوية سياسية ضمنت بقاء النفوذ َّ
شخوص الحاكمين في صنعاء.لكن الرياض عجزت عن تفهُّم المتغيرات الـيَـمَـنية بعيد ثورة 21
ُ
نفسها مرغم ًة على التعامل مع شريك جديد ال تحبه ..فتالقت الرغب ُة
سبتمبر ،2014ووجدت َ
الســعُ ــوديّة مع مشروع اإلدارة األميركية ،وباركت «إسرائيل» ما عُ رف بعاصفة الحزم ،التي
َّ
َ
تكون في وج ِه «إسرائيل» ،فح ّولها النظا ُم العربي الرسمي المهترئ
الشعوب العربية أن
أرادتها
ُ
إ َلى وجه ٍة أخرى.

الكيان الصهيوني ومملكة آل سعود...
تطبيع وتحالف في خدمة العدوان األميركي على اليمن؟

الخبير «اإلسرائيلي» في الشؤون العربية «تسفي بارئيل» .أشار من جانبه إلى األهمية الكبرى
لتعاون تل أبيب مع الرياض في العدوان على اليمن ،باعتبارها مدخل باب المندب وهو المم ّر
المائي المهم للكيان «اإلسرائيلي» ،فيما رأى «أليكس فيشمان» المحلل العسكري في صحيفة
«يديعوت أحرونوت» ،أنّ «الحرب التي تشنها السعودية ضد اليمن ،تخدم مصالح «إسرائيل»
مباشرة ،وتشكل فرصة ثمينة لجني ثمار استراتيجية حيوية لألمن «اإلسرائيلي» ويجب
دعمها»؛ أما المستشرق اليهودي «رؤوفين باركو» فقال بصراحة :إن «ما يحدث اليوم من صراع
محتدم في اليمن قد يكون فرصة الندماج «إسرائيل» سرا ً في المخططات الجيواستراتيجية لدول

المنطقة».اتهم «غاريث بورتر» المحلل السياسي والخبير في شؤون األمن القومي األميركي
الواليات المتحدة األميركية برفضها الستخدام نفوذها الهائل على السعودية إلنهاء الحرب
على اليمن واستنكر بورتر الحصار الذي فرضته السعودية على اليمن جوا ً وبرا ً وبحرا ً بحجة
منع وصول األسلحة ،ولكنها منعت أيضا ً الطعام والوقود والدواء من الوصول إلى الماليين من
اليمنيين وخلق كارثة إنسانية .وأضاف «السفن البحرية األميركية تقوم بدوريات جنبا ً إلى
جنب مع السفن السعودية لمنع األسلحة من دخول اليمن وتتو ّرط أيضا ً في الحصار الذي تقوده
السعودية لمنع الغذاء والوقود واإلمدادات الطبية.

صحيفة «إسرائيلية» تؤكد مشاركة «إسرائيل» في العدوان على اليمن

أجرت صحيفة «معاريف» الصهيونية مقابلة مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ،أكد
فيها أن السعودية ستواصل عملها من أجل السالم ،لكن يجب قبل كل شيء معالجة األزمة في
سوريا وإرهاب داعش ،وأضافت الصحيفة أن الوضع في اليمن وخطر اإلرهاب يتواجدان على
سلم أولويات الرياض وأن النظام السعودي تلقى دعما ً عسكريا ً من «إسرائيل» في عدوانها
الوحشي على اليمن.وأشار المحلل األميركي إلى إعالن المتحدث العسكري السعودي اللواء أحمد
عسيري في  8مايو الذي أعلن فيه أن المدن الشمالية صعدة ومران أهداف عسكرية ،ولكن بعد
زيارة منظمة العفو الدولية لهذه المناطق كشفت عن انتهاكات واضحة لقوانين الحرب الدولية
التي تحظر استهداف المنشآت المدنية فضالً عن العقاب الجماعي للسكان المدنيين.ونقل المحلل
عن منظمة العفو الدولية أن الهجمات السعودية في األشهر األخيرة د ّمرت العديد من المنازل
واألس��واق وأن السعودية قد تجاهلت كل القوانين وألحقت اإلصابات في صفوف المدنيين
واألضرار بالمنشآت المدنية.ووفقا ً لتقرير مشترك صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ،أنه نجم عن القصف الجوي في اليمن من أواخر شهر مارس وحتى نهاية يوليو 2015
( )2682قتيالً وجريحا ً بين المدنيين وهو أكبر عدد للضحايا من بين كل الحروب الدائرة في هذه
الفترة.السؤال يبدو أن السعودية ضلّت الطريق وأضاعت البوصلة واستبدلت العدو بالصديق
وفي العلن؟لم تقع اليمن تحت االحتالل «اإلسرائيلي»؛ ولم ينتهك سيادتها الطيران الفارسي،
لكن أعراب هذا الزمان هم مَن فقدوا البوصلة ،وتحالفوا مع العدو ضد الصديق ونسوا مجازر
«إسرائيل» اليومية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وتركوا في اليمن في ظل قيادة مصابة
بالزهايمر تس ّمي الجرم حزما ً وترى في قتل آالف وتجويع الماليين نصرا ً وإعادة أمل.

كيري يعر�ض ( ...تتمة �ص)1
لكنه ليس عائقا ً أم��ام تفاهمهما طالما أن
التفاهم قائم على التسليم بأنه ليس شأنا ً
دوليا ً بل هو أمر متروك للسوريين.
هذا التفاهم الروسي األميركي سيدفع
م���ح���ادث���ات ج��ن��ي��ف خ���ط���وة إل�����ى األم�����ام
ب��ك��س��ر اح��ت��ك��ار ج��م��اع��ة ال���ري���اض لتمثيل
ال��م��ع��ارض��ة ال��ت��ي تشكل ال��ح��ل��ق��ة الراهنة
ال��ت��ي تعيق ان��ط�لاق ال��ت��ف��اوض ،وال��ت��ي قد
يحتاج إنجازها الكامل شهر نيسان حتى
تبدأ في شهر أيار مفاوضات حول آليات
الشراكة في الحكم التي تسمى باالنتقال
السياسي ،وفيها سيكون التفاوض شاقا ً
وصعب بلوغه بتفاهمات سريعة لما يرتبه
ال��ت��راج��ع ع��ل��ى ج��م��اع��ة ال��ري��اض م��ن وقع
موحدة
��اس وم��ا يمثله القبول بحكومة
ق ٍ
ّ
في ظل الرئاسة السورية من نهاية مفجعة
لكل خطابها السياسي الذي دفعت سوريا
أثمانا ً مكلفة بسببه وشكل الغطاء لدخول
كل التشكيالت اإلرهابية إليها.
وف��ق��ا ً لمصادر متابعة سيساهم كسر
احتكار تمثيل المعارضة من قبل جماعة
ال���ري���اض ب��ال��ت��زام��ن م��ع اإلن���ج���ازات التي
يحققها الجيش السوري في الميدان ،كما
تقول معارك تدمر واالنتصارات المبهرة
للجيش ال��س��وري فيها ،األس��اس لمرحلة
جديدة تم ّهد الطريق للحلقة المقبلة التي
ق��د تستدعي زي���ارة ق��ادم��ة ف��ي شهر أيار
لكيري إل��ى موسكو لإلقالع م��ج��ددا ً نحو
الموحدة ،بينما يكون
تحضيرات الحكومة
ّ
الجيش السوري قد حسم إدلب أو حلب أو
كلتيهما وصار على أبواب الرقة.
ف��ي ه���ذا ال��م��ن��اخ ال��م��رت��ب��ط بالتسويات
ال��ش��اق��ة ألزم�����ات ال��م��ن��ط��ق��ة ،ح��ي��ث تقف
السعودية على ضفة العرقلة والتعطيل،
رغم تسليمها بفشل حروبها وارتضائها
لغة التفاوض بخصوص سوريا وكذلك
اليمن ،الذي يدخل العام الثاني من الحرب
م��ع إع�ل�ان ع��ن ه��دن��ة وح����وار سينطلقان
ال��ش��ه��ر ال��م��ق��ب��ل ،فيما ي��ب��دو أن���ه مشروع
سيسير على الطريقة ال��س��وري��ة ،بثبات
لكن ببطء.
وف���ي ه���ذا ال��م��ن��اخ أي��ض��ا ً شكلت زي���ارة
األم��ي��ن ال��ع��ام ل�لأم��م المتحدة إل��ى لبنان،
إشارة للبطء المحيط بالحلول ،والضغوط
ال��ت��ي يخشى لبنان أن ي��ك��ون ع��رض��ة لها
سواء لفرض التوطين عليه ،بالحديث عن
الالجئين السوريين والعين على الالجئين
الفلسطينيين ،كما بربط المساعدات المالية
بالشأن الرئاسي المعطل تمهيدا ً لنضوج
ساعته اإلقليمية وال��دول��ي��ة بالتزامن مع
تقدم الحلول في سوريا واليمن.

بان يحمل سلة متكاملة

ّ
ح��ط األمين العام لألمم المتحدة ب��ان كي
م��ون في لبنان في أول زي��ارة لمسؤول أممي
حامالً سلة متكاملة تتض ّمن السعي الستيعاب
النازحين ف��ي ل��ب��ن��ان ،وت��وج��ي��ه رس��ال��ة إلى
سورية أن حربها طويلة ،والضغط ماليا ً على
لبنان النتخاب رئيس للجمهورية في تناغم
واض��ح مع اإلج���راءات والضغوط الخليجية
والسعودية حيال لبنان .والتقى بان في اليوم
األول من زيارته التي تنتهي يوم السبت رئيس
مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام
سالم ،ووزير الدفاع الوطني سمير مقبل وقائد
الجيش العماد جان قهوجي ،والقائد العام لقوة
األمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في
الناقورة الجنرال لوتشيانو بورتوالنو مختتما ً
اليوم األول بعشاء في السراي أقامه الرئيس
سالم على شرفه ،على أن يلتقي اليوم البطريرك
ال��م��ارون��ي ب��ش��ارة ال��راع��ي ف��ي البطريركية
ال��م��ارون��ي��ة ف��ي ب��ي��روت ،وي���زور المجتمعات
المضيفة لالجئين السوريين والفلسطينيين،
قبل توجهه إلى األردن يوم األحد.
وتر ّكزت محادثات كي مون حول موضوع
الالجئين وكيفية المساعدة على التحديات
األمنية في لبنان نتيجة النزاع في سورية،
حماية البالد من اإلره��اب ،وفي التعاون بين
اليونيفل والجيش لضمان تطبيق القرار ،1701
باإلضافة إلى الملف الرئاسي وكيفية الخروج
من مأزق الفراغ هذا.
وش���دّد األم��ي��ن ال��ع��ام ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة في
تصريحات أطلقها خ�لال جولته على «أن

الزيارة المشتركة مع رئيس البنك الدولي جيم
كيم ورئيس البنك اإلسالمي احمد محمد إلى
بيروت تظهر أن المجتمع الدولي متحد في دعم
لبنان» ،الفتا ً إلى «أن دوال ً قليلة أظهرت الكرم
الذي أظهره لبنان في استضافة النازحين وأن
المؤتمر الذي انعقد أخيرا ً خطوة مهمة لالنتقال
في حل أزمة النازحين ،ونحن خائفون من أن
زيادة عمل النازحين يزيد عمل األطفال ونسبة
الفقر» .واعتبر كي مون أنه «يجب أن نجد طرقا ً
لتحسين ظروف النازحين والمجتمعات التي
تستضيفهم» .وأشار إلى «أنه من األهمية بمكان
أن يتم ملء الفراغ في الرئاسة ،لبدء العمل في
وقت قريب».
وفي تكرار لمواقف سابقة ووعود كبيرة لم
يتحقق منها شيء ،دعا بان كي مون إلى «زيادة
الدعم للجيش اللبناني الذي نعتبره مؤسسة
وطنية فعلية ،من هنا ض��رورة حصوله على
ال��م��وارد التقنية الالزمة للقيام بمسؤولياته
الحيوية في جميع أنحاء البالد» ،مضيفا ً «علينا
أن نتحد لمواجهة األعمال اإلرهابية ،ومن المهم
أن يتحد المجتمع ال��دول��ي لهزيمة اإلره��اب
ومعالجة جذوره وأسبابه».
وجدّد سالم من جهته في كلمته خالل العشاء
«أن لبنان لن يتخلى عن دوره اإلنساني في
مساعدة الشعب السوري الشقيق في مأساته
الراهنة ،لكننا نؤكد رفضنا توطينهم على أرضنا
بأي شكل من األشكال ،ونعتبر أن وجودهم في
لبنان ،هو وجود مؤقت يجب أن يزول بزوال
مسبباته».
وإذ أش��اد بالجهود التي يبذلها المبعوث
الدولي إلى سوريا السيد ستيفان دي ميستورا
للتوصل إل��ى حل سياسي لألزمة السورية،
اعتبر سالم أن األم��م المتحدة يمكن أن تطور
أف��ك��ارا ً لعودة الالجئين وتطرح للنقاش في
إطار مفاوضات جنيف ،التي نأمل لها النجاح
في إيجاد حل سياسي لألزمة السورية .وأكد
رفض لبنان توطين الفلسطينيين في أرضه،
داعيا ً المجتمع الدولي إل��ى تمويل نشاطات
منظمة «األونروا» وإيجاد الحل العادل والشامل
للقضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية.
وطلب سالم من األمين العام لألمم المتحدة
بذل مساعيه من أجل ترسيم منطقة الحدود
البحرية والمنطقة االق��ت��ص��ادي��ة الخالصة
المتنازع عليهما بين لبنان و«إسرائيل».

اعتراض ضمني على المهمة

ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إل��ى «أن
بان حمل إلى لبنان رسالتين :األول��ى تتعلّق
ب��ال��ن��ازح��ي��ن ال��س��وري��ي��ن م��ن خ�ل�ال التمهيد
الستيعابهم التدريجي في لبنان في المرحلة
األولى عبر تأمين الخدمات اإلنسانية من تعليم
وصحة وإفساح في المجال لتوفير فرص عمل
لهم ،ما يطرح عالمات استفهام ح��ول موقف
األمم المتحدة التي تنظر إلى النزوح السوري
ك��ن��زوح ط��وي��ل األم���د» ،مشيرة إل��ى «أن هذا
التعاطي يذكرنا بسلوك األمم المتحدة بالنسبة
إلى الالجئين الفلسطينيين .والرسالة الثانية:
تتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية من خالل
ربط مساعدة لبنان بإنجاز االستحقاق» .ورأت
المصادر «أن هناك ب���رودة م��ن قبل السلطة
اللبنانية في التعاطي مع الزيارة من قبل وزارات
عدة» ،مشيرة إلى أن «اعتذار وزير الخارجية
جبران باسيل عن استقباله على المطار ،بسبب
وفاة خاله في حدث الجبة ،ردّه كثيرون إلى أنه
يأتي في سياق االعتراض الضمني على مهمته
التي تعمل على توفير ظ��روف جيدة للنازح
السوري في لبنان وتحفيزه على البقاء بدال ً من
العودة إلى المناطق اآلمنة في سورية».

موحدة لعناصر الحكومة
رؤية
ّ

وتشير مصادر وزاري��ة لـ«البناء» إلى «أن
موحدة لعناصر الحكومة بالتعاطي
ال رؤي��ة
ّ
م��ع م��ل��ف ال��ن��ازح��ي��ن ،م��ت��ح�� ّدث��ة ع��ن ع�لام��ات
ّ
الملف من طرحه في لندن
استفهام تشوب هذا
وال��م��س��اع��دة المشروطة وخ��ط��ط العمل بين
الحكومة واألمم المتحدة ،ال سيما أن الحديث
عن تأمين المساعدات يجري تدبيجه وتجميله
بمصطلحات إنسانية عنوانها تحسين ظروف
النازحين والمجتمعات التي تستضيفهم».
ولفتت المصادر إلى «أن القراءة الحقيقية
للمساعي األممية من التجارب الماضية التي
كانت األم��م المتحدة شريكة فيها أثبتت أن
أي عمل مؤقت في ه��ذا المجال يتح ّول ثابتا ً
ودائماً ،فإنسانية لبنان في ملف الفلسطينيين
ف��ي الماضي أدّت إل��ى م��ا أدت إليه ال��ي��وم»،
وتحدثت المصادر عن «أن الوضع اليوم أخطر
بكثير ألن عدد السوريين الموجودين في لبنان
يفوق المليون ونصف سوري أدخلتهم حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي تحت الضغط الدولي
والعنوان اإلنساني» .ولفتت المصادر إلى «أن
مصلحة الغرب المتآمر على سورية كانت تنظر

إليهم أداة من أدوات الحرب على سورية واليوم
تستخدمهم في الحرب على المقاومة باستخدام
ال��ن��زوح ال��س��وري كبيئة ح��اض��ن��ة ل��داع��ش
واإلرهابيين» .وتشير المصادر إلى أن ما عدّل
في الخطة الغربية الخوف من تحول ساحل
لبنان المتوسط إل��ى منصة لتصدير النزوح
إلى أوروب��ا كما هو حال الساحل التركي بعد
التفجيرات في فرنسا وآخرها في بروكسل.

رافض قاطع ألي عرض
فيه رائحة التوطين

وأك��د مصدر وزاري كتائبي لـ«البناء» أن
«كل الزيارات الدولية إلى لبنان هي زيارات
للنازحين السوريين أكثر مما ه��ي للبحث
ف��ي مصير ل��ب��ن��ان ،ول��و ك��ان��ت ك��ذل��ك لكانت
حلت أزمة الرئاسة ،فأحد من كبار العالم لم
يشرفنا للبحث في مصير الرئاسة التي ليست
عند الرئيسين ب��ري وس�لام اللذين يعمالن
كل ما في وسعهما النتخاب رئيس» .ولفت
المصدر إلى أن «ه��ذه ال��زي��ارات تأتي إلقناع
ما تبقى من دول��ة لتثبيت الوجود السوري
في لبنان ،وتحقيق هذا األمر أسهل بكثير على
المجتمع الدولي بغياب رئيس للجمهورية من
وج��ود رئيس يُقسم على الدستور بالحفاظ
على وح��دة لبنان» .وق��ال «نحن ال نريد من
المجتمع الدولي حالً للنازحين في لبنان إنما
ح ّل يعيدهم إلى سورية» ،مضيفا ً «كل هذه
األموال التي يُقال إنها تخص لبنان ال تساوي
شيئا ً أم��ام استقرار ووح��دة لبنان وتوازنه
الديمغرافي ،علما ً أننا ال نعلم ما وصل إلى
صرفت ومن
لبنان من كل هذه األموال ،وكيف ُ
صرفها ،ما عدا ما يطلعنا عليه وزير الشؤون
االجتماعية رشيد درباس الذي يتحمل مشقة
هذا الملف» ،معلنا ً «الرافض القاطع ألي عرض
فيه رائحة التوطين للمازحين السوريين في
لبنان من أي جهة أتى».

البنك الدولي يربط
المساعدات بعمل المؤسسات

في المقابل ،أش��ارت مصادر وزاري��ة أخرى
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إل��ى أن زي���ارة ب��ان وإل���ى جانبه
رئيس البنك الدولي ورئيس البنك اإلسالمي
للتنمية بحثت في حصة لبنان التي أق ّرت في
مؤتمر لندن وتبلغ مليارا ً ونصف مليار دوالر،
وض��رورة صرف هذه األم��وال ،مشيرة إلى «أن
ميسرة بقيمة
ال��زي��ارة شهدت توقيع ق��روض
ّ
 400مليون دوالر ،منها  300مليون بين
«البنك اإلسالمي للتنمية» و»مجلس اإلنماء
واإلعمار» لخمسة مشاريع بنى تحتية و100
مليون بين البنك الدولي ووزارة التربية لقطاع
التعليم» ،وأشارت إلى أن «البحث تناول قرار
البنك الدولي تقديم أموال إلى لبنان ،ألن مجلس
النواب ال يجتمع إلقرار القروض ،وهناك شلل
في عمل المؤسسات فيه».

الحوار األربعاء في الرئاسة
وقانون االنتخاب

وفيما تدخل البالد اليوم عطلة عيد الفصح،
تلتئم هيئة الحوار الوطني األربعاء المقبل في
عين التينة للبحث في الملف الرئاسي وقانون
االنتخابي ال��ذي أعلن الرئيس نبيه بري أنه
سيعرضه على طاولة الحوار .ويأتي ذلك مع
بدء العقد العادي للمجلس النيابي يوم الثالثاء
الماضي ،حيث يُنتظر أن تشهد ه��ذه ال��دورة
ورش��ة تشريعية إلق��رار العديد من المشاريع
واالقتراحات النيابية التي تخطت الـ()300
وفي طليعتها قانون االنتخابات.
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق من لندن
«أن ال جديد في االستحقاق الرئاسي» ،الفتا ً إلى
أن «انتخاب الرئيس سيكون إقليمياً» ،معربا ً
عن «تفهمه لعدم ن��زول رئيس تيار «المردة»
سليمان فرنجية للمجلس النيابي في جلسة
انتخاب الرئيس األخيرة ،لكن ال أقبله أننا ككتلة
ال زلنا عند تأييدنا لفرنجية».
وأوض���ح المشنوق أن «م��ن يس ّمي رئيس
الحكومة المقبل لن يكون الرئيس الجديد بل
تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري ،وهذا
أمر معروف».
وأعلن المشنوق «أن يوم غد سيصدر مرسوم
ب��دء االنتخابات البلدية وال أعتقد أن رئيس
مجلس النواب نبيه ب��ري سيقايض التمديد
للبلديات الحالية لمدة سنة مع تفعيل العمل
النيابي».
وفي سياق آخر ،رفع بري بناء لطلب لجنة
اإلعالم واالتصاالت النيابية السرية عن محاضر
جلسات اللجنة التي ناقشت فضيحة االنترنت
غير ال��ش��رع��ي ،ووضعها بتصرف المراجع
القضائية المختصة ،وقد أبلغ ذلك إلى المدعي
العام التمييزي والمدعي العام المالي والمدعي
العام العسكري.

(أحمد موسى)

المطران درويش خالل القداس في زحلة

زحلة ـ أحمد موسى
لمناسبة خميس األسرار ،ترأس رئيس أساقفة الفرزل
وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام
يوحنا درويش صالة الغروب وقداس باسيليوس ورتبة
الغسل في كاتدرائية سيدة النجاة بزحلة ،يعاونه النائب
األسقفي العام األرشمندريت نقوال حكيم واآلب��اء أومير
عبيدي وطالل تعلب ،بحضور جمهور كبير من المؤمنين.
وألقى المطران درويش عظة بالمناسبة قال فيها :وحدة

المسيحيين تتح ّقق عندما يكون المسيحيون متحدين
بشدة مع يسوع .لصالة يسوع معنى افخارستي كما يقول
البابا بندكتوس« :الخبز الذي نكسره ،أما هو مشاركة في
جسد المسيح؟ فنحن على كثرتنا جسد واحد ،ألن هناك
خبزا ً واحداً ،ونحن كلنا نشترك في هذا الخبز الواحد».
بعدها قام درويش بغسل أقدام التالميذ الذين اختيروا
هذا العام من الحركات الرسولية ،وشبيبة المطرانية
والحركات الكشفية في زحلة ،في وقت كان المر ّنم األول
في األبرشية جورج رياشي.

تيمور جنبالط يجول في �إقليم الخروب:
للتم�سك بالوحدة وال�سلم الأهلي
جال تيمور وليد جنبالط يرافقه
النائب عالء الدين ترو والمدير العام
ل����وزارة المهجرين أح��م��د محمود
ووك��ي��ل داخ��ل��ي��ة ال��ح��زب التقدمي
االشتراكي في إقليم الخروب سليم
السيد والمعتمد وليد بوعرم ،في
عدد من قرى وبلدات إقليم الخروب،
وع��ق��د سلسلة م��ن ال��ل��ق��اءات مع
ال��ع��ائ�لات واأله��ال��ي واط��ل��ع منهم
على أوضاعهم وقضاياهم الحياتية
والمعيشية والخدمية واالقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،وش��م��ل��ت الجولة
الدبية والبرجين ودلهون ومنطقة
السعديات.
وزار تيمور والوفد المرافق منزل
مختار السعديات رفعت األسعد،
وعقد لقاء موسعا ً مع عشائر العرب،
حيث استمع ،بحسب بيان للحزب
ال��ت��ق��دم��ي االش��ت��راك��ي ،إل���ى ش��رح
«مفصل عن أوضاعهم وشؤونهم
ّ
وح��اج��ات��ه��م ،خصوصا ً ف��ي ضوء
األح����داث األخ��ي��رة ال��ت��ي شهدتها
المنطقة» .وح��رص جنبالط على
«تأكيد أهمية وض���رورة التمسك
ب��ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ع��اي��ش
والحفاظ على االستقرار والسلم
األه��ل��ي ،ون��ب��ذ ك��ل أساليب النفخ

تيمور خالل جولته
بالفتنة المذهبية والتحريض
الطائفي والمذهبي ،والعمل جميعا ً
على التالقي والتعاون في مواجهة
التحديات والمؤامرات التي تحاك
ضد أبناء الصف الواحد» ،فيما أبدى
العشائر «حرصهم الشديد على
الوحدة الوطنية والعيش المشترك
بين مختلف الطوائف والمذاهب

اللبنانية والعمل س��وي��ا ً لما فيه
مصلحة المنطقة والجبل والوطن».
كما ش��دد الجميع على «ال��دور
الرئيس للقوى األمنية الشرعية
ف��ي ح��ف��ظ األم���ن واالس��ت��ق��رار في
السعديات والوطن ،ومنع التعديات
ومظاهر اإلخالل باألمن».
بعدها زار جنبالط والوفد المرافق

بلدات الدبية والبرجين ودلهون
وعقد سلسلة من اللقاءات في حضور
رؤساء البلديات والمخاتير« ،وبحث
معهم في القضايا التي تهمهم ،واعدا ً
بمتابعة أوض��اع اإلقليم وحاجاته
ومشاريعه اإلنمائية والعمل على
تحقيقها من أجل النهوض به».

علماء �صور و«التحرير الفل�سطينية» :لر�ص ال�صفوف ونبذ الفتنة
استقبل رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين ،وف��دا ً من جبهة
التحرير الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي عباس الجمعة ،في
حضور مسؤول ملف المخيمات الفلسطينية في حزب الله في منطقة صور
أبو وائل زلزلي.
وتساءل ياسين في كلمة له« :متى لم يكن سيد المقاومة السيد حسن
نصرالله هدفا ً للعدو الصهيوني الذي د ّمر الضاحية الجنوبية في عدوانه
على لبنان في تموز 2006؟» ،منوِّها ً «بصمود الشعب الفلسطيني الذي لم
يتخ َّل عن خيار المقاومة».
وشدّد المجتمعون في بيان على أهمية «رص الصفوف ونبذ كل محاوالت
الفتنة الجارية برعاية صهيونية وأميركية ممثلة بالحركات التكفيرية
اإلرهابية التي تعيث فسادا ً في المنطقة ،وقد امتد فسادها ليشمل اإلجرام
الذي شاهدناه في بروكسل والذي استهدف مدنيين أبرياء ،والهدف من وراء
ذلك إظهار حركات التحرر على أنها حركات إرهابية ،بينما تمارس إسرائيل
وأعوانها أقصى درجات اإلرهاب بحق الشعوب العربية منذ ما قبل العام
 1948حتى اليوم».

جانب من اللقاء

مو�سكو تالعب ( ...تتمة �ص)1
مفاجآت روسية تشبه توقيت تدمر وتوقيت
اإلع��ل�ان ع��ن االن��س��ح��اب ،م��ق��اي��ض��ة إقناع
األك��راد بشراكة أميركية روسية بالتراجع
عن الفدرالية من طرف واحد مقابل ضمان
مشاركتهم في المفاوضات ،وترك مستقبل
ما يسمى بآلية االنتقال من الحرب إلى السلم
ع��ل��ى م��س��ت��وى هيكلية م��ؤس��س��ات الدولة
السورية للسوريين ،فيخرج دي ميستورا
معلنا ً في مؤتمر صحافي أن مشاركة وفود
متعدّدة للمعارضة هو أم��ر طبيعي يعكس
حال هذه المعارضة ،فتهلل جماعة الرياض
وتحتفل بورود مصطلح االنتقال السياسي
وهم يسمعونه يقول إن اآلليات هي شـأن
السوريين وحدهم ،ويرد على أسئلتهـم عن
حزب الله وتصنيفه إرهاباً ،بأنه في لوائـح
األم��م المتحدة النصرة وداع���ش فقط هما
اإلرهاب حتى اآلن.
 م��وس��ك��و ت��ح��دد ل��ك��ل م��رح��ل��ة عنواناً،و ُت ِع ّد له العدة ،والرئيس الروسي فالديمير
ب��وت��ي��ن ووزي����ر خ��ارج��ي��ة روس��ي��ا سيرغي
الفروف العبان محترفان في الدبلوماسية
واألمن والسياسة ،قبل خمسة شهور قرار
ال��دخ��ول العسكري لفرض معادلة إخراج
تركيا ما وراء الحدود وإسقاط مشروعها
إلقامة ما تسميه بالمنطقة اآلمنة ،وفرض

ق����رار أم��م��ي ب���إخ���راج ال��رئ��اس��ة السورية
م��ن ال��ت��ف��اوض ال��دول��ي واإلقليمي كبند من
بنود الحل السياسي ،وقبل ثالثة شهور
ف��ي م��ي��ون��ي��خ ب��ع��د ن��ج��اح فيينا ونيويورك
بتتويج ال��م��رح��ل��ة األول����ى ،ن��ج��اح المرحلة
الثانية بإسقاط خيار جبهة النصرة الذي
شكل عنوان المشروع السعودي التركي
اإلسرائيلي الغربي ،لخوض الحرب ولعب
ال��س��ي��اس��ة ،وح��س��م استثنائها م��ن الهدنة
وت��ص��ن��ي��ف��ه��ا أم��م��ي��ا ً ع��ل��ى الئ��ح��ة اإلره�����اب،
واليوم تخوض موسكو معركة كسر احتكار
جماعة الرياض للتفاوض باسم المعارضة
من البوابة الكردية بعدما أعدت لذلك جيداً،
وعرضت معادلة ال يمكن لكيري رفضها،
مقعد تفاوضي بدالً من الفدرالية األحادية،
فسقطت جماعة الرياض بالضربة القاضية،
ول���م ي��حِ ��ن ب��ع��د ال��ت��وق��ي��ت لمعركة عنوانها
ال ن��ق��اش ف��ي مستقبل ال��رئ��اس��ة السورية،
وال م��ك��ان لهيئة حكم ان��ت��ق��ال��ي ،واالكتفاء
بوضع روزنامة عنوانها حكومة ودستور
جديدان في الصيف ،وشأن التفاوض بين
السوريين الجواب عن كيف ،وربما يكون
التوقيت م��ع إدل��ب أو م��ع حلب لقطع دابر
الجدل حول كيف.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء اسعار ألعمال رش المبيدات ونزع
االعشاب في محطات التحويل الرئيسية
الكبيرة ومعامل اإلنتاج.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق
النهر.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/4/15عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/3/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
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