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« »H5يفتك بـ 7مزارع ويق�ضي على �أكثر من � 20ألف طير

مت�ضامنون مع المنارة بوجه الظلمات
سعدالله الخليل
بين النور والظلمة ال مجال للتفكير واالنتظار لحسم الخيارات ،وبين
الظلمات والمنارات تميل كفة المنارة كدليل لك ّل راغب بالوصول إلى ب ّر
األمان؛ ال منارة يمكن إخفاء نورها ،فكيف بمنارة المقاومة المنصوبة
ّ
أكف المنتصرين منذ عقود من
على قامات الشهداء والمحمولة على
التضحية؟
حين تكون قناة «المنار» منارة المقاومة ويبقى صوتها مجلجالً في
برية الصمت والتخاذل العربي والدولي ،فمن الطبيعي أن تواجه حرب
الظلمات والجهل لطالما ع ّرت المنار قبح أنظمة البترودوالر الداعمة
تنظيمات «داع��ش» و«النصرة» وقاطعي ال��رؤوس وآكلي األكباد ،فال
مكان لها في عالم اإلعالم السعودي.
بعد قناة العالم والقنوات السورية والمسيرة اليمينية والميادين،
من الطبيعي أن يأتي دور قناة «المنار» بالحجب واإلبعاد عن باقة
قنوات قمري «نايل سات» و«عرب سات» ألنه وببساطة ال مكان أليّ
رأي يحارب فكر وسلوك الوهابية السعودية بالعقل والمنطق ،ويكشف
الحقائق للمتابع ويعبّر عن رأي وعقيدة واضحتين مما يجري في
يمجد «الفتوحات» السعودية في
العالم والمنطقة .فالمطلوب إعالم
ّ
البحرين واليمن وسورية ،ويعظم ال��دور السعودي في لبنان وليبيا
وتونس والعراق ،وقدح إيران ليل نهار ،والبحث عن ك ّل ما يمكن أن
يسيء إليها.
باستعراض قائمة القنــوات الفضائية على قمري «نايل سات» و«عرب
سات» نجد أن المطلوب والمسمــوح ثالثة أنواع من القنوات ...إما قنوات
تدور في الفلك السعودي القطري وتقارب األمور من المنظور الخليجي،

أو قنوات فارغة من أيّ مضمون تر ّوج ألنماط الحياة االستهالكية في
المأكل والمشرب والملبس والعالقات العاطفية بأنواعها العابرة
تيسر لها من هبوط في المستوى يح ّول
والراسخة والطارئة واألغاني بما ّ
األجيال قطيعا ً من الببغاوات تردّد ما تمليه عليه تلك القنوات .أما النوع
الثالث من القنوات المطلوبة فتلك التي تبث سموم الطائفية والمذهبية
واالثنية والدينية بأشكالها كافة ،وال مانع إنْ تناولت بالتشهير باقي
المكونات الطائفية بل تخدم التوجه االستراتيجي للمشروع كونها تولد
مب ّررات للر ّد ولمزيد من الخطاب الطائفي المقيت.
مع ك ّل ق��رار لحجب قناة ثمة س��ؤال يُطرح عن األسباب الحقيقية
وراء الحجب! ودوافع جعل اإلعالم والخطاب كله بلون واحد! وما الذي
يضير إمبراطوريات المال واإلعالم وجود تلك القنوات طالما أنها تدفع
لها لقاء ما تحجزه على تلك األقمار؟ لو و ّثقت دوائر صنع القرار اإلعالمي
بفعالية رسائلها لما حجبت القنوات المحسوبة على محور المقاومة،
طالما ترصد لمواجهتها عشرات أضعاف ميزانيات تلك القنوات وتجند
من صانعي الرأي العام جيوشا ً لدعم رأيها ،ولو لم تدرك عظيم التأثير
في الشارع العربي لما اضطرت لوضع نفسها بموقف المعتدي على
حرية اإلع�لام وال��رأي وال��رأي اآلخر وغيرها من الشعارات التي تتهم
خصومها باإلساءة إليها وعدم مراعاتها .بين الحق والباطل يبقى صوت
الحق أعلى فال بد من إسكاته .هكذا يقول أهل الباطل فيما يعلو صوت
الحق متحديا ً كل الظلمات فمَن وقف بوجه أعتى قوة عسكرية متحديا ً
الموت والنار والحديد رافعا ً راية النصر بالكلمة والرصاصة ،فلن تثني
عزيمته قرارات حاقدة.
بك ّل فخر ...متضامنون مع «المنار» منارة المقاومة.

ب ّري وبطاركة ووزراء ونواب و�شخ�صيات ع ّزوا يازجي
واصل بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم األرثوذكس يوحنا العاشر
يازجي تقبل التعازي بوفاة والدته في قاعة البطريرك أغناطيوس الرابع
هزيم في معهد الالهوت  -البلمند.
ومن أبرز المعزين :ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب اسطفان
الدويهي ،الرئيس ميشال سليمان ،الرئيس حسين الحسيني ،ممثل البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي المطران طانيوس الخوري يرافقه
المطران بولس صياح ،بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق واإلسكندرية للروم
لحام ،بطريرك السريان االرثوذكس
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث ّ
افرام الثاني ،بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان،
وزيرا الخارجية والمغتربين جبران باسيل والتربية والتعليم العالي الياس
بو صعب ،سفير رومانيا في سورية ،النواب :هادي حبيش ،إميل رحمة،
سمير الجسر ،نايلة تويني ،خضر حبيب ،إبراهيم كنعان ،وعاطف مجدالني،
النائب األسبق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي ،الوزيرة السابقة منى
عفيش ،رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق الدكتور عدنان السيد حسين
يرافقه وفد من مجلس الجامعة ،النائبان السابقان مروان أبو فاضل وكريم
الراسي ،منفذ عام الحزب السوري القومي االجتماعي في الكورة الدكتور
جورج البرجي يرافقه وفد ،المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء الركن جورج
قرعة ،محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ،مدعي عام المحاكم الشرعية في
لبنان القاضي زياد المصري الشعراني ،النائب العام االستئنافي في الشمال
القاضي نبيل وهبة ،قاضي التحقيق األول في الشمال رفول بستاني ،رئيس

قضاة الشمال القاضي رضا رعد ،قاضي التحقيق في الشمال رامي الحاج،
ورئيس المحكمة العقارية في الشمال القاضي ميشال فرزلي.
وحضر أيضا ً مطران زحلة وتوابعها للروم األرثوذكس المتروبوليت
انطونيوس الصوري يرافقه وفد من كهنة األبرشية ،مطران صور وصيدا
وتوابعها للروم االرثوذكس الياس كفوري ،مطران زحلة السابق للروم
االرثوذكس المتروبوليت اسبيريدون الخوري ،المعاون البطريركي للروم
الكاثوليك المطران جورج اسدوريان ،رئيس المحكمة الروحية للموارنة
المطران الياس سليمان ،مفتي عكار زيد بكار زكريا على رأس وفد ،عميد
كهنة أبرشية طرابلس للروم األرثوذكس األب الدكتور جورج داود  ،رئيس
دير مار شربل بقاعكفرا األب جوني سابا يرافقه مسؤول اإلرشاد في الدير
األب شربل طراد ،األسقف إيليا طعمة ،واألسقف ديمتري شربل.
كما حضر رئيس اتحاد بلديات الكورة كريم بو كريم ،رئيس مجلس إنماء
الكورة جورج حجا ،نائب قائد منطقة الشمال في قوى األمن الداخلي العقيد
وجيه متى ،رئيس فرع التحري في طرابلس المقدم نديم عبد المسيح،
رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام ،السيدة صونيا سليمان فرنجية،
المستشار السياسي للرئيس نجيب ميقاتي خلدون الشريف ،رئيسة حزب
 10452منى مراد ،نائب رئيس التيار الوطني الحر رومل صابر ،رئيس
مصلحة تسجيل السيارات في الشمال فهد الحزوري ،إضافة إلى فاعليات
ديبلوماسية وسياسية واقتصادية واجتماعية ورؤساء بلديات ومخاتير
ووفود شعبية.

النابل�سي :الديمقراطية عندنا �أن ت�شكو ال �أن تغيِّر! الأ�سعد :لبنان لن ينجو
رأى الشيخ عفيف النابلسي «أنّ االتهامات المتبادلة بين كبار المسؤولين في السلطة تكشف أنّ من االنفجار
هناك فسادا ً مستشريا ً على أعلى المستويات ،ولكن ال قضاء مستقالً حتى يتحرك ليحقق في قضايا
الفساد ،لذلك ستبقى األمور في إطار التراشق السياسي الذي لن تكون نتائجه لمصلحة شعب يعاني
من خلل في تركيبته االجتماعية والديمقراطية».
أضاف« :في هذا البلد ،الديمقراطية هي أن تشكو فقط وأن يكون لك صوت للتنديد باألوضاع،
لكن ليس لك قدرة على التغيير ،وطالما بقيت السياسة بعيدة عن مصالح الشعب ،فسنبقى نراكم
األخطاء واألزمات والصراعات».
وكان النابلسي قد استقبل وفدا ًمن حوزة اإلمام الصادق جاء مهنئا ًبمناسبة ميالد اإلمام علي بن أبي طالب.

تو�ضيح من «�شباب المرابطون»
أصدر قطاع الشباب في «حركة الناصريين المستقلين ـ المرابطون» بيانا ً أشار فيه إلى «أنّ
الوقاحة وتزوير الوقائع بلغت حدا ً غير مسبوق لدى الشباب التقدّمي ،حيث ت ّم توجيه دعوة إلى
اعتصام أمام وزارة االتصاالت ،فلبّى بعض المنظمات الشبابية وحمالت الحراك الشعبي الدعوة،
على اعتبار أنها صادرة عن عمل جماعي ضمن إطار الحراك الشعبي».
أضاف البيان :عندما اتضح أنّ أتباع الباب العالي وليد جنبالط أصحاب الدعوة ،انسحب العديد
من المشاركين ،خصوصا ً حين بدأ أحد المأجورين يحاضر في العفة ومكافحة الفساد».
وتابع البيان :إنّ شباب المرابطون يدعون الحراك الشعبي والحمالت الناشطة فيه إلى عدم التو ّرط
في دعوات مشبوهة من فاسدين ومفسدين ،ومتابعة النضال ض ّد ك ّل أركان النظام الطائفي والمذهبي.

ح ّمل األمين العام لـ«التيار األسعدي» المحامي معن
األسعد ،في تصريح أمس “القوى السياسية مسؤولية
ما وصل إليه لبنان من فقدان دوره كدولة وكمركز وهيبة
بين ال���دول ،خصوصا ً أن��ه تم تصنيفه في رأس الئحة
األكثر فسادا ً وح ّولت لبنان من دولة إلى مزرعة تنتج لهم
المغانم».
واعتبر «أن التطورات المتسارعة على الساحتين
اإلقليمية والدولية تنذر بانفجار واس��ع لن ينجو منه
لبنان ،ومن مؤشراته انسحاب ما يُسمى بالوفد السوري
المعارض من لقاءات جنيف ألعذار وذرائع واهية ،وكذلك
زي��ارة الرئيس األميركي إلى السعودية وع��دد من دول
المنطقة وإطالق االتهامات على حزب الله ومنها اتهامه
باإلرهاب ورفع التحالف األميركي التركي العربي الخليجي
والصهيوني منسوب التصعيد ضد سورية والمقاومة».
وتو ّقع األسعد «استخدام المحكمة الدولية ومحاولة
إدراج حزب الله تحت بند الفصل السابع» ،داعيا ً «محور
العروبة والمقاومة إلى مؤتمر طارئ لكل القوى المنضوية
في هذا المحور للبحث في االستعدادات التي يمكن اتخاذها
لمواجهة المؤامرات والتحديات والمخططات المشبوهة
المرسومة لإليقاع بهذا المحور».

�شه ّيب لـ«البناء» :وعدت المزارعين بو�ضع م�شكلتهم
بند ًا �أول على طاولة مجل�س الوزراء
البقاع ـ أحمد موسى
الرصد الوبائي في
أتلفت وزارة الزراعة ومركز
ّ
وزارة الصحة بمرافقة أطباء بيطريين بالتعاون
مع بلدية النبي شيت وبمؤازرة سرية درك بعلبك
وم��خ��اب��رات الجيش اللبناني  20أل��ف طير من
�ي ال��م��زارع في بلدة النبي شيت،
ال��دج��اج في ح� ّ
وعملت على دفنها في مكبات بإشراف وزارت��ي
البيئة والصحة وف��ق المواصفات ،بعد سلسلة
من عمليات الكشف والفحوص تبيّن بنتيجتها أنّ
الدجاج مصاب بفيروس  .h5وكانت القوى األمنية
قد ط ّوقت هذه المزارع منذ ساعة ص��دور نتيجة
الفحوص المخبرية واستدعت م��ؤازرة وباشرت
إجراءات التلف لساعات.
ورأى رئيس بلدية النبي شيت جعفر الموسوي
أنّ «الوضع قد أصبح شبه طبيعي بعد السيطرة
على المزارع المصابة في منطقة محصورة ،وقامت
الوزارات المعنية منذ صباح أمس بتقديم اللقاحات
وإج��راء الفحوص بهدف حصر المرض والقضاء
على الدجاج المصاب».
وق��ال عبدو الموسوي صاحب مزرعة دجاج
بياض مصابة« :بدأت الوفيات منذ يوم األربعاء
الماضي ،فنفق في اليوم األول  13دجاجة ،وفي
الثالث مئة وفي اليوم الرابع نفق المئات حتى
وصل العدد إلى نحو  4700طير ،ت ّم طمرها بطريقة
شرعية بإشراف وزارة الزراعة والبلدية ،والمرض
اآلن يتجه نحو الوضع السليم».
وقال حسن محمد الموسوي انّ «المرض أصاب
 4مزارع عائدة له ولعبدو محمد الموسوي وعبد
علي الموسوي ،وبلغ عدد طيور الدجاج التي ت ّم
تلفها نحو  20أل��ف طير في حي محصور ،وقد
انتقلت العدوى بنفوق دج��اج بلدي مصاب بالـ
 h5مه ّرب من سورية الى لبنان بالقرب من أحد
المزارع ،ما أدّى إلى انتقال الوباء وانتشاره في أحد
احياء النبي شيت وليس في ك ّل البلدة .ومنذ يوم
الخميس الماضي اتصلت بوزارة الزراعة ليالً وفي
صباح اليوم التالي ت ّم أخذ عيّنات في اليوم األول

والثاني والثالث ،وبعد التأكد من المرض اتخذت
اإلجراءات الوقائية لحصر األمر في مكانه وت ّم إتالف
الدجاج ،وبوشر بالتعقيم بعد الحجر على المزارع
الموبوءة ،وسيت ّم نقل الدجاج الى مطامر صحية
بهدف القضاء التا ّم على الفيروس والمرض».
رئيس نقابة مربي ال��دواج��ن في البقاع علي
الحاج حسن أكد لـ«البناء» «انّ السبب وراء انتشار
مرض  H5انّ احد اﻷشخاص يعمل في تهريب
الدجاج من سورية ليتبيّن أنه مصاب ب H5ما
ادّى إلى إصابة هذا الك ّم من الدجاج وموته».
أضاف الحاج حسن« :انّ اضرارنا كبيرة ونتخ ّوف
من تفاقم المشكل على قطاع يصل إلى نحو 120
ألف طير يتوزع على عشرات المزارع في البقاع
فضالً عن المزارع المنتشرة شماال ً وجنوباً» ،واصفا ً
«أنّ قرار وزير الزراعة وما استتبعه من إثارة حول
الموضوع سبّب إرباكا ً لعشرات المزارعين الفقراء
الذين يشكلون حركة اقتصادية واجتماعية وال

يتأثر بها كبار المزارعين والشركات الكبرى»،
وإذ نبّه من خطورة الموضوع أكد «أنّ خسائر
كبرى بدأ يتكبّدها قطاع بر ّمته» ،خاصة انّ عددا ً
من المزارعين ص�دّروا بآالف ال��دوالرات الى دول
الخليج وخوفهم من عدم السماح لهم وإعادة ما
صدروه».
وعلى وج��ه السرعة تح ّركت النقابة وعقدت
اجتماعا ً مع وزير الزراعة أكرم شهيّب الذي قال
في اتصال مع «البناء»« :وعدتهم خيرا ً بمعالجة
الموضوع وطرح مشكلتهم على أول جلسة لمجلس
الوزراء ،ووضعها بندا ً أول على جدول األعمال».
وأشار الحاج حسن الى انّ الوزير أبدى «أسفه»
على ما أصاب ويصيب المزارعين.
ولفت الحاج حسن إلى انّ الوزير شهيّب أكد أنّ
«الوضع تحت السيطرة» حيث ت ّم تطويق المنطقة
الموبوءة بشعاع  3كيلومتر وتعقيمها منعا ً النتشار
المرض.

«تج ّمع دعم خيار المقاومة»
ا�ست�ضاف ندوة عن التطورات في اليمن
اس��ت��ض��اف «ال��ت��ج��م��ع ال��ع��رب��ي
واإلسالمي لدعم خيار المقاومة»،
رئ��ي��س ال��دائ��رة السياسية لحزب
ات��ح��اد ال��ق��وى الشعبية والمنسق
العام للتجمع في اليمن محمد صالح
النعيمي ،واألم��ي��ن العام المساعد
لحزب البعث العربي االشتراكي
محمد ال��زب��ي��ري ،واألم��ي��ن ال��ع��ام
المساعد لحزب الحق ياسر الحوري،
في لقاء حول التطورات األخيرة في
اليمن ،بحضور شخصيات وفعاليات
سياسية وثقافية عربية وإسالمية.
بداي ًة تحدث األمين العام للتج ّمع
يحيى غدّار الذي أشار إلى أن «هناك
حركة تحرر وطني حقيقية انطلقت
في اليمن» ،الفتا ً إلى «صمود الشعب
اليمني وإرادة التضحية والكرامة
والعزة التي تجلّت في تضحيات
اللجان الشعبية والجيش العربي
اليمني ممثل األكثرية الساحقة من
مك ّونات الشعب اليمني».
وش����دّد غ����دّار ع��ل��ى «ع���دم ع��زل
وضع اليمن عن المخطط العدواني
اإلمبريالي الصهيوتكفيري الذي
يستهدف سورية والعراق وسائر

األق��ط��ار ،وال��ذي لقي أيضا ً صمودا ً
باسالً من الجيش العربي السوري
والحشد الشعبي العراقي والمقاومة
اللبنانية ،في دليل واضح على قرب
نهاية القائمين على ه��ذا العدوان
والمتآمرين معهم».
وأك����د ال��ن��ع��ي��م��ي ،ب�����دوره« ،أن
الجرائم التي ارتكبت بحق اليمنيين
غير مسبوقة ،كانوا يعتقدون أن
باإلمكان حسم ه��ذه الحرب خالل
أسابيع أو أشهر قليلة ،إال أن الصمود
األس��ط��وري للشعب اليمني شكل
صدمة حقيقية وضربة للمشروع
الرجعي االمبريالي».
من جانبه ،لفت الزبيري إلى أن
«ج��ي��ران اليمن عندما ش��ع��روا أن
الشعب اليمني منتصر ال محالة،
ان��ت��ف��ض��وا ع��ب��ر م���ب���ادرة س� ّم��وه��ا
المبادرة الخليجية ،وه��ي السبب
وراء ما وصل إليه اليمنيون».
م���ن ج��ه��ت��ه ،أع���ل���ن ال���ح���وري
«أن ال��م��ط��ل��وب م��ن جميع ال��ق��وى
والفعاليات والشخصيات الوطنية
والقومية والشريفة العمل على
إيصال صوت الشعب الوطني إلى

خالل اللقاء الحواري في مقر التجمع
ال��ع��ال��م ،حيث إن ه��ذا ال��ص��وت لم
يأخذ حقه نتيجة الحصار السياسي
واإلعالمي المفروض عليه ،وأيضا ً
نتيجة تقصير اإلع��ل�ام ال��م��ق��اوم
والوطني وعدم ممارسة مهامه كما
يجب».
وف��ي نهاية ال��ل��ق��اء ،أعلن غ �دّار
ع��ن م��ب��ادرة م��ن التجمع العربي
واإلس�لام��ي لدعم خيار المقاومة

بدء محادثات اليمن ( ...تتمة �ص)1
القضايا المتفجرة في الشارعين السياسي
واإلع�لام��ي ال ت��زال تتفاعل ،خصوصا ً قضية
اإلن��ت��رن��ت غ��ي��ر ال��ش��رع��ي ،ال��ت��ي ك��ث��رت حولها
األقاويل والمعلومات عن اتجاه شبه محسوم
لتنحية مدير ع��ام أوجيرو عبد المنعم يوسف
وب��دء البحث بالبدائل ،بينما طفت على السطح
مع زيارة الرئيس سعد الحريري للرياض قضية
إفالس سعودي أوجيه وانعكاساتها السياسية
والمالية واالجتماعية.

ورغ��م كل ما يُقال عن تحريك الوضع اللبناني
نحو التسويات السريعة يبدو أن الحلول لم تنضج
بالمستوى الذي يم ّكن المراقب من القول إن لبنان
أصبح على موعد قريب مع حل ألزماته .وخالفا ً لذلك

يؤكد بعض الدبلوماسيين األوروبيين أن طموح
الغرب أن يحافظ لبنان على استقراره القائم من دون
أن يتع ّرض لهزة من هنا أو هناك ،في ظل اإلص��رار
السعودي على تفاقم األزم��ة اللبنانية والرغبة في
تفجيرها.

الرياض تضغط على باريس

وت��ؤك��د م��ص��ادر مطلعة لـ«البناء» «أن الرياض
ضغطت على الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند لعدم
لقاء وفد من حزب الله» ،مشيرة إلى «أن لقاء السفير
الفرنسي مانويل بون برئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رعد أزعج السفير السعودي علي عواض
عسيري الذي استنفر مستاء من هذه الخطوة الفرنسية
التي تثبت دور حزب الله في حل األزمات في لبنان ،في
وقت تسعى فيه السعودية إلى تضييق الخناق عليه

لبنان مختبر ( ...تتمة �ص)1
المدنية واأللوان الدينية والطائفية المتساكنة في ظ ّل سلم أهلي ،أم الفدرالية ،أم الدولة شبه الدينية
على الطريقة التركية ،وفي لبنان ومن لبنان سيتق ّرر وزن ودور الزعامات الطائفية اإلقليمي
بعدما بات لزعماء الطوائف اللبنانية مكانة القيادة لطوائفهم خارج لبنان وعلى مساحة اإلقليم
خالل العقود الثالثة الماضية ،منذ زعامة ك ّل من الرئيس رفيق الحريري والنائب وليد جنبالط
لطائفتيهما في اإلقليم ،مقابل الزعامة التي يحتلها مسيحيو لبنان تاريخيا ً بين أبناء طوائفهم في
المنطقة ،واالختبار الرابع لمشاريع التوطين سواء للسوريين أو للفلسطينيين كخيار يضمن
قدرا ً عاليا ً على المستوى الدولي واإلقليمي من التأثير في القضيتين السورية والفلسطينية الحقا ً
عبر لبنان ،ويتيح أمنا ً عاليا ً للغرب من مخاطر التالعب بتكوينات مجتمعات هشة في أوروبا،
خصوصا ً تجاه بيئتها العنصرية من جهة وأمنها المتأرجح من جهة مقابلة.
لجس النبض ومعرفة قدرة
 يبدو أنّ لبنان المختبر قد أدّى الوظيفة أو يكاد ،وتستم ّر الزيارات ّاالستمرار والتح ّمل ،فيبدو النظام الطائفي يحتضر وهو يظهر عقمه في القدرة على استيالد
الحلول ،وتبدو الحالة المسيحية حاضرة وقادرة ،وتبدو الزعامات اللبنانية للطوائف والمذاهب
في اإلقليم إلى اضمحالل ،ويبدو أمن «إسرائيل» في أسوأ حاالته ،وال يبدو التوطين وصفة قابلة
للتسويق ،وال يبدو الح ّل اللبناني متاحا ً قبل أن تنجلي الحرب المفتوحة على حزب الله عن تسوية
تحدّد التزاماته في الحرب على اإلرهاب مقابل مكانته في توفير العباءة اللبنانية إلعادة تكوين
النظام.
ناصر قنديل

من خالل فرض القيود المالية وتصنيفه على الئحة
اإلرهاب» .وشددت المصادر على «أن ما حصل يؤكد أن
الدبلوماسية الفرنسية رهينة التزام هوالند بالسياسة
السعودية في ما يتعلق بالملف السوري».

زيارة غير منتجة للحريري

وسط غياب أي تطور داخلي كان يع َّول عليه ،لم
تتبنَّ مصادر سياسية لـ«البناء» ما نقل عن الوفد
المرافق لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري انه
التقى خالل زيارته إلى السعودية ولي ولي العهد
ووزي��ر ال��دف��اع السعودي األمير محمد بن سلمان
ووزير الخارجية عادل الجبير ومدير االستخبارات»،
ال سيما أن مستشاره نادر الحريري «رفض اإلفصاح
ع��ن ل��ق��اءات ال��ح��ري��ري» .وتشير ال��م��ص��ادر إل��ى أن
«الزيارة لم تكن منتجة ،فهو ذهب للبحث في مصير
سعودي اوجيه التي تواجه اإلع��دام المالي ،وفي
الوضع الداخلي لتيار المستقبل في ضوء تشتت قوة
التيار بين الرئيس فؤاد السنيورة الذي يعمل خالفا ً
لسياسته ،ووزير العدل أشرف ريفي الذي بات خارج
سرب المستقبل وتحظى سياساته بتأييد وغطاء
من ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف ،وفي
الموضوع السني بشكل عام حيث باتت السعودية
تستقبل أكثر من شخصية سنية خارج تيار المستقبل
منافسة له كالوزير عبد الرحيم مراد .لكن الحريري
لم يحصل على أجوبة محددة» .ولفتت المصادر إلى
أن «رئيس «المستقبل» حاول استمزاج اآلراء حول
مدى أهمية حل الملف الرئاسي عند السعوديين ،ال
سيما أنه أُبلغ من جهات سعودية بشكل غير مباشر
أن ورقة النائب سليمان فرنجية قد ُطويَت» .ورأت
المصادر أن «الحريري على ضوء نتائج زيارته التي
عاد بها ،سيضع جانبا ً الملف الرئاسي بعدما كان
شغله الشاغل منذ عودته في شباط الماضي».
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أرس���ل ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
الكاردينال بشارة الراعي إلى بطريرك موسكو وسائر
روسيا كيريل أخيراً ،رسالة ض ّمنها تمنيا ً ببذل أقصى
ما يمكن من جهود ووساطات مع مَن يلزم من أجل
تسهيل االستحقاق ،نسبة لما لروسيا من مونة على
هذه المواقع ،شارحا ً تداعيات الفراغ الخطيرة على
أوضاع المسيحيين في لبنان ودول المنطقة .وأشارت
مصادر مقربة بكركي لـ«البناء» إلى أن الرسالة هي
لشكر بطريرك روسيا على االهتمام بالمسيحيين

«لتقديم مساعدات إنسانية إغاثية
ألبناء الشعب اليمني الشقيق وذلك
بالتنسيق مع األمم المتحدة وهيئات
ومنظمات دولية».
وك�����ان ال��ن��ع��ي��م��ي وال���زب���ي���ري
والحوري زاروا أمين الهيئة القيادية
في «حركة الناصريّين المستقلين -
المرابطون» العميد مصطفى حمدان،
وجرى عرض للتطورات في اليمن.

�إعالنات ر�سمية

المشرقيين ،ولطلب المساعدة عند المرجعيات
الروسية التدخل إلنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.

جنبالط :ال أثق بـ«الداخلية»

وبعد الهدنة «المؤقتة» على جبهة كليمنصو ـــ بيت
الوسط ،أطلق رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد
جنبالط جملة من المواقف أمس ورسائل في أكثر من
اتجاه لم توفر أح��دا ً ال سيما تيار المستقبل ،وأشار
جنبالط إلى أنه «ال يفتعل أزمة مع وزير الداخلية نهاد
المشنوق» ،مبديا ً استغرابه كيف أن «تغريدة جديدة
تسبب له هذا االنفعال» ،الفتا ً إلى «أنه ال يثق بوزارة
الداخلية حتى يثبت المشنوق العكس» ،مضيفا ً
«تحدثت عن موضوع الدعارة وسألت عن أسباب
حماية هذا الوكر منذ عشرات السنوات ،وهذا الملف
من مسؤولية ق��وى األم��ن الداخلي ،وه��ذا الملف لم
يكشف إال بعد ذهاب الفتيات إلى الضاحية الجنوبية
حيث يوجد أمن «حزب الله».
وأكد جنبالط أن «ال عالقة للرئيس سعد الحريري
باألزمة مع المشنوق» ،مشيرا ً إلى أن «الحريري تحدّث
معي ،والمهم أن تكون الهرمية التي يقع على رأسها
المشنوق نظيفة» ،وشدّد جنبالط على أن «هناك كما ً
هائالً من المصالح السياسية واألمنية واالقتصادية
الكبيرة المتشابكة حول رئيس هيئة «أوجيرو» عبد
المنعم يوسف والتي تجعله في الواجهة ولربما
يقتلونه إذا حاول كشفها» ،متسائالً« :كيف دخلت
المعدات إلى لبنان عبر المعابر الشرعية ،كما يقول
القاضي سمير حمود ولصالح مَن؟ وكيف لم تعرف
المؤسسات األمنية كيف دخلت هذه المعدّات وأين
اختفت؟ وكيف خ��رج اس��م عماد لحود م��ن قضية
اإلنترنت غير الشرعي؟ وليخبرنا وزير الدفاع سمير
مقبل بأن ليس لديه عالقة بهذا الموضوع» ،معتبرا ً
أنه «من الجيد وج��ود النائب حسن فضل الله على
رأس لجنة االت��ص��االت النيابية وإال كانت قضية
اإلنترنت غير الشرعي قد دفنت».

الجلسة العامة قبل نهاية أيار

إلى ذلك أع��اد رئيس المجلس النيابي نبيه بري
أم��س ،التأكيد على مبادرته التي طرحها في هيئة
الحوار الوطني ي��وم األرب��ع��اء .وأك��د ب��ري ،بحسب
علي في
ما نقل عنه زواره لـ«البناء» ال يزايدنّ أحد ّ
موضوع الميثاقية ،مشددا ً على أن الجلسة ستكون

كاملة المواصفات ،مشيرا ً إلى انه مص ّر على تشريع
الضرورة ،واقتراحات ومشاريع القوانين التي ال بد
منها .وإذ لفت بري ،بحسب زواره ،إلى أن الجلسة
العامة ستكون قبل نهاية شهر أيار ضمن العقد العادي،
لفت إلى انه سيدعو هيئة مكتب المجلس إلى االجتماع
األسبوع المقبل على ضوء آراء األطراف المعنية التي
سيتضح موقفها قبل نهاية األسبوع .وأشار الرئيس
بري إلى أن هيئة مكتب المجلس ستحدّد جدول أعمال
الجلسة وفق تشريع الضرورة وستضع التوصية
التي ص��درت عن الهيئة العامة ،بعدم إق��رار قانون
االنتخاب قبل إجراء االنتخابات الرئاسية ،بندا ً على
جدول األعمال ليصار إلى مناقشتها في الهيئة العامة،
فإذا سقطت التوصية سيصار إما إلى إحالة تقرير
لجنة التواصل إلى اللجان المشتركة إلعادة الدرس أو
يتم وضع كل اقتراحات القوانين على جدول األعمال
وعلى ضوء ذلك تقرر الهيئة العامة.
وفي ملف االنتخابات البلدية ،أكد رئيس المجلس
«أن االنتخابات البلدية ستجري في موعدها ولن يقبل
بتأجيلها تحت أي ظرف من الظروف وال أي ضغط من
الضغوط».
وأكدت مصادر في التيار الوطني الحر لـ«البناء»
أن «مبادرة الرئيس بري ستحظى بدراسة ونقاش
كبيرين مع حزب القوات اللبنانية ال سيما أن تشريع
الضرورة يعني ما يتصل بإعادة تكوين السلطة».
ورجحت المصادر أن يصدر الموقف النهائي من
المبادرة ي��وم الثالثاء المقبل عقب اجتماع تكتل
التغيير واإلصالح».

ال انتخابات رئاسية

وأكد النائب عمار حوري لـ«البناء» أن «الرئيس
بري يبحث عن ثغرة في هذا الجدار القائم» .ولفت إلى
«أن هيئة مكتب المجلس لن تصل إلى صيغة خارج
إطار التفاهمات السياسية» ،مشيرا ً إلى «أننا نرحب
ونؤيد المبادرة التي أطقها الرئيس ب��ري لتفعيل
العمل التشريعي ،نظرا ً ألهمية مشاريع القوانين
الملحة المتعلقة بقروض ومساعدات ،ال سيما أن ال
ّ
انتخابات رئاسية إلى أجل غير مس ّمى ،لذلك التشريع
ضروري وأساسي وإال ينتهي البلد» .وشدّد على أن
تيار المستقبل متمسك بصيغة الثالثي (المستقبل -
القوات  -االشتراكي) وسنص ّوت لصالحه إذا طرحت
اقتراحات القوانين على الهيئة العامة.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن رشيد مهدي لموكلته رؤفه
محمد مهدي شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 116القصيبه.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب نمر علي فقيه لموكله محمد كامل
ضاوي شهادة قيد بدل ضائع للعقار 2695
عربصاليم.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب أنيس عبد العزيز جزيني لمورثه
عبد العزيز مصطفى جزيني شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1473جباع.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد ابراهيم توبي بوكالته عن
علي بهيج جابر لمورثه بهيج أحمد جابر
شهادة قيد بدل ضائع للعقار  51ميفدون.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب أحمد علي معتوق بوكالته عن
عباس محمود حجيج لمورثه محمود داوود
حجيج شهادة قيد بدل ضائع للعقار 1121
دير انطار.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

