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حمليات � /إعالنات

مارلين حردان ا�ستقبلت وفود ًا ن�سائية مهنّئة بالف�صح

زار ورحمة بكركي

يزبك :طلبنا من الراعي التفاتة ّ
لحل مع�ضلة بتدعي

(سعيد معالوي)

حردان مستقبلة أحد الوفود التربوية

الخازن ح ّيا �شهداء ال�صحافة

منطقة حا�صبيا ـ مرجعيون تزخر بالطاقات الن�سائية المكتنزة
تحمل الم�س�ؤوليات
بالوعي والثقافة والقادرة على
ّ
أك��������دت رئ����ي����س����ة ج��م��ع��ي��ة
نور للرعاية الصحية واالجتماعية
مارلين ح��ردان أهمية دور المرأة
في المجتمع ومشاركتها في الحياة
ال��ع��ام��ة ،وذل��ك خ�لال استقبالها
وف���ودا ً وهيئات نسائية وأهلية

وت��رب��وي��ة م��ن منطقتي حاصبيا
ومرجعيون ه ّنأت السيدة حردان
بالفصح المجيد.
واع��ت��ب��رت ح���ردان أنّ للمرأة
دورا ً أس��اس��ي�ا ً ف��ي عملية البناء
والتحصين ،وأنّ منطقة حاصبيا

ـ م��رج��ع��ي��ون ت��زخ��ر ب��ال��ط��اق��ات
ال��ن��س��ائ��ي��ة ال��م��ك��ت��ن��زة ب��ال��وع��ي
والثقافة ،وال��ق��ادرة على تح ّمل
المسؤوليات في شتى المجاالت.
ول���ف���ت���ت ح��������ردان إل�����ى أنّ
مشاركة المرأة في االستحقاقات

الديمقراطية واإلنمائية ،تعطي
هذه االستحقاقات قيمة مضافة،
نظرا ً إلى ال��دور ال��ذي تضطلع به
المرأة في المجتمع من خالل تربية
األج��ي��ال وتنشئتها ع��ل��ى القيم
الوطنية.

حملت ال�سعودية وتركيا م�س�ؤولية ف�شل مفاو�ضات جنيف والكويت
ّ

«�أحزاب البقاع» :العتماد الن�سبية ولبنان دائرة واحدة

من اجتماع األحزاب في البقاع
ي��ن��درج ت��ح��ت إط���ار م��ح��ارب��ة خط
المقاومة».
واعتبروا «القضية الفلسطينية،
ه��ي القضية المركزية وأنّ ك � ّل ما
يجري من استفزازات من قبل العدو

الصهيوني لض ّم الجوالن هو استمرار
التوسعي ال��ع��دوان��ي لهذا
للنهج
ّ
الكيان الغاصب».
وحول ما يجري في سورية واليمن
رأى المجتمعون أن «السياسة

حيّا رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ودي��ع الخازن« ،شهداء
الصحافة ،والكلمة الحرة في يوم استذكارهم في  6أيار» .وأكد في تصريح له أن «6
أيار هو يوم شهداء الصحافة اللبنانية والكلمة الحرة في مطلع قوافلهم في ساحة
الشهداء عام  ،1916الذين علّقت مشانقهم على أيدي جمال باشا الملقب بالسفاح».
وقال الخازن« :نستذكر منهم إبراهيم الخليل وفيليب وفريد الخازن وحسن طبارة
والخوري يوسف الحايك واألميراالي حافظ شهاب وعبد الوهاب اإلنكليزي .كما ال
يفوتنا استذكار استشهاد نسيب المتني في أحداث  1958وكامل مروة في ما بعد؛
ومن رعيل الشهداء ،نقيب الصحافة رياض طه وسليم اللوزي وجبران تويني وسمير
قصير».
وشدّد على أن «هؤالء جميعا ً دفعوا غاليا ً ثمن حرياتهم الوطنية والمواقف الملتزمة
بها ،فحق لهم أن يكون هذا اليوم هو تكريم لذكراهم في كل عام».

«الت�ضليل الإعالمي» مو�ضوع لقاء
«تج ّمع دعم خيار المقاومة»

البقاع – أحمد موسى
اع���ت���ب���رت األح�������زاب ال��وط��ن��ي��ة
والقومية في منطقة البقاع في بيان
بعد اجتماعها الدوري في مركز حزب
الله في شتورا ،أنّ «النظام السياسي
اللبناني القائم على أُس��س طائفية
هو أس��اس الفساد المستشري في
جميع مؤسسات الدولة» ،وطالبت
«باعتماد ق��ان��ون انتخاب عصري
يعتمد على النسبية في لبنان دائرة
انتخابية واح���دة كمدخل لنظام
سياسي سليم».
وأم���ل المجتمعون أن «ت��ج��رى
االنتخابات البلدية واالختيارية
ب��روح ديموقراطية وأن يصل إلى
المجالس أصحاب الكفاءة واألهلية
والنزاهة».
ودان المجتمعون التعدي الصارخ
من قبل األنظمة السياسية في الوطن
ال��ع��رب��ي ع��ل��ى ال��ق��ن��وات اإلع�لام��ي��ة
المقاومة ،وعلى رأسها قناة «المنار»،
معتبرين أنّ «ه��ذا ال��ق��رار سياسي

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة
الراعي أم��س ،في الصرح البطريركي في بكركي،
الوكيل الشرعي العام لإلمام السيد علي الخامنئي
في لبنان الشيخ محمد يزبك ،بحضور راعي أبرشية
بعلبك دير األحمر المطران حنا رحمة.
بعد اللقاء ،قال يزبك« :تشرفنا بزيارة صاحب
الغبطة للتشاور ف��ي أم��ورن��ا بشكل ع��ام وتأكيد
العيش الواحد والشعار الذي رفعه صاحب الغبطة
«الشراكة» .ومنطقة البقاع الشمالي بحاجة الى مزيد
من العناية والتعاون .وفي الوقت عينه أتوجه بالشكر
إلى سيادة المطران رحمة ،فنحن شركاء في هذه
القضايا كلها .وتحدثنا عن الحادث المؤلم الذي حصل
منذ ما يزيد عن سنة وأشهر مع أهلنا آل الفخري (في
بتدعي) وطلبنا بكل أمل أن صاحب الغبطة الذي آلمه
ما حصل وقد تدخل لرأب الصدع ،أن يعطي التفاتته
الكريمة من أجل ح ّل هذه المعضلة ،ألنها إن لم ُتح ّل،
فسنبقى نعيش في حالة من القلق .فوعد صاحب

الغبطة وكلف سيادة المطران بمتابعة هذا الموضوع.
وعلى أمل إن شاء الله أن المسألة ستح ّل بالشكل الذي
يضمن كرامة الجميع والعيش المشترك».
أض���اف« :أن��ا ب���دوري أشكر غبطته على الوقت
الذي أتاحه لنا للحديث عن المنطقة ومجرياتها وعن
لبنان وما نعانيه وعن ضرورة تفعيل مسألة الدولة
وانتخاب رئيس الجمهورية ،ونحن في بداية انتخابات
بلدية ،واألعذار التي كانت من قبل ،أن الوضع األمني ال
يسمح ،فإن االنتخابات البلدية التي يعبر فيها كل
مواطن عن رأيه ،أسقط هذه المقولة .فإذا بإمكاننا أن
نجري هذه االنتخابات وليس هنالك من مشكلة أمنية.
ولكن المشكلة هي مشكلة نفسية وعلى اللبنانيين
جميعا ً كما على السياسيين أن يتح ّملوا مسؤولياتهم
وأن يخرجوا من موقعهم الضيق إلى سعة لبنان ألن
سيادة لبنان واستقالله وحريته ال تكون إال من خالل
تحمل اللبنانيين مسؤولياتهم جميعاً».
وك��ان الراعي استقبل وف��دا ً من أبرشية فيرساي

المتبعة م��ن ال��ث��ن��ائ��ي ال��س��ع��ودي
والتركي هي السبب الرئيس وراء
فشل المفاوضات في جنيف الخاصة
ب��األزم��ة السورية ومؤتمر الكويت
الخاص باألزمة اليمنية».

استضاف «التجمع العربي واالسالمي لدعم خيار المقاومة» الكاتب واإلعالمي
ميخائيل عوض حول «التضليل اإلعالمي» بحضور فاعليات ثقافية وسياسية.
الموجه
واسته ّل أمين عام التجمع الدكتور يحيى غدار اللقاء مرحباً ،وقال« :اإلعالم
ّ
الذي عمل على ترويج ما يُس ّمى بـ«الربيع العربي» زوراً ،استم ّر بصب الزيت على نار
الفتن المذهبية متهما ً «الشعب والجيش والمقاومة» في األمة باإلرهاب ،في الوقت الذي
احتسب تلفيقا ً التكفير وفيروساته بأنها من رحم الثورة والثوار».
وختم غدار« :رغم ما يدور حول معركة حلب من كولسة دولية وإقليمية ،وإعالم
مزيف ينفخ بنو سعود بأبواقه ،في محاولة لإلمساك بقواعد االشتباك ،حسب المخطط
التفتيتي المرسوم ،فقد يبقى «حصرم حلب» المحك ،الذي يحسم على األرض مستقبل
وحدة سورية واألمة».
ب��دوره وصف عوض «اإلع�لام الموجه بتواصله المزيف وبثه المسموم وقصفه
المرتهن ،بالحرب الحقيقية المدعومة بالمال والتقنية في عملية غسل األدمغة وكسب
العقول وترويضها ،على الفجور والتسفيه بهدف التعمية على الحقيقة ،والقضايا
المحقة للشعوب».
وأض��اف« :م��ن هنا ف��إن المشروع االميركي الصهيو  -تكفيري ال��ذي استهدف
المؤسسات اإلعالمية في سورية بطواقمها وأفرادها ،ال يزال متماديا ً في استباحاته
لمحاصرة اإلعالم الممانع والمقاوم في لبنان بغية تمرير مخططاته العدوانية على
مساحة األمة».
وأكد أن «اإلعالم يمتلك الرؤية والخطاب ،غير أن حبل التضليل قصير على عكس
الحقيقة الدامغة والقضية األقوى ،وهذا يستدعي إلظهاره وتأكيده المزيد من المنهجية
والتضحيات إلعادة التوازن».

الفرنسية وتركز الحديث على نتائج مشروع التوأمة
بين أبرشية فيرساي وأبرشية صور المارونية منذ
العام .2006
على صعيد آخر ،يقوم الراعي غدا ً السبت بزيارة
راعوية ورسمية لفرنسا تستمر أربعة أيام ويلتقي
خاللها الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ،ورئيس
الجمعية الوطنية كلود برتولون .كما سيجتمع
بالمديرة العامة لمنظمة األم��م المتحدة للتربية
والثقافة والعلوم (األونيسكو) إيرينا بوكوفا.
وسيلقي ال��راع��ي محاضرة االثنين ف��ي مجلس
الشيوخ الفرنسي عن «وض��ع مسيحيي الشرق»،
وذلك بدعوة من رئيس «مجموعة االتصال والتفكير
والمتابعة اليقظة والتضامن مع المسيحيين واألقليات
في الشرق األوسط» برونو روتايو ،ورئيسة مجموعة
الصداقة الفرنسية  -اللبنانية في مجلس الشيوخ
بارزة خياري ،يليها لقاء مع رئيس المجلس جيرار
الرشيه.

حمدان هن�أ كورية بالف�صح:
االنتخابات البلدية �إلهاء للنا�س
زار أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون»
العميد مصطفى حمدان متروبوليت بيروت وتوابعها للسريان األرثوذكس
المطران دانيال كورية مهنئا ً بعيد الفصح المجيد ،يرافقه وفد من أعضاء
الهيئة.
وأكد حمدان «أهمية الدور الريادي والقيادي ألهلنا مسيحيي الشرق ،ورفض
كل مشاريع التجزئة والتفتيت المذهبية والطائفية» ،مشددا ً على «شمولية
الفكر القومي العربي وقدرته على صيانة وحماية كل أطياف األمة في بوتقة
مصيرية واحدة تحمي حرية الوطن والمواطن وتؤكد المساواة والعدالة
االجتماعية وتكافؤ الفرص من أجل تقدّم وازدهار المجتمع العربي».
كما شدّد حمدان على «وجوب تمثيل أهلنا السريان في المجلس النيابي
والمجلس البلدي في بيروت» ،داعيا ً «الجميع الى انتخاب المرشح السرياني
انطوان سرياني حفاظا ً على وحدة الموقف الوطني».
من جهة أخ��رى ،أب��دى أمين حمدان ،أسفه «ب��أن يصبح مركز اهتمام
اللبنانيين إقامة انتخابات بلدية ،على أه ّميتها ،في ظ ّل عدم الرغبة بإقرار
قانون انتخابي عصري يقوم على أساس النسبية ،وفي ظ ّل عدم شرعية
المجلس النيابي وع��دم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية ،فتأتي
االنتخابات البلدية إللهاء اللبنانيين عن مشاكل البالد الحقيقية» ،معتبرا ً أنّ
«الناجح الوحيد في هذه االنتخابات هو وزير الداخلية نهاد المشنوق ،الذي
ّ
يحضر لها بشكل جيد».
وتطرق حمدان في بيان إلى التوافق في بلدية بيروت ،فاعتبر «أنّ ذلك ال
يؤشر بالضرورة إلى التحالف بين القوى المتوافقة في استحقاقات أخرى،
ألنّ هذه المعارك غير سياسية» ،مشيرا ً إلى أنه «بحسب تركيبة اللوائح
ال شيء يوحي بأنه سيكون هناك انعكاس على التعاون السياسي في ما
بعد».
ورأى أنّ «المك ّون السني المتمثل بالحريري وبعدما كان يحتكر القرار في
بيروت اضطر اليوم الى إقامة تحالفات مع اآلخرين ،وعلى رغم التذ ّمر الواضح
من أهالي بيروت إال أنّ ذلك ال يعني انّ الئحة «البيارتة» ستسقط» ،وأعلن أنّ
«موقفنا كـ»مرابطون» سنص ّوت للوائح عدة ألنها معركة إنمائية وسننتخب
الكفاءات الموجودة في اللوائح كلّها» ،مشيرا ً إلى «أنّ هناك برودة ملموسة
لناحية عدم االقتراع الذي يعبّر عن رفض أهالي بيروت للواقع القائم» ،وتوقع
أن «تحصل عمليات التشطيب داخل اللوائح بشكل كبير» ،مح ّذرا ً من «الخطر
على الواقع المسيحي التمثيلي في المجلس البلدي المقبل».
وفي الشأن السوري اعتبر حمدان أنّ «معركة حلب األخيرة جاءت نتيجة
تض ّرر بعض األطراف من الهدنة في سورية ،وهناك اتفاق روسي أميركي
بالتهدئة ،وأتت فخارج السياق للواقع الميداني المستج ّد والجميع كان
يحضر للتوجه الى دير الزور والرقة للقضاء على «داعش» ما سيشكل تح ّوال ً
ّ
ً
جذريا في مجرى األحداث».

الن�صرة تبد�أ ( ...تتمة �ص)1
االن �ت �خ��اب��ات ال �ب �ل��دي��ة ،وخ �ص��وص �ا ً م �ل��ف اإلنترنت
غ�ي��ر ال�ش��رع��ي ال ��ذي ي �ب��دو أن��ه سينتظر ع ��ودة مدير
ع��ام «أوج �ي��رو» عبد المنعم يوسف م��ن غياب يزداد
غموضاً.
الكالم السياسي الوحيد الذي سمعه اللبنانيون عن
أحداث المنطقة كان ما قاله مستشار الشؤون الدولية
لمرشد الجمهورية اإلسالمية في إي��ران الدكتور علي
واليتي ،الذي قال إن حلب ستتحرر كما تحرر جنوب
لبنان ،بينما ي��زور لبنان للمشاركة في مؤتمر اتحاد
علماء المقاومة.

واليتي في بيروت والتقى نصرالله

خطفت زيارة مستشار المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية علي أكبر واليتي إلى لبنان األض��واء ،فضالً عن
المواقف التي أطلقها ،حيث أعلن بعد زيارته ضريح الشهيد
عماد مغنية في روضة الشهداء أن «سورية وإيران ستحميان
محور المقاومة ومركزها األساسي في جنوب لبنان ،ألن هذه
المقاومة مصدر فخر للمسلمين والعالم العربي واإلسالمي»،
مشددا ً على «استمرار إيران في دعم المقاومة لتحرير كامل
األراضي المحتلة» .وأعرب واليتي عن تفاؤله بسير األمور
في سورية وقال« :كما استطاع الجيش السوري وحلفاؤه
تحرير العديد من المناطق السورية سيحررون حلب من
التكفيريين واإلرهابيين».
كما زار واليتي األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله.

 ..واستعرضا أوضاع المنطقة

وقالت مصادر مطلعة على الزيارة لـ«البناء» إن «الهدف
من زيارة واليتي الى لبنان هو المشاركة في مؤتمر اتحاد
علماء المقاومة وسيلقي كلمة خ�لال��ه ول��م ي��أت بمهمة
سياسية محددة .ومن الطبيعي أن يلتقي السيد نصرالله
الذي كان لقاء تشاوري وتبادل ل�لآراء ووجهات النظر في
ملفات المنطقة ،خصوصا ً تطورات األزمة السورية والوضع
الميداني في حلب وآفاق الحل السياسي ومفاوضات جنيف
ف��ي س��وري��ة وم��آل ومصير المنطقة والعالقة بين السنة
والشيعة واستعرضا الوضع اإلقليمي والعالقات اإليرانية
السعودية».وأك��دت المصادر أن «الطرفين لم يتط ّرقا الى تفاصيل
ال��وض��ع الميداني ف��ي ح��ل��ب ،ألن ه��ذا األم���ر ل��ه تقديراته
ويخص القيادة العسكرية السورية»،
العسكرية واألمنية
ّ
كما نفت المصادر أن يكون اللقاء بحث في الملفات الداخلية
اللبنانية.

 ..ونصرالله ُيط ّل اليوم

في غضون ذلك ،يُطل السيد نصرالله عصر اليوم حيث
سيلقي كلمة متلفزة عبر شاشة «المنار» خالل احتفال لهيئة
دعم المقاومة اإلسالمية يتط ّرق فيها للتطورات السياسية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «السيد نصرالله
سيتناول في كلمته الملفات الداخلية وعلى رأسها االنتخابات
البلدية الذي سيكون العنوان األبرز ال سيما وأن بعض القرى
والمناطق تشهد تعقيدات في تشكيل اللوائح ،كما سيتحدّث
عن بلديات الضاحية وسيقارب هذا االستحقاق من زاويته
الهامة ومحدداته وظروفه الواضحة ،حيث سيشدد على
تحالفات الحزب سواء الشيعية مع حركة أمل أو الوطنية

مع التيار الوطني الحر وغيره من األحزاب وبالتالي سيلزم
الحزب بهذا الموقف الذي سيصل حد التكليف الشرعي» ،كما
سيعرج السيد بحسب المصادر على موضوع وقف بث قناة
المنار على نايل سات.
وأضافت أن «السيد نصرالله سيتطرق الى مشهد المنطقة
ككل وموقف حزب الله منه ،لكن لن يدخل في تفاصيل ما
يجري في حلب الذي يعتبر عنوانا ً تفصيليا ً سوريا ً يعني
أوال ً القيادة السورية ،لكن سيتناوله من باب موقع حلب
وتأثيرها في الحرب على سورية».
وشدّدت المصادر على أن «ال جديد في الشأن الرئاسي ،وما
قاله السيد نصرالله منذ فترة أثبت صحته بأن حزب الله لن
يتخلّى عن ترشيح العماد ميشال عون للرئاسة ورفض إيران
التدخل في هذا الملف؛ وبالتالي لن يكون عنوانا ً رئيسيا ً في
كلمته بل سيتناول قانون االنتخابات الذي شهد حراكا ً في
اللجان النيابية المشتركة مؤخرا ً وسيعلن موقف حزب الله
منه ورؤيته للمرحلة المقبلة».

جلسة دسمة لالتصاالت

على صعيد فضيحة اإلنترنت غير الشرعي ،عرضت لجنة
اإلعالم واالتصاالت مجددا ً هذا الملف في جلستها أمس ،التي
كانت دسمة لجهة المعلومات التي كشفت عنها األجهزة
األمنية والقضائية ،فاطلعت اللجنة على تقرير قدّمته
استخبارات الجيش يفيد بأن هناك معدَّات «إسرائيلية»
كانت مر ّكبة في بعض المحطات ،وفق ما أوض��ح النائب
حسن فضل الله الذي كشف عن «عمليات حصلت لتضييع
بعض األدلة بعد تفكيك تلك المعدّات» .وأكد «أننا لن نقبل
بتضييع هذه القضية ولفلفتها» ،واعدا ً «بعدم التعمية عليها
ٍ
كاف حتى
وبالمحاسبة والمساءلة» .وقال« :للقضاء وقت
انتهاء االنتخابات البلدية للبتّ في هذا الملف ،وما نطلبه
العدالة الكاملة ونرفض التسويات».
من جهته ،جزم وزي��ر االتصاالت بطرس ح��رب ،بأن «ال
تغطية على أحد ونترك الثقة للقضاء والتحقيقات سرية»،
وق��ال «نطالب ايضا ً بكامل الحقيقة في موضوع «غوغل
ك��اش» ،معلنا ً أن��ه «سيطالب بعقد جلسة خاصة لطرح
الملف» ،الفتا ً الى انه «ال يمكن أن نقبل بالتغطية على أحد
والحاكم هو القضاء وليس نحن» .وأشار حرب الى ان مدير
عام هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف تع ّرض لحادث في
فرنسا وهو بحاجة لراحة طبية لمدّة عشرة أيام» .وقد ُحدّد
 31من الشهر الحالي الموعد المقبل الجتماع اللجنة.

زهرمان لـ«البناء»:
البحث عن ضحية إلغالق الملف

وعبّر عضو اللجنة النائب خالد زهرمان لـ«البناء» عن
شكوك تيار المستقبل من محاوالت للفلفة الملف وتضييع
العنوان األساسي فيه وهو كشف الرؤوس الكبيرة والتلهّي
بالبحث عن ضحية إلغالق الملف.
ودعا زهرمان القضاء إلى «تقديم اإليضاحات المطلوبة
وتوقيف أسماء فعلية متو ّرطة في مصادرة التجهيزات
والمعدّات من القوى األمنية لم يت ّم توقيفها حتى اآلن وتحظى
بالغطاء السياسي».
ولفت إل��ى أنّ «الجلسة كانت ج� ّي��دة وه��ن��اك ت��ق�دّم في
التحقيقات ،لكن معظم الوقت يضيع في نقاش أمور ثانوية
بدل الدخول في الموضوع األساس» ،متسائالً« :لماذا التركيز
على موضوع غوغل كاش في حين أن أوجيرو ت��وزع هذه
الخدمة مجانا ً على ك ّل الشركات والمركز األساس المكلف
بتوزيعها على الشركات هو شركة توفيق حيسو؟».

وداف���ع زه��رم��ان ع��ن مدير ع��ام «أوج��ي��رو» عبد المنعم
يوسف ،مشيرا ً الى أنه «من الموظفين الشرفاء ،نافيا ً أيّ
تغطية سياسية من الرئيس فؤاد السنيورة له ،داعيا ً القضاء
ألن يأخذ مجراه وفي حال أثبت تو ّرطه فليخضع للمحاسبة
ولن نغطيه».

ما بين الباروك والزعرور؟

وعلمت «البناء» من مصادر في اللجنة أنّ «المستقبل طرح
عالمات استفهام حول التركيز على موضوع غوغل كاش التي
اعتبر أنها ليست القضية األساس ،وميّز بين هذا األمر وبين
المخالفات التي قد تكون ارتكبتها شركة حيسو واعتبر أن
هذا موضوع آخر متروك للقضاء تبيانه ،أما موضوع غوغل
كاش فهذه خدمة مجانية تقدّمها «أوجيرو» للشركات».
وأضافت المصادر أن «عددا ً من النواب طالب بإعادة فتح
ملف محطات التجسس اإلسرائيلية التي ت ّم اكتشافها في
الباروك منذ سنوات ،وذلك بعد أن عرضت األجهزة األمنية
والقضائية معلومات تبين أن المعدات «اإلسرائيلية» التي
وجدت في الباروك هي نفسها التي وجدت الحقا ً في محطة
الزعرور».
وأشارت المصادر إلى أن «التجهيزات والمعدات التي تمت
مصادرتها من محطة الزعرور وغيرها أعيدت الى المسؤولين
عن الشبكات غير الشرعية مدة  24ساعة وتم إفراغها من
محتواها وإزالة األدلة منها».
وأكدت أن «اكتشاف معدات وأجهزة ذات صناعة إسرائيلية
تستعمل بتشغيل هذه الشبكات له أبعاد أمنية خطيرة ما
يعني ت��ورط بعض أصحاب ه��ذه المحطات بعالقات مع
إسرائيل ،بينما تم تهريب التجهيزات من بل ٍد ما لم يكشف
عنه» .وأوضحت المصادر أن «استخبارات الجيش نفت
بداية الجلسة وجود تجسس «إسرائيلي» عبر هذه الشبكات،
إال أن الضغوط التي تعرض لها ممثل وزارة الدفاع من بعض
النواب دفعه للقول بأن ال أدلة حتى اآلن على وجود تجسس،
لكن هذا ال يعني عدم وجوده».

هل هُ ِّرب يوسف؟

وعلمت «البناء» أن ممثل مديرية المخابرات في اللجنة
تع ّرض إل��ى ضغوط من وزي��ر ال��دف��اع لعدم التركيز على
موضوع التجسس «اإلسرائيلي» كي ال يطال رؤوسا ً كبيرة»،
كما علمت أن «وزير االتصاالت ه َّرب يوسف من خالل موافقته
على إج���ازة صحية كمخرج لعدم توقيفه على أن تمدّد
اإلجازة لتتحول الى إجازة مفتوحة استنادا ً إلى تقارير طبية
سيقدمها يوسف تباعا ً الى الوزير حرب وربما لن يعود إلى
لبنان قبل انتهاء الملف».

كيف أُدخلت المعدَّات «اإلسرائيلية»؟

وقالت مصادر أمنية لـ«البناء» «إن «إدخال التجهيزات
والمعدَّات وم��ن ضمنها ذات الصناعة «اإلسرائيلية» تم
بمعرفة شركات خدمات اإلنترنت والمسؤولين في وزارة
االتصاالت وأوجيرو» ،موضحة أنه «ال يمكن إدخال وتركيب
هذه األجهزة من دون التنسيق مع االدارات الرسمية العائدة
لوزارة االتصاالت وخاصة تلك المعدات المرتبطة مباشرة
بأجهزة وزارة االتصاالت ،وبالتالي إن المعلومات كافة التي
كانت تحملها هذه المعدات انتقلت الى «إسرائيل» بطرق عدة
إما بشك ٍل مباشر إليها وإما عبر تركيا وقبرص».
وأش���ارت ال��م��ص��ادر ال��ى تقصير المؤسسات الرسمية
واالمنية خصوصا ً في عملية إدخال هذه المعدات وفي عدم
اكتشاف الصحون الالقطة على هذه الشبكات الموجهة الى

«إسرائيل» والموجهة الى الداخل السوري أيضاً ،وبالتالي
استعمالها من قبل المجموعات اإلرهابية باتجاه لبنان
لتنمية وتفعيل الخاليا والشبكات اإلرهابية أو الى الداخل
السوري لمحاربة الجيش السوري ،فضالً عن ضرورة مراقبة
هذه المعدّات وتفريغها قبل تفكيكها والعبث بها وبالتالي
لبنان يملك الحق في رفع دعوى قضائية على شركة اإلنترنت
الموجودة في قبرص التركية التي خرقت سيادة لبنان
وتحجب عنه المعلومات الموجودة في السيرفير».

وجلسة حكومية هادئة

كما انعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية برئاسة رئيس
الحكومة تمام س�لام وصفها ال���وزراء بالهادئة باستثناء
السجال بين وزير الخارجية جبران باسيل والوزير حرب
حول إدراج ملف «اإلنترنت» غير الشرعي و«أوجيرو» على
جدول أعمال الجلسة ،وبحسب ما علمت «البناء» أن باسيل
طالب خالل الجلسة إدراج الملف وأيّده وزراء حزب الله ووزير
الصحة وائل ابو فاعور إال أن األمر لم يحصل حيث طلب حرب
إرجاء إدراج موضوع «أوجيرو» على جداول أعمال جلسات
مجلس الوزراء الى ما بعد االنتخابات البلدية».
وأق ّر مجلس الوزراء بعض المشاريع والمراسيم وقبول
ه��ب��ات ول��م يُ���د َرج ملف أم��ن ال��دول��ة على ج��دول األع��م��ال
وت ّم التوافق على إرج��اء البحث في هذا الملف الى ما بعد
االنتخابات البلدية في بيروت.

تنافس في البيت المستقبلي...

على صعيد آخر ،تسكتمل االستعدادات للمرحلة األولى من
االنتخابات البلدية واالختيارية في محافظتي بيروت والبقاع
األح��د المقبل ،وتحدثت أوس��اط مراقبة لملف االنتخابات
البلدية التي سيخوضها تيار المستقبل ،وأشارت الى غياب

التزام القاعدة الحزبية والشعبية والعائالت بقرار قيادة
المستقبل الى ح ٍد كبير وتنافس بين الشخصيات القيادية
في البيت المستقبلي الواحد ال سيما في المدن الرئيسية التي
تمثل ثقل «المستقبل» كالعاصمة بيروت وطرابلس وصيدا.
وأوضحت المصادر أن «رج��ل األعمال محمد زي��دان الذي
يرأس الئحة مستقلة هو شريك للرئيس فؤاد السنيورة في
وجه الئحة رئيس البلدية الحالي محمد السعودي المدعومة
من النائب بهية الحريري ،كما تحدثت األوساط عن أن نجل
السنيورة وائل يدعم الئحة «بيروت مدينتي» في وجه الئحة
«البيارتة» المدعومة من «المستقبل» ،كما أن وزير العدل
المستقيل أشرف ريفي يدعم الئحة في طرابلس ضد الالئحة
المدعومة من الرئيس سعد الحريري والمستقبل».
ودع��ا الرئيس س�لام ف��ي تصريح بعد استقباله وزي��ر
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لالطالع منه على سير
التحضيرات التي تقوم بها وزارته على المستويين اإلداري
واألمني ،أهالي بيروت إلى «جعل الثامن من أيار يوم عرس
وطني ُتظهِر فيه المدينة حيويتها ،وتجدّد مجلسها البلدي
مؤ ّكدا ً أنها الحاضنة الجامعة ،الحريصة على التوازن بين
جميع مكوناتها والمتمسكة بوحدة الصف والعيش المشترك
بين جميع أبنائها».
كما ت��رأس محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر اجتماعا ً
أمنيا ً في مركز المحافظة في سراي بعلبك الحكومي ،خصص
للعملية االنتخابية ،حضره عدد من األجهزة األمنية.

المقاومة استهدفت آلية لـ«النصرة»

أمنياً ،استهدفت المقاومة اإلسالمية آلية دفع رباعي تق ّل
مسلحين من «جبهة النصرة» وحركة «احرار الشام» في جرود
سرغايا (عين الباردة) جنوب غرب بلدة طفيل الحدودية ما
أدّى الى تدميرها ومقتل ستة مسلحين وجرح الباقين.

هل تقبل ( ...تتمة �ص)1

�إعالنات ر�سمية

لديها الكثير ستخسره إنْ تراجعت ،وأميركا لديها خسائر وأرب��اح إنْ
�ري أن نسأل هل تملك موسكو قدرة
صمدت على خط التفاهمات ،وح� ّ
التراجع عن التفاهمات تجاه حلفائها ،و َمن سيس ّهل لها إدماج «النصرة»
بالتفاهمات؟
 المطلوب من واشنطن لتنطلق مسيرة التفاهم موقف ،والمطلوبمن موسكو لتالقي واشنطن عند المفترق أن تنتحر ،ولذلك يخطئ من
يظن أنّ األم��ور ستسير بغير اتجاه التأقلم األميركي بعد ط��ول تردّد،
ونطق الكلمة الذهبية ،الحرب في حلب مع «النصرة» ،و«النصرة» ليست
مشمولة بالهدنة ،وهي سبق وقالت ذلك مرة بلسان الناطق العسكري
لتحالف الحرب على «داعش» الكولونيل ستيف وارن قبل أسبوع ،وقاله
البنتاغون بخجل يوم أم��س ،وسيقولونه بوضوح عندما يبدأ الميدان
بقول ما سبق وقاله قبل والدة التفاهمات.
 معادالت األمن القومي الروسي فوق االعتبارات األخالقية تقول،إنّ موسكو تنتحر عندما ترتضي بتقسيم سورية وبكانتون تركي في
شمالها ،ألنّ موازين القوى سبق واختبرت وتقول العكس ،وألنّ التتمة
ستكون على حدود روسيا الجنوبية ،وأمن موسكو يبدأ في دمشق ،كما
قالت ذات يوم القيصر كاترين الثانية ،وها هي تركيا تتضعضع!
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