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حمليات � /إعالنات

مراد يرعى انطالق االمتحانات التجريبية
لأكثر من �ألف تلميذ في البقاع

انطالق اإلمتحانات التجريبية في البقاع

البقاع الغربي ـ أحمد موسى
انطلقت االمتحانات التجريبية لتالميذ الشهادة
المتوسطة في مدارس البقاع والتي ينظمها سنويا ً «المركز
الثقافي العربي» في مركز عمر المختار التربوي – الخيارة،
ومركز صالح الدين التربوي خربة روحا في قضاء راشيا.
وي��ش��ارك ف��ي ه��ذه االمتحانات التي يرعاها رئيس
«مؤسسات الغد األفضل» النائب السابق عبد الرحيم مراد،

أكثر من ألف تلميذ من مختلف مدارس البقاع والتي تبلغ
حوالي خمسين مدرسة من البقاعين الغربي واألوسط،
إضافة إلى مدارس قضاء راشيا.
وتستمر االم��ت��ح��ان��ات أرب��ع��ة أي���ام وف��ق��ا ً لبرنامج
االمتحانات الرسمية ،وقد قام مراد ومدير عام «مؤسسات
الغد األفضل» حسن مراد بجولة على مراكز االمتحانات،
مثنيا ً على تنظيمها ،متمنيا ً التوفيق في االمتحانات
الرسمية المقبلة للجميع.

ماذا عن خرائط التق�سيم ( ...تتمة �ص)1
ّ
وبغض
دون التطلع الوحدوي للكيانات السورية،
النظر عن التفسيرات المركبة للمواقف والمواقع،
س��ي��ك��ون س��ه�لاً اك��ت��ش��اف ال��ص��ل��ة ب��ي��ن أصحاب
الدعوات المعادية للوحدة ومثلها دعوات التقسيم،
والكيان الصهيوني ،كما الكشف عن الصلة بين
التطلّع الوحدوي لقوى المقاومة والتطلع المقاوم
لقوى ال��وح��دة .ما يجري في المنطقة اليوم من
ترابط بين حركة قوى المقاومة في لبنان ومداها
الحيوي في حر َبي سورية والعراق وتطلعها الدائم
نحو فلسطين ،وسقوط قوى لبنان أوالً واألردن
أوالً ومثيالتها في استسهال التطبيع مع الكيان
الصهيوني وتراجع مكانة فلسطين في خطابها
وسلوكها إلى ح ّد االستعداد للتحالف مع الكيان
الصهيوني.
 مع حلول مئوية سايكس بيكو ولد مشروعتفتيتي ج��دي��د للمنطقة ،تحمل ب����ذوره ثالثية
تبدو منفصلة المنطلقات ،ضلعها األول فلسفة
جغرافية أميركية رائدها المؤرخ برنارد لويس،
تحت ّل مكانة هامة في مراكز الدراسات والتخطيط
األم��ي��رك��ي��ة ت��ح��ت ع���ن���وان س��ب��ل اس��ت��ق��رار مديد
للشرق األوس����ط ،ت��ق��وم على اس��ت��ب��دال خطوط
سايكس بيكو لكيانات المشرق بخطوط تماس
الديمغرافيا بين الطوائف والمذاهب والعرقيات
بإخضاع المنطقة لعمليات ض ّم وفرز تنتج منها
كيانات أصغر وأش ّد نقاء وتجانسا ً على المستوى
الطائفي والعرقي .والضلع الثاني هو أطروحة
أمنية «إسرائيلية» يتبناها مناصرو «إسرائيل»
ف��ي ال��غ��رب وي��س�� ّوق��ون��ه��ا كمصلحة غ��رب��ي��ة في
ت��وف��ي��ر ش����روط أف��ض��ل إلدارة ال��ص��راع��ات في
المنطقة بعد سقوط القدرة على إدارة التفاهمات،
وذل��ك بإشعال ح��روب وفتن أهلية بين الطوائف
وال��م��ذاه��ب تنتهي بتقسيم المنطقة إل��ى كيانات
عنوانها الهويات اإلتنية والدينية تستدعي تطهيرا ً
عرقيا ً م��ت��ب��ادالً ،س��ي��دوم ب��ح��روب دم��وي��ة لعقود
طويلة يحول دون نهضة وع��م��ران وقيام دولة
حديثة ،وي��ع��ود بالشعوب والمجتمعات قرونا ً
إلى ال��وراء ،وسيمنح «إسرائيل» والغرب فرص

االستقرار واألم��ن .أم��ا الضلع الثالث فمصدره
دعوة أصحاب الفكر الوهابي بمن ّوعاته المختلفة
الستبدال الصيغ المدنية التي عرفتها كيانات
المنطقة ،رغ��م ما يعتريها من تش ّوهات ،بدولة
دينية على ن��م��وذج اإلم���ارة اإلس�لام��ي��ة وتطهير
جغرافياتها م��ن المكونات ال��ت��ي ال تنسجم مع
مفهومها ال��ع��ق��ائ��دي ،وم��ا يترتب على ذل��ك من
تجاوز لحدود سايكس بيكو في أماكن لحساب
وحدة الهوية ،وسقوط جزء من جغرافية كيانات
قائمة لكيانات جديدة يصعب السيطرة عليها من
اإلمارات الناشئة ،لكنها تشبهها من حيث التكوين
العرقي أو الديني أو المذهبي ،من األلوان التي ال
تتسع لها اإلمارة أو تستثيرها بقوة الطرد.
 ال��واض��ح م��ن ال��واق��ع العملي ال���ذي تظهرهح��رب س��وري��ة ال��ت��راب��ط ال��وج��ودي والسياسي
المقسم
بين المصادر الثالثة لمشروع تقسيم
ّ
وت��ف��ت��ي��ت ال��م��ف��تّ��ت ،فليس ص��ع��ب��ا ً ال���وق���وع على
تجسد
الدالئل التي تثبت الصلة بين القوى التي
ّ
مشروع الفكر الوهابي ،من عاصمته الحاكمة
إل���ى فصائله المسلحة ،ب��ال��ك��ي��ان الصهيوني،
كقوتين متحالفتين علناً؛ وال يصعب أيضا ً إيجاد
الصلة بين «إسرائيل» والسعودية وأميركا ،في
الحرب التي تختبر فيها هذه المشاريع ،والتي
تشكل سورية ساحتها ومسرحها وعقدتها في
آن واحد ،فحرب سورية هي حرب سايكس بيكو
واختبار البدائل ،فهل يعني ذلك أنّ سايكس بيكو
فشلت كإطار لحماية التجزئة من جهة ،وضمان
أم��ن «إس��رائ��ي��ل» من جهة أخ��رى؟ حتى اقتضى
البحث عن البدائل؟ وهل البدائل تبدو عصية على
الوالدة ،قاصرة عن الحياة؟ وتبدو أسباب القوة
في جسد األمة والممانعة في عصبها وأوردتها
أش�� ّد ق��وة من ك�� ّل العناصر التي حشدت للفتك
بها؟ وم��اذا عن التفاهمات الروسية األميركية
وم��ك��ان��ة خطط التقسيم فيها ل��وراث��ة سايكس
بيكو؟ حظوظ مشاريع التقسيم في الحياة ،في
حلقة الغد.
ناصر قنديل

ر�سائل ما قبل فيينا (تتمة �ص)1
المعجزة ال مكان لها حتى في األروقة الجانبية ،خصوصا ً
أن المسألة ليست حكرا ً على ما تنطق به المواقف المسبقة،
بقدر ما يبدو مرهونا ً بما تخبئه أدراج السياسيين ،رغم ما
يظهر من تفويض واضح لألميركيين والروس في المسألة،
حيث تستدرج مواقف المشاركين أوراقها القديمة خلسة أو
علنا ً لتكون على الطاولة ،وبينهما يضيع الهامش أو يغيب
الفارق ،إلى الح ّد الذي يتيح الفرصة أمام المشاغبات
اإلقليمية وبعض الغربية لتطفو على السطح من جديد.
ال نعتقد أن هناك متسعا ً من الوقت للمغامرة أبعد
من ذلك في منح الفرص التي ُت ّ
وظف في خدمة اإلرهاب
ولمصلحة اإلرهابيين و ُم ّ
شغليهم ،وهي تستنزف آخر
ما في الرصيد الغربي واإلقليمي من أوراق بدت جاهزة
ل�لاس��ت��خ��دام ،وث��م��ة ش��ك��وى فرنسية سعودية تركية
فاضحة من التس ّرع األميركي في إحراق ما تبقى من رصيد
احتياطي ،في وقت يستحضر فيه هامش الحديث المتداول
بعضا ً من تلك التي احترقت ،ويُعاد تدويرها لتكون منصة
إضافية من منصات االستهداف المباشر عبر تفخيخ
م��زدوج تتم المراهنة عبره على الرفض المسبق إلطار
االتفاق الروسي األميركي ،بحيث يكون أي طرح يستبعد
ورقة اإلرهاب مرفوضاً.
روسيا تدرك مسبقا ً هذه الحقيقة ،وقد ألزمت االجتماع
بما تقتضيه الحدود الدنيا من الرسم اإلضافي لعوامل
الضمان ،التي تحول دون إعادة استخدام فائض التسويف
الواضح في سياق الجهد الغربي ،والذي يبدو األميركي
في جوهره ليس بعيدا ً عنه ،وإن كان يُبدي أو يُظهر غير
ذلك ،حيث الحديث عن التعطيل في تحديد اإلرهابيين
كان رسالة روسية غير مر ّمزة ومن دون تشفير ،فيما
جاءت الرسالة األكثر وضوحا ً تجاه الدور التركي ومعه
السعودي وليس بعيدا ً عنه الفرنسي وإن كان بدرجة أقل،
عبر التلويح بالقرار  2253الذي غاب الحديث عنه ،وما
يفرضه من تجريم لتمويل اإلرهاب ،في لغة تبدي حرصها
الحقيقي على أن تتداخل عوامل التفاهم مع أجندات القرار
الدولي ،وإن بدت التقاطعات بينهما مذيلة حتى اللحظة
بحالة المراوغة األميركية.
لسنا بوارد التعويل اإلضافي ،لكن الرسالة الروسية
تبدو حازمة ،حيث التهدئة في حلب المرهونة وفق الرؤية
الروسية بما تقوم به «النصرة» وتنظيمات واشنطن

المعتدلة المرتبطة بها ،أكثر وضوحا ً من كل ما سبقها،
فال مكان وال موضع لبقاء خديعة التهدئة من دون ضوابط
تحكمها على األرض ،وإن استخدامه لتبييض صفحة
بعض التنظيمات المرتبطة والمتحالفة بالنصرة لم يعد
يجد له معبرا ً أو ممراً ،وهو غير متاح وال ممكن من دون
ضمانات كافية ب��أن الخلط ال��ذي ح��ال دون فصل تلك
التنظيمات عن مواقع «النصرة» يعني بالضرورة الزجّ
بهم في جبهة واح��دة ستكون هدفا ً مشروعا ً لمكافحة
اإلرهاب وما يقتضيه.
مقابل تلك الرسائل المتعددة النماذج ،تقف على
الضفة األخ��رى رسائل مغايرة ومناقضة وغير ممكنة
التفسير في ضوء ما يجري على الساحة من تباينات بين
حلفاء األمس وخصوم المقاربات السياسية الحادة ،إلى
الدرجة التي باتت تشكل فيه عبئا ً إضافيا ً على المشهد،
سيكون على األميركي إعادة ضبطه وفق إيقاع التفاهم
مع الروسي.
البديل للفشل األميركي واضح وصريح ،وعدا ذلك ال
أحد بمقدوره التكهن بمجريات التفاهم الروسي األميركي،
أو باألحرى بمصيره المحتوم ،وإن كان الرهان السعودي
التركي الفرنسي المشترك يقوم على حتمية وضع نهاية
ولو بعد حين لهذا التفاهم ،وهو ما كان أكثر وضوحا ً بعد
لقاءات كيري في الرياض ،التي بدت محبطة للجانبين
إلى درجة أن الحديث عنها يكاد يغيب بحكم ما حملته
من تعارض حاد أوصل األميركي إلى القناعة األخيرة بأن
تفويض الروسي بمهمة ترويض ما عجزت عنه واشنطن
حيال أدواتها اإلقليمية قد آن أوانه سواء كان من خالل
الضغط الميداني أم عبر تفعيل القرارات الدولية أو كليهما،
ولو كان لبضعة أسابيع من خالل الضغط الميداني ،قد آن
أوانه.
ونستطيع أن نجزم بأنها الرسالة األك��ث��ر ض��رورة
وحاجة ،وربما كانت الوحيدة التي ُتصلِح حال فيينا
وغيرها وت��ع��دّل ربما من م��س��ارات التنافر والتناقض
التي ال تحتاج إلى ترميز أو تشفير ،وقد تكون المخرج
الستعصاءات المسار السياسي والحيلولة دون ترحيله
مرة أخرى ودون إبقاء جنيف معلقا ً على أهواء اإلرهابيين
ووفق رغبات مشغليهم.

علي قاسم

مواقف ومهرجانات بذكرى نكبة فل�سطين:
التم�سك بحق العودة والوحدة القومية واالجتماعية

جمال سكاف يلقي كلمته

جانب من الحضور في البداوي

أقيمت مهرجانات أمس ،وصدرت مواقف في الذكرى الـ68
لنكبة فلسطين أك��دت التمسك بخيار المقاومة وحق العودة
لفلسطينيي الشتات إل��ى أرضهم ودي��اره��م وإق��ام��ة دولتهم
المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس ،و
الوحدة القومية واالجتماعية في سورية والعراق واليمن وفي
سائر كيانات األمة.

المعركة الوجودية».

زعيتر

وفي السياق نفسه ،أكد وزير األشغال العامة والنقل غازي
زعيتر في تصريح أن «القضية الفلسطينية ،ستبقى قضية
األمة العربية ،وأن منطقة الشرق األوس��ط ،ال يمكن أن تستقر
إالّ باستقرار فلسطين وبتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني،
المتمسك بأرضه ووطنه ،وإقامة دولته المستقلة».
أض��اف «إن كل ما يقوم به العدو اإلسرائيلي من إره��اب،
ومجازر بحق هذا الشعب المكافح وبناء مستوطنات ،لن يقف
حائالً دون النضال المحق لهذا الشعب ،من أج��ل استعادة
أراضيه المحتلة ،والعودة إلى وطنه».

مؤتمر األحزاب العربية

بدوره ،اعتبر األمين العام للمؤتمر العام لألحزاب العربية
قاسم صالح أنّ «الذكرى الـ  68للنكبة تأتي في ظروف تشهد
فيها أمتنا سلسلة م��ن النكبات تتجسد ف��ي ب��روز تحديات
وأخطار إضافية» .وقال في بيان أمس أنه «مع استمرار اإلرهاب
الصهيوني الذي يحتل أرض فلسطين يتعاظم انتشار اإلرهاب
التكفيري في أكثر من كيان من كيانات األمة ليرتكب المجازر
ّ
ويحطم اآلثار بهدف طمس الثقافة والحضارة
ويد ّمر المعابد
وتعميم ثقافة القتل واإللغاء والتفتيت لألرض وللمجتمع».
وأك��د «التمسك بخيار المقاومة وحق العودة لفلسطينيي
الشتات إلى أرضهم وديارهم وإقامة دولتهم المستقلة على كامل
التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس ،وعلى الوحدة القومية
واالجتماعية في سورية والعراق واليمن وفي سائر كيانات
األمة».
ودعا «األحزاب والفصائل العربية عامة والفلسطينية خاصة
إلى مغادرة حالة التشتت واالنقسام ،والتوحد في جبهة شعبية
عربية شاملة لمكافحة اإلرهاب بوجهيه الصهيوني العنصري
والتكفيري اإللغائي ،وعنها يكون االنتصار حليفنا في هذه

مسيرة العودة

وأحيت «لجنة مسيرة العودة» ذكرى النكبة ،بمهرجان على
الحدود اللبنانية الفلسطينية في مارون الراس ،لتكريم شهداء
وجرحى مسيرة العودة عام  ،2011حضره سفير دولة فلسطين
في لبنان أشرف دبور ،ممثل «حزب الله» النائب السابق حسن
حب الله ،ممثل حركة «الجهاد اإلسالمي» أبو عماد الرفاعي،
ممثلو الفصائل الفلسطينية والهيئات والمؤسسات اللبنانية
والفلسطينية وحشد من عوائل الشهداء.
بدأ االحتفال بقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء ،ثم
تحدث دبور فقال« :اليوم يوم الذكرى الكبرى ،ال نلتفت إلى أمس
الستحضار وقائع جريمة وقعت ،فما زال حاضر الجريمة الكبرى
ممتدا ً ومفتوحا ً على جهات الزمن .وإذا كان الصهاينة ،ص ّناع
الجريمة ،بتعريضنا إلى أكبر عملية اقتالع من األرض وتحويلنا
إلى الجئين ،أرادوا من خاللها طردنا من الوجود والهواء والفضاء
وتحويل وهمهم واقعاً ،وطمس هويتنا الوطنية ،وكسر إرادتنا،
ودفعنا إلى غياهب النسيان ،وما زلنا وسنبقى نقاوم تداعيات
نتائج تلك الجريمة على أرض وطننا ،الذي ال وطن لنا سواه،
وفي المنافي والشتات».
وتابع« :شعبنا ليس وحيداً ،وخير دليل وجودنا اليوم هنا
مع إخوتنا ،وهو تعبير عن إصرارنا على صناعة األمل والتالحم
الحقيقي في النضال المستمر على مدار سنوات طوال في هذه
األرض في الجنوب الشامخ الذي شهد أروع مالحم البطولة
والتصدي ومواجهة المشروع الصهيوني».

حب الله

ب��دوره ،قال حب الله« :يوم النكبة في عام  1948هو يوم
العودة حيث قبل خمس سنوات تحديداً ،كانت حدود فلسطين
من لبنان إلى الجوالن ،إلى الضفة الغربية واألردن إلى غزة
إلى كل الحدود مع الكيان الغاصب ،كانت تشهد أمواجا ً شعبية
وجماهيرية فلسطينية وعربية لمواجهة هذا الكيان وإلسقاط
هذه الحدود والدخول إلى فلسطين لذلك أطلق على هذا اليوم
يوم العودة .يوم النكبة هو يوم العودة إلى فلسطين وسيبقى
ذلك قائما ما بقينا».
ودعا إلى «وحدة وطنية فلسطينية ألن فلسطين هي األساس

والشعب الفلسطيني هو األساس ،وهو في مقدمة الحرب ضد
االحتالل».
وقال أبو عماد الرفاعي باسم «لجنة مسيرة العودة»« :إن ما
تشهده اليوم االنتفاضة المباركة في الضفة الغربية والقدس
هو تجديد للعهد ألبناء شعبنا في القدس والضفة بأن فلسطين
لن تنسى وأن االحتالل لن يسامح وسيبقى شعبنا منتفضا في
وجه االحتالل ،مقاوما ً لسياساته ،مدافعا ً عن مقدسات العرب
والمسلمين في القدس وحيفا ويافا وغزة وفي كل شبر من أرض
فلسطين».
وفي الختام زرع دبور وحب الله والرفاعي شجر زيتون في
مارون الراس مقدمة من الهالل األخضر اللبناني.

لجنة األسير سكاف

من جهتها ،حيّت لجنة أصدقاء األسير سكاف في السجون
اإلسرائيلية يحيى سكاف ،لمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية
في بيان «الشعب الفلسطيني الصامد المقاوم الذي ع ّود الجميع
على وقفات العز والذي يناضل ويقدم الشهداء يوميا من أجل
استعادة حقوقه المغتصبة من قبل االحتالل الصهيوني».
وجددت اللجنة في ذكرى النكبة «العهد والوعد لفلسطين
بالبقاء معها ومع مقاومتها وشعبها الحر األبي حتى التحرير
الكامل وع��ودة الشعب الفلسطيني إلى دي��اره مرفوع الرأس
والجبين والذي سيتحقق بفضل سواعد المقاومين في فلسطين
و لبنان».
وأكد رئيس اللجنة جمال سكاف أن «خيار المقاومة والكفاح
المسلح السبيل الوحيد والصحيح لهزيمة المشروع الصهيوني
في المنطقة» ،وقال« :نتوجه بالتحية إلى القائد الشهيد مصطفى
بدر الدين وكافة شهداء المقاومة في لبنان و فلسطين».

«فتح االنتفاضة»

وكان سكاف زار مقر حركة فتح االنتفاضة في الشمال ،وألقى
كلمة في المهرجان الذي أقامته الحركة بمناسبة ذكرى النكبة.
وشدد عضو المجلس الثوري لفتح االنتفاضة خليل ديب على
«وحدة الدم اللبناني الفلسطيني المقاوم» ،وتحدث عن «معاناة
الشعب الفلسطيني» ،مطالبا ً «جميع الشرفاء بالوقوف مع
قضية فلسطين ألنها البوصلة األساسية لألمة وأن من يضيع
هذه البوصلة فهو خائن».

دول فيينا تبد�أ ( ...تتمة �ص)1
إرهاباً ،طالما المكسب التركي
األك��ب��ر ق��د تحقق ب��ال��دع��م الذي
تشاركت فيه واشنطن وموسكو
لحكومة ال��س��راج الليبية التي
تعتبرها تركيا فرصتها للبقاء
في معادلة ليبيا.
االح��ت��م��االت ال��م��ف��ت��وح��ة في
فيينا ستق ّرر احتماالت مفتوحة
ف��ي ال��س��ي��اس��ة وال��م��ي��دان ،بين
ع����ودة ج��ن��ي��ف أو إن��ه��اء مسار
ال����م����ح����ادث����ات ،وب���ي���ن ان�����دالع
مواجهة شاملة في سورية من
الشمال والوسط والجنوب أو
إح��ي��اء الهدنة ،وحصر الحرب
بـ»داعش» و«النصرة».
بانتظار التطورات السورية
يعيش لبنان انتخاباته البلدية،
كأداة قياس لفعالية الحرب التي
تشنّها واشنطن وحلفاؤها على
المقاومة في مسارات العقوبات
ال��م��ال��ي��ة وال��ت��ق��ي��ي��د السياسي
واإلع�لام��ي وح���روب التشويه
وال��ش��ي��ط��ن��ة ،ال��ت��ي ي��ف��ت��رض أن
تصيب بيئة المقاومة بالضعف
وال���ت���ف���ك���ك وال����ت����ع����ب ،وتمنح
ال��ع��اف��ي��ة ل��ب��ي��ئ��ات ي��ت��م ال��ره��ان
ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ع��دائ��ي��ة للمقاومة،
وتصيب بيئات حليفة للمقاومة
ب�����االرت�����ب�����اك ،ب���ي���ن���م���ا حملت
انتخابات جبل لبنان تعبيرات
م���ت���ع���دّدة ع���ن ح��ي��وي��ة تحالف
التيار الوطني الحر م��ع حزب
الله ،بما هو أبعد من انتخابات
ح������ارة ح����ري����ك ،ف���ف���ي ال���ح���دث
ك��ان االخ��ت��ب��ار ع��ن ق��رب لمدى
ن��ج��اح ال���ق���وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة التي
تخاصم المقاومة في اجتذاب
ج��م��ه��ور ال��ت��ي��ار ،واخ��ت��ب��ار عن
قرب للعالقة المباشرة بحزب
الله في الجوار ،والحساسيات
التقليدية المرافقة لها ،وجاءت
نتيجة بلدية الحدث تقول بثبات
وتماسك تحالف التيار وحزب
ال��ل��ه ،وهامشية منطق القوات
وتأثيرها على بنية التيار ،كذلك
أظ��ه��رت االنتخابات المباشرة
ال��ت��ي خ��اض��ه��ا ح���زب ال��ل��ه في
بلديتي الغبيري وبرج البراجنة،
ح��ي��ث ال��ب��ي��ئ��ة األش����� ّد محافظة

وتقليدية في جمهوره ،احتفاظه
بالحيوية الشعبية وع��دم تأثر
ج��م��ه��وره ب��ال��ح��روب المختلفة
التي تش ّن عليه وضدّه.
في الجنوب تبدو االنتخابات
بال معارك بخالف صيدا ،حيث
معركة تسجيل ن��ق��اط لرئيس
ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ش��ع��ب��ي الناصري
وح����ل����ف����ائ����ه ب����وج����ه ال�ل�ائ���ح���ة
ال��م��دع��وم��ة م��ن ت��ح��ال��ف النائبة
بهية الحريري وال��دك��ت��ور عبد
ال��رح��م��ن ال����ب����زري ،واحتمال
ذهاب حاصبيا إلى مواجهة بين
مناصري النائبين وليد جنبالط
وطالل أرسالن.

ان��ت��ه��ت ال��ج��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة من
االستحقاق البلدي واالختياري
في محافظة جبل لبنان التي بقيت
نتائجها في دائرة القراءة والتحليل،
وتحديدا ً في جونية ،لما تمثله من
رمزية سياسية ،والتي أثبتت قوة
العماد ميشال عون والتيار الوطني
ال��ح��ر ال���ذي خ���اض االن��ت��خ��اب��ات
ض��د ع��ائ�لات مسيحية تقليدية
وأح����زاب ،حيث ت��أك��د ف��وز الئحة
«ك��رام��ة جونية» برئاسة ج��وان
حبيش مع خرق من الئحة «جونية
التجدد» باألسماء األربعة :فادي
فياض ،فؤاد بواري ،سيلفيو شيحا
ورودريغ فنيانوس .بينما تستع ّد
محافظتا الجنوب والنبطية للجولة
الثالثة في الثاني والعشرين من
الحالي والتي ستكون أقل حماوة
وح��م��اس��ة م��ع وج���ود ثنائي أمل
 ح��زب الله كحاضر أب��رز بينماستشهد صيدا وحاصبيا وجزين
معارك انتخابية.
وأش��������ارت م����ص����ادر ال���ح���زب
الديمقراطي ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إل��ى أن
«الئحتين ستتنافسان في حاصبيا:
األول���ى م��دع��وم��ة م��ن م��ن الحزب
الديمقراطي والثانية من الحزب
مرجحة أن
التقدمي االشتراكي»،
ّ
«تتجه األم��ور إلى التوافق لكن ال
تشكيلة نهائية ائتالفية حتى اآلن
على أن يظهر المشهد النهائي خالل
الساعات المقبلة».
وش��دّدت على أنه «إذا لم ينجح
التوافق ،فإن حاصبيا ستكون أمام
معركة حامية بين الالئحتين ،كتلك
التي شهدتها الشويفات ،حيث وقف
الحزب االشتراكي خلف المجتمع
المدني ،لكنه هو من شكل الالئحة
وأدار المعركة وأشرف على صدور
النتائج».
ولفتت المصادر إلى أن «المعركة

ف���ي ح��اص��ب��ي��ا س��ت��ت��خ��ذ ال��ط��اب��ع
السياسي ،خصوصا ً أن للمدنية
أهميتها ورمزيتها وتظهر صورة
الحزب الديمقراطي باالتفاق مع
عائالتها ومشايخها كما الشويفات.
وت��وق��ع��ت أن ت��ك��ون ال��ح��م��اس��ة
االنتخابية ف��ي حاصبيا ونسبة
االق��ت��راع في ح��ال حصلت معركة
ك��ح��م��اوة ونسبة التصويت في
الشويفات».

وصيدا محسومة لصالح
الئحة السعودي

وق���ال���ت م���ص���ادر ص��ي��داوي��ة
مطلعة لـ«البناء» إن «ثالث لوائح
ستتنافس في صيدا إضافة إلى
شخصين منفردين .الالئحة األولى
هي لرئيس البلدية الحالي محمد
ال��س��ع��ودي وال��م��دع��وم م��ن خلف
الستار من النائبة بهية الحريري
والجماعة اإلسالمية الذين نالوا 3
اعضاء في الالئحة وم��ن الدكتور
عبد الرحمان البزري ،أما الالئحة
الثانية فمدعومة من رئيس التنظيم
الشعبي الناصري الدكتور أسامة
سعد واللقاء الوطني ف��ي صيدا
ويرأسها المهندس بالل شعبان.
وهو موظف في شركة في صيدا،
وهو غير معروف إعالمياً ،لكنه يملك
خبرة تقنية وعلمية ،وتتألف هذه
الالئحة من مجموعة من الشباب
ومعظمهم أبناء ك��وادر قدامى في
التنظيم الشعبي الناصري».
وأضافت المصادر أن «النتيجة
محسومة بفوز كامل أعضاء الئحة
السعودي ،لكن التحدي هو للتيار
الوطني في صيدا ليس على صعيد
خرق الئحة السعودي إنما بعدد
األصوات التي سينالها ،خصوصا ً
أن هذه االنتخابات هي األولى بعد
معركة عبرا وعليه إثبات أنه ال يزال
يحافظ على حضوره».

 ..واألسير حاضر سرا ً

أم��ا ال�لائ��ح��ة ال��ث��ال��ث��ة ،بحسب
ال��م��ص��ادر ،فتتألف م��ن  9أعضاء
يرأسها علي الشيخ عمار ومدعومة
س��را ً م��ن مناصري الشيخ أحمد
األسير .وعمار هو رئيس المكتب
ال��س��ي��اس��ي ال��س��اب��ق للجماعة
اإلسالمية ،لكنه استقال عام 2006
ألنه يميني ومتطرف تجاه حزب
الله والشيعة وشكل جمعية كانت
ناشطة وفاعلة إعالميا ً لمتابعة
موقوفي عبرا».
وعلمت «البناء» أن إمام مسجد
القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود
أعطى وعدا ً للسعودي بالتصويت

له فقط ،لكن ليس لكامل أعضاء
الئ��ح��ت��ه ب��ل أص����وات مناصريه
س��ت��ذه��ب ل��ل��س��ع��ودي ول�لائ��ح��ة
المدعومة من أسامة سعد».

لقاء بين هوالند
والحريري اليوم

رئاسياً ،ال جديد مع دخول الفراغ
الرئاسي عامه الثالث األسبوع
المقبل ،وم��ن المتوقع أن يلتقي
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
ال��ي��وم وال��رئ��ي��س سعد الحريري
المتواجد في باريس.
وفي إطار الحركة الدولية تجاه
ّ
حطت وزي���رة الخارجية
لبنان،
األرجنتينية سوسانا مابيل مالكورا
ف��ي ب��ي��روت ،وأش���ارت ف��ي مؤتمر
صحافي ،إلى أن «لبنان هو المدخل
الرئيسي للمنطقة ،وقد اتفقنا على
العمل ببعض البرامج للسير معاً»،
مرحبة «بمجموعتنا اإلنسانية التي
تقدم المساعدات لبعض الالجئين
في لبنان ،وال بد من االعتراف بأن
المسؤولية مشتركة ،وإننا نقوم
ما في وسعنا من اجل بناء البنى
التحتية إلى جانب السوريين الذين
نرحب بهم في بلدنا».
ّ

القرار أكبر من الحكومة

ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،بقي قانون
العقوبات األميركية على حزب الله
وتعاميم مصرف لبنان في دائرة
الغموض ،وعشية زي��ارة مساعد
وزي��ر الخزانة األميركية لشؤون
تمويل اإلره��اب دانيال غاليزر إلى
بيروت ،غادر حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة إلى الخارج لمتابعة
تفاصيل القرار وآليات تطبيقه في
لبنان.
وقالت مصادر وزارية لـ«البناء»
إن «حاكم مصرف لبنان سيلتقي
رئيس الحكومة تمام س�لام فور
ع��ودت��ه م��ن ال��خ��ارج ليضعه في
أج��واء اتصاالته ولقاءاته والعمل
إليجاد طريقة لعدم استهداف حزب
الله وبيئته على الصعيد المالي»،
لكنها شدّدت على أن «القرار ليس
قرار الحكومة بل أكبر منها».

 ..وجلسة حكومية
الخميس ببنود عادية

حكومياً ،يعقد مجلس ال��وزراء
جلسة عادية في السراي الخميس
المقبل الس��ت��ك��م��ال ب��ن��ود ج��دول
األعمال الجلسة الماضية .وقال
مصدر وزاري لـ«البناء» إن «ملف
أم���ن ال���دول���ة ل��ن ي��ط��رح ف��ي أي

جلسة إال بعد نهاية االنتخابات
البلديات» ،وأوض��ح أن «حل هذا
الملف هو في انتظار حتى حزيران
المقبل موعد إحالة نائب المدير
العام العميد محمد الطفيلي إلى
التقاعد».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب أحمد علي بريطع لموكله جعفر
عبد األمير عطوي سند تمليك بدل ضائع
للعقار  120تول.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب أحمد محمد سالمي لموكليه علي
حسن ملي وأح��م��د حسن ملي بصفتهم
الشخصية ولمورثهم حبيب حسن ملي
وبوكالته عن أحمد حيدر بدر الدين بصفته
م��ن ورث��ة آمنة موسى سلوم لمورثتهم
خديجة موسى سلوم وبوكالته عن محمود
عبد الرضا نصار لمورثته عفيفة علي كركي
وبوكالته عن حسن موسى حسن لمورثته
عليه حسن ملي شهادات قيد بدل ضائع
للعقارين رقم  630و 631نبضية التحتا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب بالل عبد الغني مالح لموكله نجيب
سعيد ماضي سند تمليك بدل ضائع للقسم
 2من العقار  3104جباع.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسين أمين رم��ال لموكله جهاد
أمين رم��ال شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 4095دوير.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ناصر عطوي لمورثه حاتم عبد
الكريم عطوي شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 504حاروف.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

