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حمليات � /إعالنات

توقيف  200مطلوب �ضمن خطة بيروت وال�ضاحية
مقبل والم�شنوق :الخوري موقوف
مواجهات في القلمون والن�صرة ت�ؤلف ً
جي�شا وتوقيف متعاونين مع الجماعات الإرهابية في المحكمة الع�سكرية ولي�س مخطوفاً
دارت بعد ظهر أمس مواجهات بين عناصر
حزب الله والمجموعات المسلحة في جرود
الطفيل وبريتال ،فيما أعلنت «جبهة النصرة»
اكتمال تأسيس «جيش فتح القلمون» المؤلف
من معظم الفصائل المتواجدة في المنطقة،
وقالت« :قريبا ً بشرى ألهلنا السنة في بالد
الشام عامة والقلمون خصوصاً».
ومساء ،شهدت السلسلة الشرقية لمدينة
زحلة إطالق عدد من القنابل المضيئة ،وتحديدا ً
ف��وق ج���رود وم��رت��ف��ع��ات ب��ل��دات دي��ر ال��غ��زال
وق��وس��اي��ا ،ليتبيّن ووف��ق م��ص��ادر أمنية أنّ
«مصدرها مواقع الجيش اللبناني المنتشرة في
المنطقة» ،وأوضحت المصادر لـ»البناء»« ،أنّ
هذا العمل احترازي لكشف محاوالت متسللين
من المجموعات المسلحة التي قد تعمد إلى
الفرار من الحرب الدائرة في القلمون أو للقيام
بعمل أمني ف��ي البقاع بهدف التنفيس عن
الضغط الذي تواجهه الجماعات المسلحة في
القلمون».

من جهة أخ��رى ،أوقفت مديرية المخابرات
كالً من اللبنانيين :محمود محمد حمزة ومحمد
أس��ام��ة م��ح��س��ن ،المتهمين بتحويل ونقل
أم��وال إل��ى لبنان من إح��دى ال��دول األجنبية،
ت�� ّم جمعها م��ن جمعيات مرتبطة بتنظيم
«داع����ش» ،وتسليمها ألش��خ��اص وجمعيات
في لبنان مرتبطة بتنظيمات إرهابية أيضاً.
وبوشر التحقيق مع الموقفين بإشراف القضاء
المختص ،وفق ما جاء في بيان صادر عن قيادة
ّ
الجيش – مديرية التوجيه.
ون ّفذت وحدات من اللواء الثاني في الجيش
اللبناني ،منذ فجر أمس مداهمات في بلدة التليل
وبلدات مجاورة في عكار ،مستهدفة تج ّمعات
النازحين السوريين .وأفيد عن توقيف عدد من
االشخاص.
على صعيد آخر ،أوضحت المديرية العامة
لقوى األم��ن الداخلي أن��ه «ف��ي سياق الخطة
األمنية الجارية في بيروت والضاحية الجنوبية
والشويفات والدكوانة والجديدة ،تواصل القوى

المشتركة (جيش ،قوى أمن ،أمن عام) تنفيذ
مداهمات بحثا ً عن مطلوبين ،وتقيم الحواجز
الثابتة والظرفية وإط�لاق الدوريات الراجلة
والمؤللة».
وأعلنت المديرية أنّ هذه القوى تمكنت،
اعتبارا ً من  28نيسان الماضي ولغاية يوم
أم��س ،م��ن توقيف  200شخص م��ن بينهم
مطلوبون ب��ج��رائ��م مختلفة أب��رزه��ا :قتل،
محاولة قتل ،سلب ،سرقة ،نشل ،احتيال،
ت��زوي��ر ،إط�لاق ن��ار وم��خ��دّرات ،م��ؤك��دة «أنّ
قوى األمن الداخلي وبالتنسيق مع الجيش
اللبناني واألمن العام ،مستمرة في متابعة
تنفيذ الخطة األمنية ال��م��ذك��ورة ،وتوقيف
المطلوبين وض��ب��ط ال��س��ي��ارات المسروقة
وغيرها من الممنوعات».
وفي هذا اإلطار ،دهمت قوة من الجيش ،فجر
أم��س ،أماكن عدد من المطلوبين للعدالة في
محلة صحراء الشويفات  -الضاحية الجنوبية،
حيث أوقفت المطلوب حسنين حسين حمية،

وضبطت ف��ي ح��وزت��ه كمية م��ن الكوكايين،
باإلضافة إلى بعض األعتدة العسكرية.
كما أوقفت كالً من المطلوبين كامل حسين
زعيتر ،حسين علي زعيتر وهيثم مهدي مشيك
إلقدامهم جميعا ً في أوقات مختلفة على إطالق
النار من أسلحة حربية خفيفة ،وفق ما جاء في
بيان صادر عن قيادة الجيش -مديرية التوجيه.
وت � ّم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى
المختص إلجراء الالزم.
المرجع
ّ
وفي سياق أمني آخر ،أعلنت المديرية العامة
لقوى األمن الداخلي في بيان ،أنّ «ضمن إطار
مه ّماتها في مجال حفظ األمن والنظام ومكافحة
الجريمة بمختلف أنواعها ،تمكنت قطعات قوى
األم��ن الداخلي ،اعتبارا ً من 2015/04/27
ول��غ��اي��ة  ،2015/05/5م��ن توقيف 541
شخصاً ،الرتكابهم أف��ع��اال ً جرمية على ك ّل
األراضي اللبنانية ،ومطلوبين للقضاء بموجب
مذكرات وأحكام عدلية مختلفة أهمها جرائم
سلب ،سرقة ،نشل ومخدرات».
مقبل مستقبال صقر وأبوغيدا

الج�سم ال�صحافي يحتفل بذكرى �شهدائه اليوم

�سالم :لبنان �سيبقى منارة للحريات
يحتفل الجسم الصحافي اليوم بذكرى شهدائه بوضع أكاليل
على أضرحتهم .وبالمناسبة أصدر رئيس الحكومة تمام سالم
بيانا ً جاء فيه« :في عيد شهداء الصحافة اللبنانية ،ننحني أمام
ذكرى أولئك الصحافيين الذين خلدوا أسماءهم في سجل الحرية،
وسقطوا فداء للبنان ودفاعا ً عن استقالله وسيادته».
وأك��د س�لام «أنّ لبنان سيبقى منارة للحريات التي كفلها
الدستور اللبناني وفي مقدمها حرية التعبير ،والتي كانت على مر
السنين سمة لبنان األساسية ومصدر تميزه ،كما نؤكد حرصنا
على صون هذه الحريات وإبعادها عن أي قيود ،إال تلك التي
يفرضها القانون».
وشدّد «على الدور الوطني لإلعالم في لبنان ،وعلى المسؤولية
الكبيرة لجميع مؤسساته والعاملين فيها ،في نشر مفاهيم
السالم والتسامح والحوار ،ومناهضة التطرف واإلقصاء وك ّل ما

يه ّز استقرار البالد ويعرض الوحدة الوطنية للخطر».

ابراهيم

وبالمناسبة أيضاً ،وجه المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم «تحية إجالل وإكبار إلى الشهداء الذين قدموا أرواحهم
قرابين على مذبح الحرية .فقد كان حبرهم دما ً وأقالمهم مشاعل
أنارت درب الحق والمعرفة» ،آمالً للصحافة االستمرار في تأدية
الرسالة التي ك ّرس الشهداء أرواحهم في سبيلها».
زيارة األضرحة
ويزور نقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب المح ّررين إلياس
عون أضرحة شهداء الصحافة في تلة الموحدين ال��دروز ،عند
الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم ،لالحتفال بمرور مئة عام على
إعدامهم من قبل السفاح جمال باشا ،إلى جانب لجنة التكريم

برئاسة سامي عبد الباقي ،وفي حضور ممثلين عن الرئيس سالم
ووزير اإلعالم رمزي جريج وعائالت الشهداء.
وكلّف النقيب الكعكي عضو مجلس نقابة الصحافة مرسيل
نديم وكلف النقيب عون الزميل سعيد غريب بوضع إكليلين على
النصب التذكاري لشهداء الصحافة عند الساعة الحادية عشرة
من قبل ظهر اليوم في الدامور.
وأصدر رئيس جمعية «بشرى اإلنمائية» ابراهيم محمود
زين الدين بيانا ً في المناسبة قال فيه« :غداً(اليوم) سنستمع
إلى الخطابات إياها قبل أن نتذكر أنهم شهداء سقطوا في
لبنان على م ّر تاريخه ليس لسبق صحافي ،إنما لموقف حر
ديموقراطي».
وختم« :في ذكرى شهداء الصحافة ،ال يسعنا إال أن ننحني
أمام من بذلوا الروح أمام الوطن والكلمة والرأي».

اليمنيون ي�ستقبلون ( ...تتمة �ص)1
عن الواقع بشيء ،متصدّيا ً لك ّل األقاويل عن تغيّر في الموقفين اإليراني والروسي تجاه
ما يجري في سورية .وعن موقف حزب الله ،توجه إلى الشعب السوري بالقول ،كما كنا
حيث كان يجب أن نكون سنكون دائما ً معكم وحيث يجب أن نكون ،وتوجه السيد نصرالله
إلى الذين سارعوا كما العادة إلى تبادل التهاني بسقوط سورية وأخذوا يوزعون الحلوى
ويتحدّثون عن مرحلة جديدة ،فقال :عرسكم كاذب ،ال عريس وال عروس.
خالل دقائق كان الرئيس سعد الحريري ير ّد بصفته أم العروس ،ولم يتط ّرق إلى مضمون
ما قاله السيد نصرالله مكتفيا ً بتوجيه االتهامات عن اهتمام السيد باليمن أكثر من لبنان.

أجهزة االستخبارات األجنبية
تتوقع حسم معركة القلمون في فترة قصيرة

لم تحدد بعد الساعة صفر النطالق معركة القلمون ،التي ستنطلق في الظرف الذي يالئمها والذي
لن يعلن عنه بل سيترك للنار التي ستشتعل في القلمون لتعلن بدء المعركة.
ما يجري جزء من الحرب النفسية التي تسبق الحرب العسكرية ،فحزب الله سيطر على قرنة
النحلة االستراتيجية شمال بريتال ،وأوقع خالل ثالثة أيام في صفوف المسلحين نحو  50قتيالً و70
جريحاَ ،قبل أن تبدأ المعركة ،التي بحسب أجهزة االستخبارات األجنبية ،التي رصدت الحشودات
العسكرية لحزب الله والجيش السوري ،قد تحسم في مهل أقل من المتداول بها عملياً».
ويخوض مجاهدو المقاومة اشتباكات عنيفة مع مسلحي «جبهة النصرة» في جرود الطفيل
وبريتال ،أدت بحسب آخر المعلومات إلى مقتل العشرات من المسلحين اإلرهابيين .كما قتل وجرح
العشرات من مسلحي «الجبهة» في كمائن زرعها مجاهدو المقاومة في مناطق متقدمة تسيطر عليها
«النصرة» في جرود الطفيل وبريتال .وأفادت مصادر ميدانية أن مجاهدي المقاومة تمكنوا من تدمير
 7آليات عسكرية تابعة لمسلحي «جبهة النصرة» بالصواريخ الموجهة في جرود الطفيل وبريتال،
ما أسفر عن مقتل  16مسلحا ً على األقل ونجحوا في استهداف نقطة تابعة للمسلحين في منطقة
شعاب الحريقة.
ولفتت مصادر عسكرية إلى «أن إحكام حزب الله الطوق على المسلحين بتنفيذه الكمائن الثالثة
واتخاذه مواقع قتالية حاكمة ،أدى إلى إحجام المسلحين عن التدخل إلنقاذ عناصرهم» .ولفتت
المصادر إلى «أن العملية تعتبر ناجحة جدا ً في الميدان العسكري لحزب الله فهي أنتجت بيئة
جديدة في المنطقة بعد الذي حصل في عسال الورد على يد الجيش السوري ،وتأتي استكماال ً لدخول
الجيش السوري إلى ميدعا.
وشددت المصادر على أن المسلحين يحاولون جر حزب الله للبدء في المعركة ،في حين أن حزب
الله يحصن نفسه ،وال يزال في مواقعه الدفاعية بانتظار لحظة البدء بالمعركة التي من المقرر أن
يحدد والجيش السوري توقيتها بالتنسيق مع الجيش اللبناني ولو بطريقة غير مباشرة» ،وفي
الوقت نفسه يجري الحديث عن مفاوضات مع المسلحين عبر قوى فلسطينية لالنسحاب من
المنطقة باتجاه الغوطة الشرقية في الشرق ،أو باتجاه إدلب في الشمال».

«النصرة» تستنسخ تجربة إدلب من دون غرفة عمليات

وإذ تحدثت المصادر عن تمركز الجيش اللبناني في محيط عرسال ورأس بعلبك باتجاه العمق
اللبناني ،وحزب الله في جرود بريتال باتجاه القلمون ،لفتت المصادر إلى «خالفات داخل صفوف
المسلحين ،مع إشارتها إلى «أن جبهة النصرة أعلنت إنشاء جيش الفتح المؤلف من معظم الفصائل
المتواجدة في المنطقة ،كتجربة مستنسخة عن معركة إدلب ،يستثنى منها وجود غرفة عمليات
تركية تقود العمليات كتلك التي كانت موجودة في إدلب».
وأشارت المصادر إلى «أن أهمية المعركة تكمن بأنها ستطوق بريتال وتقطعها عن الجرد ،وتبعد
المسلحين عن الحدود الشرقية والشمالية الشرقية في لبنان.
ومساء أمس شهدت السلسلة الشرقية لمدينة زحلة إطالق قنابل مضيئة في جرود بلدات دير
الغزال وقوسايا ،مصدرها مواقع الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة» ،وأشارت مصادر أمنية
لـ»البناء» ،إلى «أن العمل هو احترازي لكشف محاوالت متسللين من المجموعات المسلحة التي قد
تعتمد الهروب من الحرب الدائرة في القلمون أو محاولة منها للقيام بعمل أمني في البقاع بهدف
التنفيس عن الضغط الذي تواجهه تلك الجماعات المسلحة في القلمون».

معركة القلمون ستتحدث عن نفسها حين تبدأ

في غضون ذلك ،أطل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس في خطاب كان الملفت
فيه أقصى حدود الهدوء والثقة بالنفس .وأكد األمين العام لحزب الله «أن الدولة غير قادرة على
معالجة العدوان في السلسلة الشرقية» ،الفتا ً إلى «أن هناك عدوانا ً فعليا ً وقائما ً من خالل مهاجمة
المسلحين لمواقع لبنانية واحتالل أراض لبنانية».
وأشار نصرالله إلى «أن حزب الله شارك أخيرا ً في معارك بمناطق سورية لم يشارك فيها من
قبل» ،مضيفا ً «أن الحرب جوالت ومن يربح جولة ال يعني أنه ربح الحرب ولطالما خيب الذين شنوا
الحروب النفسية أنفسهم وأتباعهم عندما يتغير المشهد في جوالت أخرى».
وتحدّث عن «أن ما نحن بصدده ال عالقة له بما جرى في جسر الشغور ،وهو ال يتعلّق بمواجهة
تهديد مفترض بل بمواجهة عدوان فعلي قائم في كل ليلة قوامه االعتداء على الجيش اللبناني
ومواطنين لبنانيين واالستمرار في احتجاز العسكريين اللبنانيين».
وشدد نصرالله على «أن الذهاب لمعالجة الوضع في القلمون محسوم ،لكن التوقيت والطريقة
والمكان واألهداف لم تعلن رسمياً» .ولفت إلى «أن الحزب لن يصدر بيانا ً يتعلق بالعملية» ،قائالً:
«إن العملية ستتحدث عن نفسها حين تبدأ».
وفي الشأن اليمني ،أعلن السيد نصر الله «أن عملية خداع كبيرة تمارس اليوم من قبل السعودية
إزاء الموضوع اليمني ،فاإلدعاء بأن عاصفة الحزم حققت أهدافها غير صحيح» .وقال« :نحن أمام
فشل سعودي وانتصار يمني بسبب تماسك اليمنيين واحتضانهم الجيش».
ولفت نصرالله إلى «أن اإلعالن عن عملية إعادة األمل هي خداع آخر للتغطية على الفشل في
الجولة األولى لعاصفة الحزم» ،مشيرا ً إلى «أن «األهداف الجديدة ليست حقيقية بل الهدف ما زال
الهيمنة على اليمن».

الحريري واالستغالل السياسي
لمشاعر أهالي العسكريين

في المقابل ،أ ّكد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أن السيد نصرالله «يتعامل مع عاصفة
الحزم باعتبارها هزيمة شخصية له وللمشروع اإليراني في اليمن».
وفي سياق االستغالل السياسي لمشاعر أهالي العسكريين ،توجه الحريري لمن أسماهم
«المهللين» لحرب القلمون والمشاركين بتغطيتها بأسئلة تحذيرية ،وقال« :ما الداعي لإلمعان في

تورط جهات لبنانية في الحرب ،وأي جهة يمكن أن تضمن سالمة العسكريين اللبنانيين المخطوفين
لدى النصرة وداعش في حال مشاركة جهة لبنانية في المعركة»؟

ضغط مستقبلي بإيعاز سعودي لمنع وقوع المعركة

وعلقت أوساط مطلعة على موقف الحريري بالقول لـ»البناء» أن «الضغط الذي يشن من تيار
المستقبل لمنع وقوع المعركة هو بإيعاز سعودي ،لما يمكن أن تحدثه هذه المعركة من نقلة نوعية
من شأنها أن تشكل حماية لدمشق وهذا يتناقض مع المخطط السعودي» ،معتبرة «أن ما يجري
أظهر العالقة التي تربط هذا التيار بالمجموعات المسلحة الموجودة في جرود بريتال وعرسال وهو
أشبه باالرتباط المتين بين الجيش السعودي والقاعدة في اليمن».

«النصرة» تستخدم العسكريين المختطفين دروعا ً بشرية

وفي السياق ،استخدمت «جبهة النصرة» العسكريين دروعا ً بشرية في معركة القلمون ،على رغم
أن المفاوضات معها وصلت إلى خواتيمها إلطالق سراحهم وتم التوصل إلى اتفاق .ونشرت أمس
فيديو على حسابها على «تويتر» بلغت مدته نحو  14دقيقة ،ح ّذر خالله سبعة عسكريين شيعة،
من أ ّنهم سيدفعون ثمن المعركة إذا انج ّر الجيش و»حزب الله» إليها .وطالب العسكريون بحسب
الفيديو أهاليهم بـ»انتخاب مفاوض صادق لمتابعة قضيتهم كرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد
جنبالط ووزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير العدل أشرف ريفي وغيرهم» ،متهمين المدير العام
لألمن العام اللواء عباس إبراهيم بأ ّنه «يعطي وعودا ً كاذبة لألهالي» ،داعين إياه إلى «الحديث على
اإلعالم وإعطاء إثباتات على كالمه عن المهلة إلطالق سراحهم».

أهالي العسكريين :لن ندفع ضريبة اللعبة اإلقليمية

في موازاة ذلك ،اجتمع أهالي العسكريين في رياض الصلح ،وشن بعضهم هجوما ً على حزب
الله واللواء إبراهيم ،مؤكدين «أن أوالدهم ليسوا في «حزب الله» وال عالقة لهم به وإال ما دخلوا
مؤسسة الجيش أو قوى األمن الداخلي» ،متمنين على» جبهة النصرة ورئيسها أبو مالك التلي الرأفة
بأبنائهم».
وأكد نظام مغيظ شقيق العسكري المخطوف إبراهيم مغيظ لـ»البناء» «أن أداء الحكومة في ملف
العسكريين المختطفين يدعو إلى االشمئزاز» ،سائالً« :لو خطف مواطن خليجي أو أميركي في لبنان،
هل كانت الحكومة لتسكت وتقف مكتوفة األيدي»؟ ولم يستغرب مغيظ «أن تلجأ الحكومة التي
تخلت عن العسكريين الذين يعتبرون صمام أمان الدولة ،إلى أن تغير علم لبنان يوما ً ما» ،سائالً:
«كيف يمكن لرئيس حكومة أن يرفض ألكثر من خمس مرات استقبال األهالي الذين تعرض أبناؤهم
للخطف على يد «داعش» و«النصرة» من داخل األراضي اللبنانية ،وكانوا ضحايا أخطاء حكومته
التي أنهت معركة عرسال يومذاك ولم تحسمها ،بعد التسوية التي قامت بها» ،مشددا ً على «أننا لن
نقبل أن ندفع ضريبة اللعبة اإلقليمية ،ولن نسكت بعد اآلن لقد تحملنا بما فيه الكفاية».
ولفت إلى «أن جبهة النصرة تأخذ العسكريين ورقة ضغط ،ربما سعيا ً منها لتأخير معركة
القلمون وتحقيق بعض المكاسب» ،مشيرا ً إلى «أن لدى األهالي كل الثقة بمدير عام األمن العام».
وأكد اللواء إبراهيم من جهته أنه «لن يرد على الفيديو الذي بثته جبهة النصرة حرصا ً على حياة
العسكريين المخطوفين» .طالب بإبعاد هذا الملف عن المزايدات.

السلسلة تنضم إلى الموازنة
وباسيل وبوصعب يعترضان

حكومياً ،قرر مجلس الوزراء ضم السلسلة إلى مشروع الموازنة مع اعتراض وزيري التيار الوطني
الحر جبران باسيل والياس بو صعب ،وتم االتفاق على عقد جلسة غدا ً مخصصة الستكمال البحث
في الموازنة.
أعلن وزير المال علي حسن خليل «أن النقاش صعب ومخيف لكن القرار اتخذ بالنهاية باستكمال
الموازنة على قاعدة إدخال قيمة السلسلة التي أقرتها الحكومة في مشروع الموازنة».
وأشار وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي لـ «البناء» إلى أنه «تم االتفاق في الجلسة
على مشروع الموازنة كما أرسله مجلس الوزراء السابق إلى مجلس النواب وكلف وزير المالية علي
حسن خليل إدخال الرقم المالي لمشروع الموازنة ووضع السلسلة التي تقدر بـ 1740مليار ليرة في
الموازنة» ،ولفتت المصادر إلى أن «الموازنة ستكون شمولية وأن الجلسة المقبلة ستناقش اآللية
القانونية إلدخال السلسلة ضمن مشروع الموازنة».
وأشار مصدر وزاري كتائبي لـ»البناء» إلى أن «األمور تقدمت في شكل كبير وايجابي وأن النقاش
األساسي ال يزال يدور حول إرسال مشروع الموازنة من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي من دون
سلسلة الرتب والرواتب أم مع السلسلة ووارداتها فقط أم مع غالء المعيشة ،والنقاش اآلخر يدور
حول نفقات الموازنة والسلسلة أيضاً» ،مؤكدا ً أن «األجواء إيجابية وهناك احتمال  60في المئة أن
تقر الموازنة قريباً».
ولفت المصدر إلى «أن حزب الكتائب طرح تحويل الموازنة مع الواردات وغالء المعيشة كما قدمت
من قبل وزير المالية إلى مجلس النواب لتناقشها جميع الكتل النيابية» ،داعيا ً إلى «تعديل جدول
أعمال جلسة مجلس النواب ليتمكن من مناقشة الموازنة في المجلس».
وأكد المصدر «أن هناك آراء متعددة داخل مجلس الوزراء حول هذا األمر وأن وزراء تكتل التغيير
واإلصالح ال يزالون يرفضون أن يشمل مشروع الموازنة سلسلة الرتب والرواتب».
وفي شأن التعيينات األمنية والعسكرية ،أكدت مصادر وزارية لـ»البناء» «أن ال أزمة حكومية
في ملف التعيينات األمنية والعسكرية وأنه من المبكر الحديث عن هذا الموضوع ألن أول استحقاق
سيكون تعيين مدير عام لقوى األمن الداخلي بعد إحالة اللواء إبراهيم بصبوص إلى التقاعد في 5
حزيران» ،وشددت على «أن الوزير المختص يطرح اسم أو أكثر على مجلس الوزراء ليختار منها
بالثلثين».
وتحدثت المصادر عن «صيغتين أو آليتين يتم اللجوء إليهما في حال لم يتم التوافق بين المكونات
السياسية داخل الحكومة على اسم محدد:
الصيغة األولى :في النظام العام لقوى األمن الداخلي يمكن االستعانة بقانون الدفاع إذا لم توجد
قاعدة فيه لحل هذه المشكلة وبالتالي يستطيع وزير الداخلية تأجيل تسريح بصبوص.
الصيغة الثانية :يلجأ مجلس ال��وزراء إلى تعيين األقدم رتبة في مديرية قوى األمن الداخلي
بالوكالة وحصلت سابقة مشابهة عند إحالة اللواء أشرف ريفي على التقاعد ،حينها عين مجلس
الوزراء اللواء روجيه سالم مديرا ً عاما ً بالوكالة».
تشريعياً ،نقل النائب ج��ورج ع��دوان تفهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ألهمية قانون
االنتخابات وإدراجه على جدول أعمال المجلس للمضي قدما ً في تشريع الضرورة .ولفت عدوان إلى
«أن االجتماع سيكون انطالقة جديدة في هذا المجال ،وسنسعى لتذليل العقبات في األيام المقبلة
لكي نعود ونطلق هذه العملية».

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل أم��س في مكتبه في ال���وزارة ،إل��ى مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر
وقاضي التحقيق األول رياض أبو غيدا اللذين أطلعاه
على سير العمل في المحكمة العسكرية ،وال سيما ما ت ّم
من توقيفات لمجموعات إرهابية ،وخصوصا ً الرؤوس
المدبرة لها.
وقد أثنى مقبل على «المناقبية والكفاءة والحيادية
ال��ت��ي يتحلى بها ق��ض��اة المحكمة العسكرية الذين
يعتبرون الجميع سواسية أمام القانون وال ينظرون إلى
األشخاص بل إلى الوقائع واألفعال ،ويلتزمون دوما ً في
عملهم الدستور والقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء».
ولفت إلى أنّ «بعض الحمالت المغرضة التي تتعرض
لها المحكمة العسكرية وقضاتها والتي تتجلى في نشر
بعض وسائل اإلعالم ،أخبارا ً غير دقيقة» ،مشدّدا ً على
أنّ ما ت ّم تداوله في مقدمات إحدى النشرات اإلخبارية
مساء أول من أمس عن خطف أحد المواطنين «يفتقر إلى
الدقة ،ال بل عار من الصحة» .وأكد أنّ «توقيفه كان سندا ً
إلى خالصات أحكام قضائية صادرة في حقه عن القضاء
العسكري والقضاء العدلي».
ودع��ا وس��ائ��ل اإلع�ل�ام إل��ى «ت��وخ��ي ال��دق��ة ف��ي نشر
األخبار ،واستقائها من المصادر الرسمية المختصة»،
متمنيا ً على اإلع�لام «ع��دم السماح للبعض باستغالل

منابره لتوجيه التهديدات ،وخصوصا ً في ظ ّل الظروف
العصيبة الراهنة».
كذلك أصدر المكتب اإلعالمي لوزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق بيانا ً رد فيه على ما ت ّم التداول به في بعض
وسائل اإلعالم حول اختفاء المواطن طارق الخوري في شكل
قسري ،فأوضح أنّ «اللبناني طارق توفيق الخوري مواليد
 1975قد وصل إلى مطار بيروت الدولي في الرابعة من فجر
يوم السبت  2015/5/2آتيا ً من الدانمارك على متن الرحلة
 /828/التابعة للخطوط الجوية التركية ،وهو يحمل جواز
سفر دانماركياً ،فضالً عن هويته اللبنانية ،وتبين لدى دائرة
أمن عام المطار أنّ في حقه بالغات بحث وتح ٍّر وتدابير
عدلية عدة( ،بالغ رقم /2164ع تاريخ ،2001/4/26
بالغ رقم /1257ع تاريخ  2001/3/2وبالغ بحث وتح ٍّر
بجرم سرقة وجرم حيازة أسلحة حربية ،)...ولدى سؤاله
ع ّما إذا كان يرغب في االتصال بأحد ،أجاب أنه قد اتصل
بشقيقه وأعلمه باألمر».
وأضاف البيان« :وفي الساعة الواحدة من بعد ظهر
التاريخ عينه ،ت ّم توقيف طارق الخوري بناء إلشارة
القاضي ف��ادي عقيقي وتسليمه إل��ى النيابة العامة
العسكرية عبر دائرة التحقيق واإلجراء».
وتمنى المكتب اإلعالمي على وسائل اإلع�لام توخي
الدقة في نقل المعلومات والتحقق من نشرها أو إذاعتها
على نحو خاطئ.

كرامي يلتقي مجل�س بلدية طرابل�س:
نريد م�شاريع �إنمائية فورية
استقبل الوزير السابق فيصل عمر
كرامي في دارته في طرابلس الرئيس
المنتخب لبلدية طرابلس المهندس
عامر الطيب الرافعي ،على رأس وفد من
المجلس البلدي من مختلف التيارات
السياسية في المدينة.
وجرى البحث في «الوضع البلدي
وض��رورة إطالق ورشة عمل ،في إطار
خطة عمل متكاملة لرفع حالة الحرمان
واإلهمال عن كاهل طرابلس وأهلها بعد
 5سنوات عجاف مرت على المدينة».
بعد اللقاء ،قال الرافعي »:جئنا مع
كامل أعضاء مجلس بلدية طرابلس
لنشكر ال��وزي��ر فيصل ك��رام��ي باسم
البلدية وباسم طرابلس ،ألننا على
قناعة ب��أنّ التغيير ال��ذي حصل في
البلدية هو بتضافر جهود الجميع وهو
في سبيل المدينة ،وكلنا نعمل في سبيل
طرابلس ،هذا التغيير حصل لتحسين
ظروف العمل البلدي في طرابلس الذي
نعلم جميعا ً إلى أين وصل».
وأض�����اف »:ال��ي��وم حصلنا على
ال��ج��رع��ة المطلوبة م��ن ه���ذا البيت
الطرابلسي األصيل ،هذه الجرعة نحن
دائما ً في حاجة إليها ،وإن شاء الله
سنبقى على تواصل مع الوزير فيصل
كرامي لتذليل ك ّل العقبات التي يمكن
أن تعترضنا».

ورح��ب كرامي بالوفد مشيرا ً إلى
ّ
أنّ «المهمة كبيرة على عاتقهم» ،الفتا ً
إلى أنه أكد لهم «أنّ ك ّل العقبات التي
كانت أمامهم في المجلس السابق لم
تعد موجودة» .وأضاف« :لذلك عليهم
أمام الناس مسؤوليات كبيرة وليست
لديهم فترة سماح كما في ك ّل المجالس
السابقة ،وال��ن��اس يتوقعون منهم
الكثير ،وال يريدون منهم اليوم بنية
تحتية ،لكن يريدون بنية فوقية ،أي
نريد أن نرى مشاريع فورية إنمائية،
وما سمعته من حضرة الرئيس ومن
األعضاء وما شاهدته من تناغم فيما
بينهم يبشر بالخير».
وتمنى كرامي على وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق «بما نعرف

عنه من حرص على طرابلس والميناء
وع��ل��ى ال��م��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة وعلى
اإلنماء ،أن يسعى في شكل جدي إلى
إجراء االنتخابات للمجلس البلدي في
الميناء ،وخصوصا ً أنّ الوضع األمني
في الميناء يسمح بذلك».
ور ّدا ً على س��ؤال ح��ول م��ا يحكى
عن اقتراب معركة القلمون السورية
أو ج���رود ع��رس��ال وس��ل��س��ل��ة جبال
لبنان الشرقية ،أجاب كرامي »:أنا مع
موقف وزي��ر الداخلية الداعم والقائل
باالستراتيجية الدفاعية في لبنان ،أنا
مع ك ّل ما يحمي لبنان» ،مستغربا ً «أال
يصدر أي موقف عن الحكومة اللبنانية
تشرح فيه للناس كيف ستحمي لبنان
من هذا الخطر الداهم».

هوالند ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)1
وفي كلمشته ،أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند،
دعم عمليات عاصفة الحزم وإعادة األمل في اليمن .وقال،
إن فرنسا تقف إلى جانب دول الخليج في دعم الشرعية
في اليمن وتنفيذ قرار مجلس األمن رقم  ،2216داعيا ً إلى
سرعة تنفيذه ،ومؤكدا ً أنهم مستمرون في دعم السلطات
الشرعية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتحقيق
المصالحة في اليمن .وفي ما يتعلق بالشأن السوري قال
الرئيس الفرنسي« :نحن مستمرون في دعم المعارضة

المعتدلة في سورية» .وأشار إلى ضرورة دعم جهود األمم
المتحدة لحل األزمة الليبية.
وفي ما يتعلق بالملف النووي اإليراني ،أكد حرص
بالده على عدم امتالك إيران ألسلحة نووية ،مشيرا ً إلى
أن رفع العقوبات عنها يجب أن يكون تدريجياً ،مضيفا ً
أن االتفاق ال يمكن أن يكون سببا ً في زعزعة استقرار
المنطقة ،ودع��ا إلى ض��رورة بقاء حظر استيراد إيران
لألسلحة قائماً.

من القلمون �إلى نجران ( ...تتمة �ص)1
 ف��ي ال��ق��ل��م��ون ك��م��ا ف��ي ن���ج���ران ،ت��ت��ح ّ��ض��ر الجيوش
التي تمثل نخبة النخبة في ق��وى الحرب على جبهتيها
للمواجهة ال��ف��اص��ل��ة ،فالجيش ال��س��ع��ودي يظهر بقوته
الحقيقية في نجران ،و«جبهة النصرة» حصان الرهان
ال��وح��ي��د ال��م��ت��ب��ق��ي ل��ل��ح��ل��ف ال��ث�لاث��ي ال��ت��رك��ي السعودي
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» جيشها ونخبتها ف��ي القلمون ،وق�� ّررت
قوى المقاومة أن تخرج للمنازلة فيهما ،لتقول الحرب
كلمتها لفاصلة بنصر بائن وهزيمة نكراء .وبين نجران
والقلمون سيتق ّرر نظام إقليمي ج��دي��د ،ون��ظ��ام عالمي
جديد ،قبل نهاية حزيران.
 ف��ي ن��ج��ران ب��دأ ال��ه��ج��وم ال��م��ع��اك��س ،وف��ي القلمونيستع ّد ألن ي��ب��دأ ،وي��ب��دو سيد المقاومة بإطاللته كمن
يطلق شارة البدء .وفي ك ّل حال عندما قال السيد حسن
نصرالله ،عن سورية سنكون حيث يجب أن نكون ،تغيّر
اإلع��راب السياسي لكلمة «سنكون» ،في المرة السابقة
ك���ان إع��راب��ه��ا «س��ن��ذه��ب» ،وه���ذه ال��م��رة ص���ار إعرابها
«انتظرونا إننا آتون».
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء مادة السيليكاجيل
( ،)Silicagelم���وض���وع اس���ت���دارج
ال���ع���روض رق���م ث4د 8011/ت��اري��خ
 ،2014/7/24ق��د م��ددت لغاية يوم
الجمعة  2015/5/29عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغيبن في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
اليوان  -امانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/4/30
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس وليد لبكي
التكليف 899

