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حمليات � /إعالنات

«القوات اللبنانية» بين �صليب الم�سيح و�صليب «داع�ش»
} حسن الخنسا
نظم ح��زب «ال��ق��وات اللبنانية» في جبيل ندوة
ب��ع��ن��وان «ال��ق��ت��ل ب��اس��م ال��دي��ن وال��ق��ب��ول باآلخر»
برعاية رئيسه سمير جعجع ،ال��ذي استق ّر في
سجن رومية  11سنة الرتكابه جرائم ض ّد الدين
واإلنسانية .المضحك المبكي في هذه الندوة أنّ
حزب «القوات» هو الوجه اآلخر لتنظيم «داعش»
ولكن بصبغة مسيحية اتخذت من الصليب والدين
غطا ًء للجرائم.
وكانت الفتة في الندوة كلمة للمطران ميشال
ع��ون ال���ذي تكلم باسم الكنيسة التي تدعو إلى
السالم والمحبة ونبذ التط ّرف ،لكنه تناسى أنه
فجر الكنائس
عند «القوات اللبنانية» الحزب الذي ّ
وانتهك مسلحوه حرمات البيوت ،واعتدوا على
ساكنيها بشتى أنواع االعتداء.
واختتم عون معتبرا ً أن سالح المؤمن إيمانه،
لكنه تغافل أيضا ً أنّ راعي الندوة هو سمير جعجع
(أبو بكر البغدادي _ لبنان  ،)1984وأنّ رسالة
الكنيسة التي يمثلها المطران ع��ون ال تدعو إلى
قتل رش��ي��د ك��رام��ي وط��ون��ي فرنجية ،ومالحقة
الفلسطينيين وقتلهم أينما وجدوا.
وم��ا يثير السخرية أي��ض��اً ،كلمة النائب جمال
الجراح ممثل حزب «المستقبل» الذي قال إنّ «أدياننا
أعطت قيمة للبشر وإنّ الله ح ّرم القتل» ،زاعما ً أنّ
التنظيمات المتط ّرفة التي نشهد وحشيتها اليوم
هي صناعة األنظمة االستبدادية في المنطقة ،وهي
تؤدي مهمة ُكلفت بها وهي التأكيد للرأي العام أنّ
األسوأ من هذه األنظمة ينتظر الشعوب ،واختتم أن

علينا رفض هذه الظاهرة ومحاربتها .لكن الجراح
ّ
غض الطرف عن أنّ حزبه منذ  7سنوات أُطلق عليه
لقب «عصابات المستقبل» ،وأن زميله في الكتلة
المستقبلية خالد الضاهر يحمل في رقبته دماء 11
شهيدا ً في حلبا باسم الدين والتحريض الطائفي،
وأنّ زميله اآلخر الوزير أشرف ريفي ولّى نفسه
أميرا ً على المحاور الطرابلسية بقيادة تنظيمات
إرهابية تقتل باسم الدين أيضاً.
وتحدّث النائب سيمون أبي رميا ممثالً التيار
ال��وط��ن��ي ال��ح�� ّر ح���ول ال��دي��ن وال���دول���ة داع��ي��ا ً إلى
فصلهما ،وذلك للوصول إلى دولة علمانية تعامل
المواطن على أنه مواطن ،هذا جيد ج��داً .لكن أبي
رميا أخطأ عندما دع��ا إل��ى حصر المنافسة على
س��دة الرئاسة بين العماد ميشال ع��ون وسمير
جعجع ،فكيف له أن يقبل بجعجع رئيسا ً للبنانيين
فيما يحاضر في السالم وحرية الدين والمعتقد؟
فيما شدّد ممثل راعي االحتفال النائب أنطوان
زه���را على معالجة مسألة القتل ب��اس��م الدين،
متناسيا ًأنّ الحزب الذي ينتمي إليه شعاره المتمثل
بـ«الصليب المشطوف» مبني على فكرة القتل باسم
الدين ،بحيث أنّ الصليب هو رمز ديني ت ّم «شطفه»
سالح قاتل.
من قبل «القوات» لتحويله إلى
ٍ
وانتقد زهرا الشخص الذي يعطي لنفسه دورا ً
ليس مف ّوضا ً به ،واضعا ً نفسه مكان الله مصدرا ً
لألحكام بح ّق اإلنسان اآلخر ،متجاهالً أن حزبه
أص���در أح��ك��ام��ا ً بالقتل بأساليب أف��ظ��ع م��ن التي
يستعملها «داع���ش» ف��ي يومنا ه���ذا ،مسقطا ً من
ذاكرته حاجز «البربارة» الذي قضى عليه عشرات
اللبنانيين فقط ألنهم ينتمون إلى دينٍ آخر.

نعم هي الحرب ( ...تتمة �ص)1
جغرافيا المنطقة يقايضون عليها ،فاندفعوا نحو
سورية والمقاومة واليمن ،وحلف المقاومة يتلقى
ويمتصها حتى أفرغوا ما في جعبتهم،
الصدمات
ّ
ف��ب��دأ ال��ه��ج��وم ال��م��ع��اك��س ،وك���ان ال��ق��ل��م��ون مسرح
العمليات.
 في الفتحة الممتدّة على طول أربعين كيلومترا ًمن جبال القلمون حتى جبل الشيخ مفتاح الشرق
األوس����ط ال���ذي يعلم ح��ل��ف س��وري��ة والمقاومة،
أن��ه الهدف ال��ذي يسعى الحلف الثالثي العدواني
الى وضعه في جيبه قبل نهاية حزيران ،وأنّ ك ّل
الجبهات المفتوحة هي إلشغال وتشتيت القوى
وص���رف االن��ت��ب��اه ،وض���رب المعنويات وتشكيل
منصات الحرب النفسية ،للضغط على القيادات
العسكرية ودفعها لالنتقال إلى الجبهات الجديدة
بقواها النخبوية التي أعدت للحرب الفاصلة.
 ق��� ّرر ح��ل��ف س��وري��ة وال��م��ق��اوم��ة أن يخوضالحرب الفاصلة في القلمون حيث حصان رهان
ق��وى ال��ع��دوان الثالثي ه��و «جبهة ال��ن��ص��رة» التي

توجد نخبة قواتها في القلمون ،اس��ت��ع��دادا ً للقفز
من القلمون إلى سفوح جبل الشيخ ،وإغالق فتحة
المصنع ،وب��دأت الحرب ،وتباعا ً تبدو أنها الحرب
الفاصلة ،فعندما تقول «إسرائيل» إنّ حرب القلمون
ستق ّرر مصير الرئيس ال��س��وري ،تقصد الضغط
على السعودية وتركيا للمزيد م��ن ال��ت��و ّرط لمنع
سقوط القلمون بيد سورية والمقاومة ،لكنها تقصد
وتعلم حقيقة أنّ حرب القلمون ستق ّرر مصير أمن
«إسرائيل».
 ما يجري هو ح��رب ح��روب الشرق األوسطحيث تتقابل قوى النخبة من الجبهتين المتحاربتين
على مساحة ال��ش��رق األوس���ط ،وتتج ّمع ل��دى كل
منهما أفضل ما يطمح إليه للفوز بهذه الحرب ،وما
تحمله األن��ب��اء عن سير المعارك يقول إنّ النصر
رس��م��ت بوصلته لحلف س��وري��ة وال��م��ق��اوم��ة مع
تحرير قرابة الثالثمئة كيلومتر مربع خالل يومين.
 الحرب الفاصلة ...فاصلة.ناصر قنديل

وزير الداخلية تر�أ�س
مجل�س الأمن المركزي
ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس
اجتماعا ً لمجلس األم��ن المركزي ،حضره النائب العام
لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود ،محافظ مدينة
بيروت زي��اد شبيب ،المدير العام لقوى األم��ن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص ،المدير العام لألمن العام بالوكالة
العميد روالن أبو ج��ودة ،مدير المخابرات في الجيش
العميد الركن إدمون فاضل ،نائب رئيس األركان للعمليات
في الجيش العميد الركن محمد جانبيه ،أمين س ّر مجلس

النابل�سي :دفع �ضريبة الدم اليوم �أف�ضل
من �أن تعي�ش �أجيالنا ّ
الذل �إلى الأبد
االمن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري ،بمشاركة
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر
صقر ،المدير العام ألمن الدولة اللواء جورج قرعة ،رئيس
الداتا األمنية مدير مكتب المدير العام لألمن العام العميد
بشارة جبور ،ورئيس مكتب شؤون المعلومات العميد
منح صوايا.
وبحث المجتمعون في األوضاع األمنية وأمور أخرى،
واتخذت قرارات بقيت سرية.

انتخابات المجل�س ال�شرعي والأوقاف
تنطلق غد ًا و�سط كثافة التر�شيح
تنطلق غ���دا ً األح���د انتخابات
ال��م��ج��ل��س ال��ش��رع��ي اإلس�لام��ي
األعلى ولجان األوقاف في بيروت
والمناطق ،وسط إقبال كثيف على
الترشح.
ف���ف���ي ط���راب���ل���س ب���ل���غ ع���دد
المرشحين  43مرشحً ا يتنافسون
مخصصة
ع��ل��ى س��ب��ع��ة م��ق��اع��د
ّ
لمحافظة الشمال ،من بين المقاعد
الـ  24التي يتألف منها المجلس
في لبنان ،على أن يضاف إليهم 8
أعضاء يعيّنهم مفتي الجمهورية.
وبلغ عدد المرشحين لعضوية
ال���م���ج���ل���س اإلداري ألوق�����اف
طرابلس 21مرشحً ا يتنافسون
على  9مقاعد وفق التالي :علماء
دين  ،2رجال قانون  ،2مهندسون
 ،2خبراء أمور مالية ومحاسبة ،1
تجار  ،1ومالكون .1
وتوقفت قيادة «تيار المستقبل»
ف���ي ط��رب��ل��س ف���ي ب��ي��ان «أم����ام
االستحقاق الذي طال انتظاره أال
وه��و انتخابات ممثلين لك ٍّل من
لجنة إدارة األوقاف في المحافظة
وآخ���ري���ن ل��ع��ض��وي��ة ال��م��ج��ل��س
اإلس�لام��ي ال��ش��رع��ي األع��ل��ى في
لبنان».
وجاء في البيان« :توقفت قيادة
«تيار المستقبل في طربلس أمام
االستحقاق ال��ذي ط��ال انتظاره،
أال وهو انتخابات ممثلين لك ّل من
لجنة إدارة األوقاف في المحافظة
وآخ���ري���ن ل��ع��ض��وي��ة ال��م��ج��ل��س
اإلسالمي األعلى في لبنان»
وأع��ل��ن��ت ت��أي��ي��ده��ا ودع��م��ه��ا
للمرشحين اآلتية أسماؤهم:
عن المجلس الشرعي اإلسالمي
األعلى :عن طرابلس :الدكتور عبد
اإلله ميقاتي ،النقيب خلدون نجا،
الدكتور ب�لال شحيطة ،الدكتور
ف����واز ال���ح�ل�اب ،ال��دك��ت��ور م��ن��ذر

ضناوي
عن الضنية :المهندس أسامة
طراد
ع��ن ال��م��ن��ي��ة :ال��م��ح��ام��ي بسام
الرمالوي
ع��ن لجنة إدارة األوق����اف في
محافظة ال��ش��م��ال :ع��ن العلماء:
الشيخ محمد طارق إمام وفضيلة
الدكتور حسام سباط
عن رجال القانون :المحاميان
بالل مولوي وتوفيق بصبوص
عن المهندسين :عبد الرحمن
الحاج وشوقي فتفت
عن خبراء األموال :أحمد سعود
هاجر ،عن التجار :عزمي عنكليس
عن المالكين :نزيه محمد حسن
مقدم
وأع��ل��ن��ت الئ���ح���ة «ال��ن��ه��وض
اإلس�لام��ي» عن أسماء مرشحيها
النتخابات المجلس اإلداري ألوقاف
بيروت ،وه��م :أحمد البابا ،زهير
كبي ،إبراهيم صفصوف ،حسن
كشلي ،محمد سعيد جزائرلي،
باسم العويني ،صالح دبيبو ،عمر
اسكندراني ،طارق برازي.
إل��ى ذل��ك ،لفتت لجنة «مؤتمر
بيروت والساحل» (العروبيون
اللبنانيون) ،بعد اجتماعها الدوري
في مركز توفيق طبارة ،في حضور
أمين عام منبر «الوحدة الوطنية»
خالد ال��داع��وق وأمين السر وليد
ح��م��وي��ة ،إل����ى «ال��ت��ح��ض��ي��رات
الن��ت��خ��اب مجلس ش��رع��ي جديد
في دار الفتوى ،وما يصاحبها من
ت��دخ�لات سلبية يقوم بها حزب
المستقبل إلعادة سيطرته المطلقة
على الدار» ،مؤكدة على «التعدّدية
السياسية للطائفة».
وتمنت على مفتي الجمهورية
الشيخ عبد اللطيف دريان «إعادة
ت��ك��وي��ن م��ؤس��س��ات ال��م��رس��وم

االش��ت��راع��ي  ،55/18ع��ن طريق
االنتخاب ،وتشكيل لجنة مماثلة
لما نصت عليه المادة  /83/من
المرسوم االشتراعي ،تكون مه ّمتها
الرئيسة توسعة الهيئة الناخبة
لك ّل من مفتي الجمهورية والمفتي
ال��م��ح��ل��ي وال��م��ج��ل��س ال��ش��رع��ي،
ومجالس األوق��اف اإلداري��ة ،وك ّل
ذلك خالل شهر من تاريخه حيث
ت��ج��ري االن��ت��خ��اب��ات ت��ن��ف��ي��ذا ً لما
تنتهي إليه اللجنة».
على صعيد آخر ،استقبل مفتي
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد
اللطيف دري���ان ف��ي دار الفتوى
ل��ج��ن��ة «م��س��ج��د م��ح��م��د األم��ي��ن»
ف��ي وس��ط ب��ي��روت ال��ت��ي تشكلت
من أمين الفتوى في الجمهورية
اللبنانية الشيخ أمين الكردي
رئيسا ً للجنة ،عدنان الفاكهاني
نائبا ً للرئيس وأمينا ً للعالقات
العامة ،بسام تميم أمينا ً للسر،
الدكتور منير صيداني أمينا ً للمال،
محيي الدين كشلي أمينا ً للشؤون
الثقافية ،خ��ل��دون ق��واص أمينا ً
لإلعالم ،المهندس رباح فايد أمينا ً
للصيانة والتجهيز ،وعضوية ك ّل
من :زياد عيتاني ،المحامي حسن
ح��ل��وان��ي ،محمد عفيف ي��م��وت،
كمال ميرزا ،ربيع كوسى ،عامر
بحصلي ،الدكتور ربيع حسونة،
عبد السالم العريس.
وتمنى دري���ان للجنة مسجد
محمد األمين التوفيق في مه ّماتها
ال��ج��دي��دة ،وأك���د «أنّ ال��ت��ق��ارب
والتالقي والحوار بين اللبنانيين
يشكلون ح��اف��زا ً ف��ي االس��ت��ق��رار
ويسهلون العديد من األمور التي
ته ّم الوطن والمواطن»

و�ساطة «�إ�سرائيلية» ( ...تتمة �ص)1
الحرب ،التي يخوضها الجيش السوري وحزب الله وجها ً لوجه مع
حشود النخبة لقوات تنظيم «القاعدة» ،التي أشرفت «إسرائيل» على
تسليحها وقامت السعودية بتمويلها ،ووفرت لها تركيا المناورة
العسكرية بفتح جبهة إدل���ب وج��س��ر ال��ش��غ��ور ،وج���اءت الخيبة،
ل��ي��ف��رض ت��ج��دي��د ح��رب ال��ي��م��ن ره��ان��ا ً ع��ل��ى م��م��ارس��ة ض��غ��وط على
محور المقاومة من نوع التهديد باللجوء إلى أسلحة دمار شامل
ض ّد صعدة في اليمن ،وتوجيه رسائل مقايضة إلى إيران للضغط
لوقف معارك القلمون في مقابل التوقف عن القتل والتدمير في
اليمن ،وقالت المصادر إنّ الثوار اليمنيين أبلغوا حلفاءهم رفضهم
أي تفاوض لتخفيف أو وقف الحرب ،وأنّ األي��ام المقبلة ستحمل
ّ
المفاجآت عبر الحدود مع السعودية.
في القلمون تواصلت اإلنجازات العسكرية بتسارع مفاجئ رافقه
تر ّنح قوات «النصرة» بين الفرار والتشتت ،وضياع جيش الفتح بين
مقصات الجيش السوري والمقاومة اللبنانية التي قطعت أوصال
ّ
القلمون ،ونجحت ببناء سور عريض جغرافيا ً بين آخر نقاط تمركز
مقاتلي «النصرة» ،واألودية والتالل التي تربطها بمنطقة المصنع
الحدودية بوابة الطريق الدولي بين دمشق وبيروت ،والتي تعبّر
حرب القلمون بأحد وجوهها عن سعي «النصرة» للوصول إليها
بينما يسعى ح��زب الله والجيش السوري لجعلها أش�� ّد تحصيناً،
وبتحقيق هذا الهدف تكون نصف أه��داف حرب القلمون بالنسبة
الى المقاومة وسورية قد تحققت.
ً
إنجازات حزب الله ،أنتجت توترا لدى تيار المستقبل ،فانطلق
نوابه وإعالمه في حملة تصعيدية ض ّد المقاومة وسالحها ،بينما
على ضفة أخرى كانت قضية العسكريين المخطوفين كما نقل عن
المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم تسجل إنجاز مضمون
االتفاق النهائي وتنتظر إشارة البدء للتنفيذ الذي ال يزال مؤجالً.

تنسيق ميداني رفيع بين
الجيش السوري والمقاومة

ال صوت يعلو فوق صوت معركة القلمون على رغم أن أحدا ً من حزب الله
أو الجيش السوري لم يحدد الساعة «صفر» النطالقها .ويبدو أن الملفات
العالقة من التشريع إلى  التعيينات األمنية والعسكرية وسائر المواضيع
األخرى ربطت بنتائج معركة القلمون التي ما قبلها لن يكون كما بعدها.
واشتدت وتيرة االشتباكات عصر أمس ،بين الجيش السوري وحزب الله
من جهة والمسلحين من جهة أخرى .وسيطرت وحدات الجيش السوري

انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة

�أوديت متري الحاج
زوجة نبيه أنيس عوده
أوالدها :النا وأنيس وزياد وعائلتهما
شقيقها بترو وعائلته وعائالت شقيقيها المرحومين إلياس وإميل
وعائالت شقيقتيها المرحومتين ماري ايليا منذر وجولي إلياس زكريا
وانسباؤهم ينعونها إليكم بمزيد األسى.
تقام صالة الجناز لراحة نفسها عند الساعة الرابعة من بعد ظهر
اليوم السبت  9أيار  2015في كنيسة النبي الياس للروم االرثوذكس –
الحدت.
لكم من بعدها طول البقاء
تقبل التعازي قبل الدفن ويومي االحد واالثنين  10و 11الجاري في
صالون كنيسة النبي الياس للروم االرثوذكس – الحدت من الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

والمقاومة على حرف المحمضان وقرنة وادي الدار وحرف جوار الخراف في
جرود الجبة في القلمون في عملية مباغتة أدت الى فرار المسلحين مخلفين
وراءهم اسلحتهم وذخائرهم ،في ظل استكمال تقدم القوات في جرد الجبة.
كما حققت ق��وات الجيش ال��س��وري والمقاومة تقدما ً في ج��رد الجبة
وسيطرت على صير عز الدين ووادي الديب وشميس عين الورد وقرنة جور
العنب ،وسط حالة من االنهيار الكبير في صفوف المسلحين بعد فرارهم
باتجاه جرود فليطا ومنها الى جرود عرسال اللبنانية ،في ظل تصاعد
الخالفات الحادة والتخوين بين الفصائل المسلحة بسبب سعي بعضها
الى إبرام تسوية مع الحكومة السورية بهدف تسوية أوضاع المسلحين.
ولفتت مصادر عسكرية لـ«البناء» إلى أن «االرهابيين كانوا يتمركزون
في منطقة تقع بين جرد عسال الورد وجرد بريتال ،ويتخذون من  8مواقع
مقرا ً لهم ،ويمنعون التواصل بين القوى المدافعة عن جرد بريتال في األرض
اللبنانية ،وجرد عسال الورد في االرض السورية».
ولفتت المصادر إلى «أن العملية نفذها الجيش السوري والمقاومة وأدت
إلى إخراج المسلحين من هذه المنطقة والسيطرة على مراكزهم في سياق
عملية عسكرية خاطفة قتل خاللها  65مسلحا ً إرهابيا ً وفر  100آخرون»،
مشيرة إلى االنهيار المعنوي ال��ذي أص��اب صفوف المسلحين اآلخرين
المتواجدين خارج المنطقة المستهدفة ،ال سيما ان قوات الجيش السوري
والمقاومة تمكنت من ان تجس نبض االرهابيين وتقف على مستوى
قتالهم».
واعتبرت المصادر «أن تطهير المنطقة الفاصلة بين الجردين ،من شأنه
أن يساعد العمليات العسكرية المقبلة الهادفة إلى تطهير القلمون من
االرهابيين» .واعتبرت المصادر «أن العملية أكدت قدرة الجيش العربي
السوري والمقاومة على التنسيق الميداني بمستوى عالٍ ورفيع ،وقلصت
خط التماس في المنطقة من  32كيلومترا ً إلى  8كيلومترات وأبعدت الخطر
عن القرى اللبنانية المواجهة لبريتال ،والمسلحين عن خط بيروت –
دمشق».
وأكدت المصادر ان العملية توصف بأنها أكثر من ناجحة ،فهي حققت
أكثر من المتوقع منها بمهلة أقصر من المخطط لها.

 3شهداء لحزب الله

وأكد حزب الله في بيان أن عدد شهداء المقاومة في هذه المواجهات
هو ثالثة من المجاهدين الذين نالوا شرف الشهادة وقد تم إبالغ عائالتهم
الشريفة بذلك .ولفت الى ان بعض وسائل االعالم العربية واللبنانية تصر
على اذاعة اخبار كاذبة حول عدد شهداء حزب الله في مواجهات القلمون
القائمة منذ ايام وتتحدث عن أكثر من  40شهيداً» ،مشددا ً على أن هذه
المعلومات كاذبة تماما ً وال أساس لها».

« 14آذار» يدافع عن اإلرهاب

وأكد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أننا «تحركنا
كمقاومة لمواجهة اإلرهاب التكفيري من موقع الدفاع ،كما تحركنا لمقاومة
المشروع الصهيوني وكنا في حالة دفاع ،كما تحركنا في سورية وكنا في
حالة دفاع» .وسأل« :لماذا يدافع فريق  14آذار عن اإلرهاب التكفيري في
القلمون؟ ما هي صلة الوصل بينهم وبين هؤالء؟ ما هي العالقات التمويلية
التي ال نعرفها؟ ما هي اإلمدادات خلف الستار التي ال نراها؟ لماذا يتحركون
على خسارة هؤالء واندحارهم وفشلهم في عملية المواجهة في القلمون؟

بري يقارب المعركة من زاوية
الحفاظ على استقرار المناطق اللبنانية

وفي السياق ،يقارب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحسب ما نقل
عنه زواره لـ«البناء» ملف القلمون من زاوية الحفاظ على استقرار وحماية
أمن المناطق واالراضي اللبنانية وحماية المواطنين اللبنانيين .وعاد بري
وجدد بحسب زواره التأكيد على أهمية التنسيق بين الجيشين اللبناني
والسوري لما فيه من مصلحة للبلدين.

«المستقبل» :قرار دخول المعركة
ليس كقرار الخروج منها

أما حوار عين التينة ،فلن يتأثر بحسب مصادر قيادية في تيار المستقبل

بمعركة القلمون ،وأش��ارت المصادر لـ«البناء» إلى أن «خيار الحوار هو
النتاج هامش صغير من التفاهم يساعد على حلحة بعض األم��ور التي
من الممكن أن تفيد المواطنين ،وتساعد على تخفيف االحتقان» .وشددت
المصادر على «أن هيئة الحوار ليست أكثر من لجنة ارتباط بين حزبين
يختلفان في كل شيء على المستوى اإلقليمي والدولي» .ولفت إلى أن هذا
الحوار المستمر بقرار من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ،ال يلقى
استحسانا ً عند الكثيرين من نواب «التيار» ومسؤوليه ،ويعتبرونه «ذرا ً
للرماد في العيون ومن دون جدوى» .وأبدت المصادر تخوفها من انعكاس
تدخل حزب الله في القلمون على الداخل اللبناني ،معتبرة «أن قرار دخول
المعركة ليس كقرار الخروج منها».

تهويل
بالسيارات المفخخة

في موازاة ذلك ،عاد التهديد بالسيارات المفخخة من قبل المتضررين من
معركة القلمون في محاولة لتأجيج الشارع ضد حزب الله .وأكدت مصادر
مطلعة لـ«البناء» أن «الحذر األمني موجود ،لكن التدابير األمنية المشددة
التي تتخذ في المناطق المستهدفة وخصوصا ً في الضاحية الجنوبية تدعو
إلى الطمأنينة» ،مشيرة إلى «أن عودة الحديث عن السيارات المفخخة تصب
في خانة التهويل النفسي الذي يمارس على المواطنين».

إطالق العسكريين ينتظر
تحديد الزمان والمكان

على صعيد آخر ،يلتقي وفد من أهالي العسكريين المخطوفين اليوم
وزير العدل أشرف ريفي ،بعدما التقى وفد منهم أمس برئاسة الشيخ عباس
زغيب المدير العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي أكد بحسب ما
نقل عنه األهالي لـ«البناء» أن «المفاوضات مع جبهة النصرة الطالق
العسكريين المختطفين شبه منجزة» ،مشيرا ً إلى «أن الخالف المتبقي هو
حول آلية التنفيذ ،أي تحديد الزمان والمكان إلتمام العملية ،وأن الوسيط
القطري موجود في تركيا ويحاول أن يذ ّلل النقاط العالقة» .ورفض اللواء
ابراهيم التعليق على «الفيديو الذي نشرته «النصرة» ،وعلى تداعيات
حرب القلمون على الملف» .ورجح األهالي «أن تكون «النصرة» لجأت الى
نشر الفيديو لالسراع في عملية التبادل قبل حدوث أي طارئ أمني وليس
لتحسين شروط التفاوض التي تم التوافق عليها».

مقبل وقهوجي
في الناقورة

إلى ذلك ،تفقد نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل يرافقه قائد الجيش العماد جان قهوجي الوحدات العسكرية المنتشرة
في منطقة الناقورة ،حيث جاال في مراكزها واطلعا على إجراءاتها الميدانية.
وش��دد مقبل خالل لقائه الضباط والعسكريين ،على «أن مهمة وحدات
الجيش المنتشرة على الحدود الجنوبية للدفاع عنها في مواجهة العدو
«اإلسرائيلي» ،ال تقل أهمية عن مهمة الوحدات األخ��رى المنتشرة على
الحدود الشرقية في مواجهة التنظيمات اإلرهابية ،فالعدو «اإلسرائيلي»
كما اإلره���اب يلتقيان على ه��دف واح��د ،وه��و السعي إل��ى إث��ارة الفتنة
الداخلية تمهيدا ً لضرب وحدة الوطن وصيغة العيش المشترك بين أبنائه».
وأكد قهوجي من جهته« ،أن قرار الجيش الحازم هو التصدي ألي اعتداء
على لبنان من أي جهة أتى ،وأن األعباء الكبيرة الملقاة على عاتق الجيش
في هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها البالد ،لن تثنيه عن القيام بواجبه
الدفاعي واألمني ،مهما كلف ذلك من أثمان وتضحيات».
في غضون ذلك ،ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعا ً
لمجلس األمن المركزي في وزارة الداخلية وجرى البحث في مجمل الملفات
االمنية.
ووصل أمس  43سائقا ً لبنانيا ً الى بيروت كانوا عالقين في السعودية
بعد اشتباكات معبر نصيب ،على أن تعود بحسب ما أعلن من بيروت
الدولي رئيس الهيئة العليا لالغاثة اللواء محمد خير 290 ،شاحنة موجودة
في الخارج على دفعات ،بحيث تصل  50شاحنة الى لبنان نهار األحد،
وتنطلق  60شاحنة من األردن مطلع األسبوع المقبل.

أكد العالمة الشيخ عفيف النابلسي خالل استقباله مسؤول المنطقة
الثانية في حزب الله الحاج علي ضعون «أنّ المقاومة انتصرت في وقت
لم تكن تملك من اإلمكانات إال القليل ،ولكن اليوم هي في موقع تستطيع
معه أن تواجه ك ّل األعداء من الصهاينة والتكفيريين رغم ضريبة الدم
ّ
الذل
الكبيرة ،لكن أن ندفعها اليوم بفداحتها أفضل من أن تعيش أجيالنا
والهوان إلى األبد».
أض��اف»:ال يخالجنا ي��أس بالرغم من ك� ّل ما ح��دث وه��ذه الدعايات
واألكاذيب اإلعالمية ال نرى فيها إال إفالسا ً ومراهقة ،فك ّل من يتحدث عن
إنجازات في عاصفة الحزم أو تحول مهول في سورية لصالح الجماعات
التكفيرية ،يعكس إحباطه ووصوله إل��ى القاع وانحباسه في دائ��رة
اإلخفاق السياسي والعسكري».
وأك��د أنّ المقاومة «س��وف تعمل على تحويل المقادير السياسية
والموازين العسكرية وس��وف تصنع نهار األم��ة وتفتح نوافذها نحو
الطمأنينة والسالم ولن يم ّر مشروع تقسيم أو اقتسام في المنطقة ،رغم
المؤشرات القاسية والتردّي ال��ذي تعيشه ال��دول والشعوب العربية
واإلسالمية .فهذه الفترة ستم ّر وزمن المآساة سيعبر ولن يدوم الهوان بل
ستأخذنا المقاومة إلى حيث عزة اإلنسان في المنطقة كلها».
كما استقبل النابلسي وفدا ً من فريق الرحالة العربي السوري للمحبة
والسالم ال��ذي ن��وه أمامه بصمود الشعب السوري وصالبة الجيش
والقيادة  ،مشدّدا ً على أنّ سورية ستنعم بالسالم بفضل الدماء الزكية
للشهداء وأنّ المستقبل سيكون ألبناء سورية الشرفاء وليس لإلرهابيين
الغرباء .

�إعالنات ر�سمية
المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية
إعالن تلزيم مشروع
تحوير مخرج حلوى ال��ذي يغذي محطة
جب جنين من بلدة السلطان يعقوب الفوقا
حتى بلدة المنارة
الساعة التاسعة من يوم االثنين الواقع
ف��ي��ه ال��ث��ام��ن م��ن ش��ه��ر ح��زي��ران ،2015
تجري إدارة المناقصات  -ف��ي مركزها
الكائن في بناية بيضون  -شارع بوردو-
الصنايع  -بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
والمياه  -المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية مناقصة تلزيم مشروع تحوير
مخرج حلوى الذي يغذي محطة جب جنين
من بلدة السلطان يعقوب الفوقا حتى بلدة
المنارة.
التأمين المؤقت :خمسة ماليين لبنانية ال
غير.
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ال��ع��ارض��ون ال��م��ق��ب��ول��ون :المتعهدون
المسجلون وف��ق�ا ً الح��ك��ام ال��م��رس��وم رقم
 3688تاريخ  1966/1/25والمصنفون
في الدرجة الثانية على االقل لتنفيذ صفقات
االشغال الكهربائية الجدول رقم .1/4
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر الشروط
ال��خ��اص ،ال��ذي يمكن االط�لاع والحصول
عليه من المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية.
ي��ج��ب ان ت��ص��ل ال���ع���روض إل���ى إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف
916
اعالن
تعلن بلدية الجديدة – البوشرية  -السد
عن اجراء مناقصة عامة في مركز البلدية
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من يوم
الخميس الواقع في  2015/6/11وذلك
بطريقة المناقصة العامة (تقديم اسعار)
لتلزيم اشغال تزفيت طرقات ضمن النطاق
البلدي وحفر ومساواة قالب وانشاء شبكة
مجارير مع ارصفة وقساطل من الباطون
لتصريف مياه األمطار مع حيطان ومونس
من الباطون المسلح ضمن النطاق البلدي.
تقدم العروض بالظرف المختوم او باليد
الى بلدية الجديدة – البوشرية  -السد وفقا ً
لدفتر الشروط على ان تصل قبل الساعة
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق موعد
االلتزام ويرفض كل عرض يقدم بغير هذه
الطريقة اال انه يستحسن ايداع العروض
شباك البريد قبل الموعد المحدد لقبولها،
علما ً بأن كل عرض يرد الى البلدية يجب ان
يتضمن صراحة:
قيمة الصفقة مفقطة بالليرة اللبنانية.
قيمة الضريبة على القيمة المضافة 10%
عشرة بالماية مفقطة بالليرة اللبنانية.
كل عرض يقدم خالفا ً لذلك يعتبر متضمنا ً
ضمنا ً الضريبة على القيمة المضافة.
يمكن االطالع على دفتر الشروط وملحقاته،
الموضوع لهذه الغاية وذلك طيلة اوقات
ال���دوام الرسمي في مركز البلدية حسب
االصول.
رئيس البلدية
انطوان جباره
التكليف
897
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدارج عروض على أساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء خط توتر
متوسط ومحطة تحويل هوائية في بلدة
شحيم (حي الجرد) -قضاء الشوف.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الثالثاء الواقع في .2015/6/2
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الثالثة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
الكهربائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض  -وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية  -مصلحة
الديوان  -كورنيش النهر.
بيروت في  7ايار 2015
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د.فادي جورج قمير
التكليف
932
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى االم��ن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي اج����راء مناقصة
عمومية.
ألشغال :تقديم وتركيز عوائق إسمنتية عدد
 /30/أمام ثكنة الحلو.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة الحلو-
شارع مر الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك

اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا االعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/6/16
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/5/7
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
928
إعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى االم��ن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي اج����راء مناقصة
عمومية.
ألشغال :النش الحاصل على سطح قاعة
اإلجتماعات العائدة لقيادة شرطة بيروت
البلوك  /B/في ثكنة الحلو.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة الحلو-
شارع مر الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا االعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/6/16وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/5/7
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
928
إعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى االم��ن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي اج����راء مناقصة
عمومية.
ألش��غ��ال :تقديم وتركيب أربعة خزانات
للمياه سعة  /10000/ليتر لزوم مجمع
الضبية.
على الراغيبن بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة الحلو-
شارع مر الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا االعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/6/11
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/5/7
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
928
إعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى االم��ن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي اج����راء مناقصة
عمومية.
ألش��غ��ال :تقديم وتركيب غ��رف��ة مسبقة
الصنع لزوم مفرزة طوارئ الجديدة.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة الحلو-
شارع مر الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا االعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2015/6/11وذلك
في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/5/7
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
928
إعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى االم��ن الداخلي
تعلن ع��ن رغبتها ف��ي اج����راء مناقصة
عمومية.
ألش��غ��ال :مختلفة ل��زوم ن��ظ��ارات فصائل
األش��رف��ي��ة  -ط��ري��ق ال��ش��ام – ال��ن��ه��ر -
الجميزة.
على الراغبين بتقديم عروض بهذا الشأن
الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة الحلو-
شارع مر الياس لالطالع على دفتر الشروط
الخاصة بالمناقصة وتقديم عروضهم وذلك
اثناء الدوام الرسمي اعتبارا ً من تاريخ نشر
هذا االعالن ولغاية الساعة الثالثة عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2015/6/4
وذلك في ثكنة الحلو /مصلحة االبنية.
بيروت في 2015/5/7
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
928

