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حمليات � /إعالنات

كرامي يُ�سقط «الم�ستقبل» في انتخابات محامي طرابل�س

دروي�ش التقى م�س�ؤولة في حزب الجمهوريين الفرن�سي

ف��ازت الالئحة المدعومة من «ق��وى  8آذار» في انتخابات
عضوية مجلس نقابة المحامين في طرابلس والشمال ،والتي
تضم كالً من المحامي طوني الخوري ،والمحامي عبد السالم
الخير.
وشهدت المعركة التي انحصرت بمقعدين أحدهما للمسلمين
والثاني للمسيحيين ،حماوة تركزت على المقعد األول ،بعدما
لقي المرشح للمقعد الثاني (الخوري) شبه إجماع على دعمه من
جميع األطراف ،حيث استطاع المحامي الخير (محسوب على آل
كرامي) انتزاع الفوز بالمقعد المخصص للمسلمين ،في مواجهة
المرشحين المحسوبين على خصومه السياسيين محمد الخليل
(تيار مستقبل) ومدعوم من «قوى  14آذار» ،والمرشح الثالث
بالل هرموش (جماعة إسالمية).
ورأى الخير أن «نتيجة االنتخابات شكلت تعبيرا ً واضحا ً عن
وحدة موقف الحلفاء ،وتراص صفوفهم» ،الفتا ً إلى أن «موقفهم
ثابت وكلمتهم واحدة وأنهم عملوا على قلب رجل واحد».
ولفت إلى أن «دالالت المعركة كبيرة بالنسبة آلل كرامي ،فهي
أثبتت أن مدينة طرابلس غير مأخوذة وليست لفريق سياسي
واحد ،وأننا (آل كرامي) موجودون فيها ،ولنا كلمتنا ،ولسنا
بحاجة سوى إلى ترتيب بيتنا الداخلي حتى نصل إلى المحافل
كلها ،ليس في طرابلس والشمال فقط ،إنما في لبنان كله».
وبعد إعالن النتيجة ،زار الخير والخوري كرامي في طرابلس
بحضور عدد من النقباء السابقين والمحامين.
وإذ شكر الخير وال��خ��وري لكرامي دعمه لهما ،أك��دا أنهما
سيعمالن مع زمالئهما في مجلس النقابة «لما فيه مصلحة
النقابة والمحامين».
من جهته ،هنأ كرامي الخير والخوري بالفوز ،متمنيا ً لهما
ولزمالئهما في مجلس النقابة «النجاح والتوفيق في مهامهم في
ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد».
يُذكر أن عدد المحامين الذين انتخبوا هم ألف ومحا ٍم واحد
من أصل  1174سددوا اشتراكاتهم ويحق لهم االنتخاب.

استقبلرئيسأساقفةالفرزلوزحلة
والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك
المطران عصام يوحنا درويش نائبة
رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي،
ونائبة رئيس مجلس الوزراء الفرنسي
السابقة ناتالي كوكوس كوموريزيه
يرافقها النائب الفرنسي اللبناني
األصل إيلي عبود.
وأق��ام دروي��ش مأدبة غ��داء على
ش��رف ضيفته ،ش��ارك فيها النائب
األس��ب��ق ل��رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب
إيلي الفرزلي ،الوزير السابق سليم
جريصاتي وعقيلته ،النواب :ايلي
م��ارون��ي ،ع��اص��م ع��راج��ي وشانت
جنجنيان ،بيار فتوش ،المحافظ
السابق لبيروت نقوال سابا ،رئيس
مجلس إدارة مستشفى المشرق
الدكتور انطوان معلوف وعدد كبير
من المدعوين.
وتخلل ال��غ��داء ن��ق��اش سياسي
ح��ول «أوض��اع المنطقة ،خصوصا ً
أوض��اع المسيحيين ،ودور فرنسا
التي عليها أن تلعبه في المنطقة في
هذه الظروف الدقيقة بالذات».
واستهلت كوموريزيه حديثها
عن زيارتها لبنان بتوجيه الشكر
ل��ـ»ال��م��ط��ران دروي���ش على حفاوة
االستقبال ،والحضور لمشاركتهم في
الغداء».
وق��ال��ت« :زي��ارت��ي للبنان لها
ه��دف��ان :ال��ه��دف األول ه��و االط�لاع

المحامون عند كرامي بعد الفوز

استكمل الجيش اللبناني إجراءاته األمنية على السلسلة
الشرقية بين جرود عرسال والبلدة ،معززا ً حواجزه عند
مداخلها من الجهة الشرقية ،مقفالً المعابر الترابية غير
الشرعية التي كان يتحرك من خاللها المسلحون ومنع
السوريين م��ن التحرك بين البلدة وال��ج��رد ،فيما أبقى
الطريق إلى الجرد مفتوحة أمام اللبنانيين من أهالي البلدة
من أصحاب الكسارات والمقالع والبساتين.
وبدأ الجيش بإجراءاتــه األمنية ،إثر استهداف ناقلة
جند للجيش بين منطقة السبيل والجمالي يوم الجمعة
الماضي ،والتي أدت إلى جرح خمسة عناصر من اللواء
الثامن.
أم��ا ف��ي الهرمل وج��روده��ا ،فقد تم ّكن ف��وج المجوقل
ومخابرات الجيش من خ�لال مداهمة ب��دأت فجر السبت

توقيف إرهابي

كما أعلنت قيادة الجيش أن قوة منه أوقفت في محلة
مشتى حسن  -عكار ،المواطن يوسف محمود الخضر،
المطلوب إلقدامه خالل العام  2014على نقل أسلحة وذخائر
حربية في محلة الدوســة  -عكار ،ومحاولة تهريبها عبر
الحدود الشمالية لمصلحة أحد التنظيمات اإلرهابية .وسلم
الموقوف إلى المرجع المختص إلجراء الالزم.

أي تسويات ،وال
للتساهل في جعله يدفع ثمن ّ
يمكن توقع أن يكون وضعه موضع مساومة أو
عرضة للضغوط ،ما يعني عمليا ً تعزيز استقالليته
على األق ّل من دون أن يصير مرشح محور معيّن،
ولكن من دون أن يكون على طاولة مفاوضات
ت��ؤدّي إل��ى تخلي ه��ذا المحور عنه بداعي أولوية
ال��رئ��اس��ة ،ف��األول��وي��ة ه��ي لحماية مكانته .وهذا
يضع األم ��ور ضمن إط��ار إم��ا التفاهم م��ع عون
أو ال ف��رص تسويات تتصل بالرئاسة اللبنانية،
وح��دود التسوية شيئا ً فشيئا ً سيرسمها قبول
عون وليس ما يتوقعه خصومه من الضغوط من
حلفائه وحلفاء حلفائه ،كما يقول مصدر ذو صلة
بالمفاوضات اإلقليمية التي يتأخر ضمنها التالقي
السعودي واإلي��ران��ي وف��ي ح��ال حدوثه ستكون
األولويات الخليجية أه ّم بكثير للحكومتين وأش ّد
تعقيدا ً من أن تترك مجاالً للبنان.
 ه �ن��اك خ �ي��ار واح ��د ل�ل�م�ج��يء ب��رئ�ي��س للبنانقبل االنتخابات الرئاسية ال�س��وري��ة المقبلة بعد
سنتين من اآلن ،هو انتخاب العماد عون رئيسا ً أو
التفاهم معه على رئيس؛ وبعد ما تحمله االنتخابات
ال��رئ��اس�ي��ة ال �س��وري��ة ال �ت��ي ال ي �ب��دو أن �ه��ا ستحمل
مفاجآت ،رغ��م ك � ّل م��ا ي�ع�دّه لها خصوم سورية،
ربما يصير وضع العماد عون أفضل ويصبح هناك
طرف إقليمي استعاد فاعليته في الملف اللبناني هو
سورية ،ويقول «العماد عون أو ال أحد».
ناصر قنديل

ال�س�ؤال الأهم ( ...تتمة �ص)1
الممكنة .لكن األه ّم معرفة لماذا أقدمت «الدولة اإلسالمية
ــــ داع��ش» على إسقاطها طالما هي تب ّنت الحادث ــــ
الحدث وتحدّت مسؤولو روسيا ومصر وخبراؤهما أن
يحدّدوا جهة أخرى غيرها.
إنّ مسارعة «داعش» إلى تب ّني عملية إسقاط الطائرة
والتأكيد الحقاً ،بإصرار وتحدٍّ ،على تح ّمل كامل المسؤولية
تنطق بجملة دالالت:
أوالها أنّ تنظيم «داعش» قد أضحى دولة قادرة قوال ً
وفعالً .ذل��ك أنّ إسقاط طائرة على ارتفاع نحو عشرة
كيلومترات يش ّكل برهانا ً على امتالكه قدرات غير عادية،
س��واء كانت فنية أو بشرية ،بمعنى قدرته على تنفيذ
اإلسقاط (أو التفجير) بعملية انتحارية.
ثانيتها إنّ عملية اإلسقاط (أو التفجير) كانت شديدة
التعقيد بدليل عجز دول كبرى تمتلك أجهزة متقدّمة بالغة
التطور والفعالية عن كشف أسباب الحادث في مدة زمنية
مقبولة.
ثالثتها أنّ الحادث ـــــ الحدث استهدف طائرة تمتلكها
تقصد «الدولة اإلسالمية»
دولة كبرى ،األمر الذي يشير إلى ّ
النيل منها ،والى استعداده لتح ّمل مفاعيل هذا التحدّي،
حاضرا ً ومستقبالً.
رابعتها أنّ إص��رار «ال��دول��ة اإلسالمية» على تب ّني
الحادث ــــ الحدث اليوم يشير إلى إمكان تكراره غدا ً عند
أول فرصة متاحة وفي أي مكان.
تقصدت تحدّي
خامستها أنّ «الدولة اإلسالمية» ربما ّ
روسيا ،بما هي دولة كبرى ،أمالً بأن تعطي العالم عموما ً
والمسلمين خصوصا ً انطباعا ً بأنها غدت ،هي األخرى،
دولة كبرى من حيث امتالكها قدرات غير عادية وذراعا ً
طويلة .ذلك حمل صحيفة «فورن بوليسي» األميركية على
الترجيح بأنّ «الدولة اإلسالمية» بدأت تنتهج استراتيجية
جديدة في الهجمات اإلرهابية تهدف إلى إيقاع أكبر عدد
من الضحايا .وال شك في أنّ تكثير عدد الضحايا سيكون له
وقع وصدى ومردود وازن في الجمهور الذي يم ّد «داعش»
بالمقاتلين واالنتحاريين.

مناورة

على صعيــد آخر ،وبإشراف مدرسة القوات الخاصة،
ن ّفذت وحدات من لواء المشاة الثاني عشر وفوج المدرعات
األول وعناصــر م��ن المديريــة العامـة ألم��ن ال��دول��ة،
باالشتراك مع وحدات من القوات الجوية والبحرية ،مناورة
قتالية بالذخيرة الحيــة في منطقة حنوش  -حامات،
تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية متحصنة في أماكن
مبنية .
وق��د استخدمت خ�لال ال��م��ن��اورة رم��اي��ات بالطوافات
والمدفعية والدبابات واألسلحة المتوسطة والخفيفة،
باإلضافة إلى تفجير عبوات ناسفة ،كما شملت عمليات
دعم من الشاطئ بواسطة الطوافات وال��زوارق الحربية
وتفتيش سفينة مشبوهة.

انحرفت س��ي��ارة م��ن ن��وع «رينو
 »18عن مسارها على طريق عام
السويسة ،وسقطت ف��ي وا ٍد عند
مجرى نهر االس��ط��وان ،ما أدى إلى
إصابة ركابها الخمسة الذين عمل
عناصر ال��دف��اع المدني والصليب
األحمر على نقلهم إلى مستشفيات
المنطقة للمعالجة.
وعرفت أسماء  4من المصابين هم:
لمز جميل كنعان ونرمين أحمد الوهم
ورنيم عياش الخضري وشقيقتها
نرمين .وقد نقلوا إلى مستشفى رحال
في عكار.

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)1

َقدَ ُر معادالت ( ...تتمة �ص)1
الرئيس ال�س��وري وتشكيل هيئة إش��راف محلية
على االنتخابات بحصيلة أي تسوية بين الحكومة
والمعارضة؛ ويجب كي تولد أن تحظى بموافقة
الرئيس ،وربما تصنيع منافس رئاسي لن يكون
ممكنا ً من دون منحه رص�ي��دا ً يؤهّله للمنافسة.
وه ��و م��ا ق��د ال ُي �ت��اح إال ع �ب��ر اخ �ت �ي��ار شخصية
غير متموضعة ف��ي جسم المعارضة والسعي
لتسليمها رئاسة حكومة التسوية لتصير رمزا ً
للسالم واإلعمار والمصالحات وفك العقوبات،
لكن رئ�ي��س الحكومة تحتاج تسميته إل��ى قبول
وموافقة الرئيس السوري.
 مثلما يبدو الرئيس السوري قدرا ً لألميركيينوحلفائهم ،يبدو العماد ميشال ع��ون كذلك ،فقد
نقلت م�ص��ادر مطلعة ع��ن وف��ود المشاركين في
فيينا مضمون مداخلة وزي��ر الخارجية اللبناني
ج��ب��ران ب��اس �ي��ل وم ��ا ل�ق�ي��ه م��ن ارت� �ي ��اح روس��ي
سوري إيراني ألداء باسيل في زمن التجاذبات.
يحدث ه��ذا وبحضور ال�غ��رب كله والخليج كله،
وحسب الكالم تدعيما ً للطرح الروسي اإليراني
ب��وض��وح ،ما يعني أن��ه كلما تغيّرت األم��ور أكثر
باتجاه المزيد من اإلنجازات السورية السياسية
والعسكرية ،كما تقول التوقعات ،فسيكون للعماد
عون وتياره المزيد من الدعم والتقدير من دون
أن يكون هذا من جانب القوى اإلقليمية والدولية
التي تمثلها روسيا وإيران ترشيحا ً للعماد عون أو
تدخالً رئاسيا ً مباشراً ،لكن لن يكون هناك فرص

واالستماع من الجميع لفهم األزمة
السياسية ،التي يمر بها لبنان،
واالط���ل��اع أي���ض���ا ً ع��ل��ى أوض����اع
النازحين السوريين وهو أمر مؤثر
ج��دا ،ألن هناك أسئلة كثيرة تثار
ف��ي ف��رن��س��ا ح���ول اس��ت��ق��ب��ال آالف
النازحين ،في حين لبنان يستقبل
اليوم أكثر من نصف ع��دد سكانه
من النازحين ،وعلى دول العالم

م��س��اع��دة ل��ب��ن��ان ف��ي ت��ح��م��ل ه��ذا
العبء .والهدف الثاني هو رعاية
توقيع اتفاقية طبية بين مستشفيي
المشرق وتلشيحا ومركز االستشفاء
الجامعي في مونبلييه».
وفي ختام الزيارة ،قدّم درويش
هدية تذكارية لكوموريزيه طالبا ً منها
نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي
السابق نيكوال ساركوزي.

واد
 5جرحى بانحراف �سيارة في ٍ

الجي�ش ي�ستكمل �إجراءاته الأمنية بين عر�سال وجرودها
ال��م��اض��ي ف��ي مرجحين وج���روده���ا ،م��ن ضبط ع��دد من
السيارات المسروقة ونصف طن من الحشيشة المصنعة،
فيما قام بحرق وإت�لاف أكثر من  10أطنان من حشيشة
الكيف غير المصنعة .فيما ف ّر مطلوبون باتجاه عاصمة
الشمال.

درويش مسقبال كوموريزيه

إلى ذلك ،يبدو أنّ لـ ِ»داعش» هدفا ً آخر من وراء اللجوء
إلى نهج إسقاط الطائرات بمن فيها ،أي�ا ً كانت جنسية
ّ
ومشغليها .إنه إشعار ،بل إقناع ،مسلمي العالم
أصحابها
أجمع بأنّ «دولة الخالفة اإلسالمية» عادت وسادت وأنها
وحدها من دون سائر الدول ذات الهوية اإلسالمية تمثل
َ
محضها البيعة
اإلسالم والمسلمين؛ األمر الذي يستوجب
والوالء ومدّها بأسباب القوة والبقاء.
ال يبدو أنّ المسؤولين في دول الغرب عموماً ،وال سيما
في ال��والي��ات المتحدة وسائر دول «الناتو» ،فهموا أو
تفهّموا المعاني سالفة الذكر .ذلك أنّ ردود أفعالهم على
حدث إسقاط الطائرة الروسية تر ّكزت على أمرين :األول،
استقصاء أسباب اإلسقاط أو التفجير واإلي��ح��اء بقوة
تداعياته على مكانة الرئيس الروسي فالديمير بوتين
ونفوذه في بالده .الثاني ،االدّعاء بأنّ الحادث ــــ الحدث
هو ر ّد من «داعش» على قسوة التدخل الروسي ضد أعداء
النظام في سورية.
ّ
تتأخر كثيرا ً في اإلقرار
مهما يكن األمر ،فإنّ واشنطن لن
ب��أنّ األخطار المشعّ ة من «الدولة اإلسالمية» أصبحت
عالمية المدى والتأثير ،وأنّ محاوالت استغالل التنظيمات
اإلرهابية في لعبة األمم ،وال سيما في سورية والعراق،
لن تكون مجدية في المدى الطويل ،وأنّ الواليات المتحدة
وحلفاءها األوروبيين واإلقليميين والعرب محكوم عليها،
كما عليهم ،بمواجهة «داعش» في ك ّل الجبهات المشتعلة
حاليا ً والممكن إشعالها مستقبالً ،وانّ التعاون مع ك ّل
المتض ّررين من «داع���ش» وأخ��وات��ه ،وال سيما روسيا
وسورية والعراق وإيران ،حاجة استراتيجية ال سبيل إلى
تجاهلها أو التهاون في معالجتها.
باختصار« ،الدولة اإلسالمية ــــ داع��ش» باتت أكبر
وأخطر بكثير من تقديرات الدول والحكومات التي تش ّكل
أهدافا ً لها أو تعاني من هجماتها .كما هي ،على ما يبدو،
أكثر دراية وذكاء وفعالية من الدول التي تظنّ أنها تستغلها
في لعب ِة أم ٍم باتت باهظة التكلفة ومحدودة الجدوى.

د .عصام نعمان

بسبب رفض االئتالف المعارض
المشاركة فيها ،ويجري التداول
ف��ي ال �ك��وال �ي��س ب�م�ط��ال�ب��ة جميع
ال� �ف� �ص ��ائ ��ل ال� �م� �ح� �س ��وب ��ة على
المعارضة بموقف معلن مؤيد
لبيان فيينا قبل مناقشة تصنيفها
ع�ل��ى ل��وائ��ح ال�م��دع��وي��ن للعملية
السياسية.
في لبنان تجاذبات السياسة
ال ت� � ��زال ت �ع �ط��ل ع��ق��د الجلسة
التشريعية ،بقوة عقدة الميثاقية،
ح �ي��ث س �ي �ك��ون م��وع��د الجلسة
ي ��وم ال�خ�م�ي��س ال�م�ق�ب��ل امتحانا ً
ح��اس �م �ا ً ل �ل �ع�لاق��ات السياسية
ورب� �م ��ا م �ف �ت��رق ط� ��رق ه� ��ا ّم في
تقرير مستقبل الحوار النيابي،
في ضوء مصير الجلسة ،ليبقى
ال�م�ي��دان األم�ن��ي ال�م�ك��ان الوحيد
لتحقيق اإلنجازات بعدما أضاف
األم ��ن ال �ع��ام اللبناني أم��س إلى
سجل إنجازاته ،وضع اليد على
تجسس «إسرائيلية» تقول
شبكة
ّ
المعلومات إنّ ف��ي ع��داده��ا كنزا ً
معلوماتيا ً دسماً.

الجلسة التشريعية
إلى أين؟

يحفل األسبوع الطالع بمحطات
واستحقاقات داخلية شديدة األهمية
أب��رزه��ا الجلستان التشريعيتان
اللتان دع��ا إليهما رئيس المجلس
النيابي نبيه ب��ري يومي الخميس
والجمعة المقبلين وس��ط تلويح
القوى المسيحية بالمقاطعة ،ال سيما
«التيار الوطني ال��ح��ر» و«ال��ق��وات
اللبنانية» ،بخطوات تصعيدية إذا
ت � ّم ت��ج��اوزه��ا وع��ق��دت الجلسة من
دون شمول ج��دول األع��م��ال قانون
االنتخاب ،بينما تتكثف االتصاالت
وال��م��ش��اورات بين الكتل النيابية
في الوقت المتبقي حتى الخميس
لمحاولة الوصول إلى مخرج توافقي
يؤ ّمن مشاركة الكتل المقاطعة .إال أنّ
مصدرا ً مق ّربا ً من الرابية استبعد في
حديث لـ«البناء» أن يتغيّر موقف
التيار الوطني الحر حتى الخميس
م��ن دون إدراج ق��ان��ون االنتخاب
على جدول األعمال «نظرا ً إلى حجم
االل��ت��زام��ات العلنية للتيار تجاه
قاعدته الشعبية وتجاه األط��راف
المسيحية األخ��رى» ،إال أنّ المصدر
ألمح إل��ى وج��ود مخرج سهل لح ّل
عقدة قانون االنتخاب ،مع ّوال ً بذلك
على «حكمة وسعة صدر الرئيس بري
وخبرته في تدوير الزوايا وابتداع
مخرج يُرضي الجميع ويؤ ّمن حضور
ك ّل المكونات الجلسة».
وأك���د المصدر أنّ «األف���ق مغلق
حتى اآلن أمام أيّ مخرج ،وح ّذر من
أنّ ر ّد الفعل على تجاوز المكونات
المسيحية لن يكون له سقف .وك ّل
االحتماالت مطروحة في وقت نشهد
فيه إعادة تكوين المنطقة».
وذ ّك���ر المصدر ب��ـ»ك�لام الرئيس
ب���ري ع���ن ال��م��ي��ث��اق��ي��ة ف���ي جلسة
التمديد للمجلس النيابي وطلبه

تمثيالً مسيحيا ً لعقد الجلسة حينها
التي قاطعها التيار الوطني الحر
بينما أ ّم��ن��ت «ال��ق��وات» الميثاقية
بحضورها».
وت��و ّق��ع المصدر عقد الجلستين
إذا ل��م يت ّم التوصل إل��ى ح � ّل حتى
الخميس يقضي بحضور المقاطعين،
«إال إذا أعلن تيار المستقبل المقاطعة
نتيجة التشاور مع حلفائه .وهذا
االحتمال سيدفع الرئيس بري إلى
تأجيل الجلستين».

«المستقبل»
يؤكد حضوره

وأك���د عضو كتلة «المستقبل»
النائب محمد الحجار لـ«البناء» أنّ
«حضور تيار المستقبل الجلستين
ب����ات م���ح���س���وم���اً ،ألنّ األخ���ط���ار
االقتصادية والمالية على لبنان إذا
لم تق ّر القوانين المالية والقروض
ستكون ك��ب��ي��رة» ،ولكنه أب��دى في
ال��وق��ت نفسه «ح���رص المستقبل
على حضور حلفائه المسيحيين
ف��ي  14آذار م��ن ال��ق��وات والكتائب
والمستقلّين».
وكشف الحجار أنّ «االت��ص��االت
واالجتماعات مستم ّرة منذ اليومين
الماضيين وتستكمل ال��ي��وم بين
«المستقبل» وبين حلفائه في  14آذار
للوصول إلى حل يرضي الجميع»،
مشدّدا ً على ضرورة عقد الجلسة حتى
لو لم تحضر المكونات المسيحية،
«ألنّ ال��دس��ت��ور ل��م يلحظ ميثاقية
في المجلس النيابي ،بل تحدّث في
المقدّمة أن ال شرعية لسلطة تناقض
ميثاق العيش المشترك ،وقصد بذلك
الميثاقية في مجلس ال��وزراء وليس
ف��ي مجلس ال��ن��واب ال���ذي يحتاج
فقط إلى النصف زائ��دا ً واح��دا ً لعقد
الجلسة».

و«القوات» تحسم اليوم

وي��ح��س��م ال���ي���وم رئ��ي��س ح��زب
«ال��ق��وات» سمير جعجع الموقف
من الجلسة التشريعية في مؤتمر
صحافي يعقده في معراب ،بحسب

ما أعلن مكتبه اإلعالمي.

الراعي للسياسيين:
ال للتعطيل

ووج�����ه ال��ب��ط��ري��رك ال��م��ارون��ي
ّ
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
نداء إلى السياسيين في لبنان ،قال
فيه« :ال يمكننا أن نقبل معكم بأن ال
تنتخبوا رئيسا ً للجمهورية منذ 18
ش��ه��راً ،وال بتعطيل عمل المجلس
النيابي ،وال بش ّل عمل الحكومة».

رعد :دفعنا عن لبنان
الخطر االستراتيجي

من جهته ،أكد رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رع��د أننا
«نريد للحكومة وللمجلس النيابي
أن يلتئما ،وإذا ما اختلفنا حول هذه
ال��ض��رورة ،فإنه ال يجب أن نختلف
في أن هذا الوطن ينبغي أن يكون لكل
أبنائه ،وأن ال أحد فيه يستطيع أن
يلغي أو يقصي أحداً».
وشدّد رعد على «أننا دفعنا الخطر
االستراتيجي عن لبنان ،ونريد لهذا
الخطر أن يرتفع عن سورية أيضاً،
ألنه يع ّزز استقرارنا في لبنان».

إنجاز جديد لألمن العام

أمنياً ،وفي سياق تهاوي الشبكات
اإلرهابية في قبضة األجهزة األمنية،
تم ّكن األم���ن ال��ع��ام أم��س م��ن إلقاء
القبض على شبكة تجسس تعمل
لمصلحة العدو «اإلسرائيلي» في
منطقة الجنوب ،حيث ت ّم توقيف كل
من :السوري (ر.أ) وزوجته اللبنانية
(س.ش) ،واللبناني (هـ.م.).
وأش��ارت المديرية العامة لألمن
العام في بيان ،إلى أنه «وبالتحقيق
م��ع��ه��م اع��ت��رف ال��م��وق��وف��ون أنهم
قاموا وبتكليف من مشغليهم بجمع
معلومات عن شخصيات وأه��داف
أمنية وعسكرية بغية استهدافها
الح��ق�اً ،وبتصوير طرقات ومسالك
وأم���اك���ن ح��س��اس��ة داخ����ل مناطق
الجنوب وإرسال األفالم إلى مشغليهم

الستثمارها في اعتداءات الحقة».
وأف�����ادت م��ص��ادر أم��ن��ي��ة لقناة
«المنار» أن «شبكة التجسس تعمل
منذ سنة لمصلحة «إسرائيل» وتم
توقيفها في منطقة صيدا وجوارها»،
الفتة إل��ى أن «النشاط التجسسي
للشبكة تر َّكز على رصد حركة النائب
أسامة سعد والشيخ ماهر حمود».

في عين الحلوة كانت تخطط للقيام
بعملياتتفجيرتستهدفمراكزالجيش
وح���واج���زه وش��خ��ص��ي��ات سياسية
لبنانية وفلسطينية وتفجير سيارات
مفخخة في أحياء الضاحية الجنوبية
خالل إحياء مراسم عاشوراء.

عمالء «الموساد»
في المخيم

وفيات

وأوض���ح���ت م���ص���ادر عسكرية
لـ«البناء» أن «عملية توقيف هذه
الشبكة ّ
تدل على كفاءة جهاز األمن
ال��ع��ام بعد أن ب��ات دوره أساسيا ً
ف��ي مكافحة الشبكات اإلره��اب��ي��ة
و«اإلسرائيلية»» ،ولفتت المصادر إلى
أن «مَن ينقذ لبنان حاليا ً في الداخل
هو كفاءة األجهزة األمنية وتنسيقها
فيما بينهما ومع المقاومة».
وأش���ارت المصادر إل��ى الوجود
والنشاط اإلرهابي الدائم في صيدا
وجوارها ،موضحة أن «هذه المنطقة
ه��ي ال��ش��ري��ان ال��ح��ي��وي للمقاومة
وح���زب ال��ل��ه وص��ل��ة ال��وص��ل بين
بيروت والجنوب ،كما أنها تشكل بيئة
حاضنة للتفجير وذات حساسية
أمنية وديمغرافية ويمكن اللعب على
التناقضات الموجودة فيها ،فضالً
عن قربها من مخيم عين الحلوة الذي
يحوي كل الخاليا اإلرهابية النائمة
التي ترى في المخيم جزيرة محميّة
ع��دا ع��ن التناقضات الفلسطينية،
وذ ّكرت بظاهرة أحمد األسير وح ّذرت
من تكرارها بأشكال وأوجه أخرى».
وإذ أك��دت المصادر أن «إسرائيل
لم ولن تتوقف عن توسيع شبكاتها
اإلره��اب��ي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان» ،أش���ارت
إل��ى «التنسيق بين االستخبارات
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» «ال��م��وس��اد» وبين
التنظيمات اإلرهابية» ،وحذرت من
«اختراق هذه االستخبارات للمخيم
ع��ب��ر ع��م�لاء ،وم��ن��ه��م ينتمون إل��ى
شبكات إرهابية».
وتجدر اإلشارة إلى أنّ األمن العام
أوقف الشهر الماضي شبكة إرهابية

من آمن بي وإن مات فسيحيا
رابطة آل الدالي
زوجة الفقيد :ماتيلدا جوزف منصور
ولده :جميل (جيمي)
شقيقته :هيفا زوجة جورج سعيد يزبك
وعائلتها.
ع ّمه :سليم جرجورة جبور زوجته سهام
فاضل وعائلته.
ع ّماته :آدال أرملة المرحوم اسكندر مينا
وعائلتها.
ن��وال أرم��ل��ة المرحوم سمير ناصيف
وعائلتها.
سلمى زوجة يعقوب ناصيف وعائلتها.
عائلة المرحومة جمال زوجة المرحوم
الياس زخريا.
عائلة المرحومة كمال زوجة المرحوم
عبدو الجاموس.
أخواله :توفيق جرجي الصباغ زوجته
ال��م��رح��وم��ة عفيفة االش��ق��ر وعائلته في
المهجر.
عائلة المرحوم جوزف جرجي الصباغ
في المهجر.
عائلة المرحوم رامز جرجي الصباغ في
المهجر.
عائلة المرحوم فؤاد جرجي الصباغ في
المهجر.
خ��ال��ت��اه :رم���زه زوج���ة ن��وف��ل ابراهيم
وعائلتها في المهجر.
فدوى زوجة نقوال المكاري وعائلتها في
المهجر.
حميه :ج��وزف منصور زوجته جميلة
النبتي.
أوالد حميه :طالل جوزف منصور زوجته
مارلين حيدر وعائلته.
داني جوزف منصور زوجته اينا سرغاي
وعائلته.
وع���م���وم ع���ائ�ل�ات ك��ف��ر ح���زي���ر ،بينو
وعفصديق ومن ينتسب إليهم في الوطن
والمهجر.
ينعون إليكم على رجاء القيامة والحياة
األب��دي��ة فقيدهم الغالي ال��م��أس��وف على
شبابه.

جورج جميل جبور

بري مستقبالً افرام الثاني والوفد الكنسي في عين التينة

(أبو جميل)
وال��دت��ه ال��م��رح��وم��ة ج��وزف��ي��ن جرجي
الصباغ
المنتقل إلى رحمته تعالى صباح الجمعة
الموافق في  6تشرين الثاني  2015في
اإلمارات العربية المتحدة ،ويُنقل جثمانه
ي��وم األح���د إل��ى مسقط رأس���ه كفر حزير
ويُصلّى لراحة نفسه نهار االثنين الواقع
فيه  9الجاري الساعة الثالثة والنصف بعد
الظهر في كنيسة القديس يعقوب أخو الرب
في كفر حزير.
لنفسه الرحمة ولكم طول البقاء.
ُتقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية
الساعة السابعة مسا ًء ويومي الثالثاء
واألربعاء في  10و 11تشرين الثاني من
الساعة الثالثة حتى السابعة مسا ًء في
قاعة كنيسة القديس يعقوب أخو الرب –
كفر حزير
ال��رج��اء اس��ت��ب��دال األك��ال��ي��ل بالتبرع
للكنيسة

