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حمليات � /إعالنات

توقيف ح�سن يعقوب
على خلفية خطف هنيبعل القذافي
أوقف القضاء أمس النائب السابق حسن يعقوب بعد
استدعاء فرع المعلومات له الستجوابه حول قضية خطف
هنيبعل القذافي.
وبعد شيوع النبأ تج ّمع مناصرو يعقوب ،أمام المدخل
الرئيس للمديرية العامة لقوى األمن الداخلي في المتحف،
احتجاجا ً على توقيفه ،وسط إجراءات أمنية مشددة.
واستقدمت إلى المكان تعزيزات أمنية ومجموعة من
القوة الضاربة في فرع المعلومات .وتخلل الوقفة تالسنٌ
بين العناصر األمنية والمعتصمين.
كما ت ّم للسبب عينه قطع طريق الشراونة  -تل أبيض
عند مدخل مدينة بعلبك الشمالي.
وتوجه المقدم في القوة الضاربة في فرع المعلومات
خالد عليوان إلى مكان التج ّمع وتحدّث مع شقيق ونجل
يعقوب ،شارحا ً لهما أن توقيف يعقوب تم بناء على إشارة
من القضاء ،وليس بقرار من فرع المعلومات.
وأفاد الدكتور علي يعقوب ،شقيق النائب السابق في
اتصال مع «الوكالة الوطنية لالعالم» أنه «لم يتبلغ رسميا ً
توقيف شقيقه حسن ،وهذا األمر مستغرب ومستهجن».
وسأل« :هل تم توقيفه ألنه ما زال يطالب بقضية والده؟».
وكانت عائلة الشيخ محمد يعقوب المغيب مع اإلمام
السيد موسى الصدر والصحافي عباس بدر الدين أعلنت،
أن فرع المعلومات اتصل أول من أمس بشخص النقيب
ضو بالنائب السابق حسن يعقوب طلب منه المجيء
لالستماع إلى إفادته أمس الساعة الحادية عشرة في فرع
المعلومات بشأن قضية اختطاف هنيبعل معمر القذافي.
وأضافت« :عند الموعد المحدد ،ذهب فريق من محامي

المحكمة الع�سكرية ا�ستجوبت �سماحة
و�أرج�أت الجل�سة �إلى  21كانون الثاني

النائب السابق يعقوب والتقوا بالنقيب ضو الذي طلب
منهم حضور موكلهم شخصيا ً لالستماع إليه لدقائق
بموجب ما س��رب في اإلع�لام على خلفية ت��داول اسمه
في قضية اختطاف هنيبعل معمر القذافي ،فبلغ النائب
السابق يعقوب ب��األم��ر .ون��ظ��را ً الحترامه للمؤسسات
القضائية واألمنية في لبنان ذهب شخصيا ً عند الساعة
الثانية عشرة ظهرا ً ولم يخرج من فرع المعلومات حتى
الساعة».
واستغربت العائلة هذا التصرف.
وكان القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف وجاهية
بحق القذافي بجرم إخفاء معلومات في قضية تغييب
اإلمام الصدر ورفيقيه.

الجي�ش� :إنجاز التحقق النهائي
من  228نقطة على «الأزرق»
أعلنت قيادة الجيش  -مديرية
التوجيه في بيان أن في إطار مواصلة
تعليم الخط األزرق ،قامت اللجنة
التقنية التابعة للجيش اللبناني،
أول من أم��س ،بالتعاون مع فريق
ط��وب��وغ��راف��ي ت��اب��ع ل��ق��وات األم��م
المتحدة المؤقتة في لبنان ،بعملية
التحقق النهائي من  3نقاط جديدة
تقع في محيط بلدة كفركال ،وتثبيت
المعالم عليها بصورة نهائية.
وبذلك تكون اللجنة قد أنجزت منذ
بدء عملها وحتى تاريخه ،التحقق
النهائي من  228نقطة على الخط
المذكور.
وحضر عملية التحقق قائد القوات
الدولية الجنرال لوتشيانو بورتوالنو،
ال��ذي أثنى على جهد فريق العمل
المشترك ،وأك��د أهمية هذه العملية
التي من شأنها الحد من االحتكاكات
وال��خ��روق ،وتأمين االستقرار على
جانبي الخط األزرق.

أرج��أت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف ،جلسة
محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة التي عقدت في المحكمة العسكرية عند
الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر أمس واستمرت حتى الثانية إالّ ربعاً ،إلى 21
كانون الثاني المقبل ،بعد استجواب سماحة من قبل المحكمة.
وبعد الجلسة قال وكيل الدفاع عن سماحة المحامي صخر الهاشم« :كانت
إفادة سماحة التي استغرقت حوالي ساعتين ونصف الساعة واضحة جدا ً ودخل
في ّ
أدق التفاصيل وكان الجو هادئا ً جداً .وقد أعطي الوزير سماحة كامل الوقت
لتقديم إفادته عن هذه القضية منذ بدايتها في  9آب تاريخ توقيفه».
أض��اف« :اعتبارا ً من اليوم ،نستطيع تقديم طلب إخالء السبيل ،ولكن في
الحقيقة لم نأخذ قرارا ً حاسما ً بتاريخ تقديمه».
وعن حذف بعض محتويات األشرطة المصورة التي يظهر فيها سماحة ،قال
الهاشم« :ال أعتقد أن شيئا ً قد قصد حذفه ،ولكن عند التفريغ من الممكن أن يكون
حصل خطأ .وإالّ ما كتب قد كتب وقد تح ّولت األوراق .لنعتبر أن هذه الجملة حذفت
أو سقطت سهواً ،إالّ أنها ض ّمت إلى الملف .لقد أخذ القاضي القرار بض ّمها إلى الملف
وهي أصبحت جزءا ً من التفريغ وبالتالي ال داعي للبحث فيها».

قبالن :التكفيريون خانوا الأمة
ون�سوا فل�سطين المحتلة
أ ّكد عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» قبالن قبالن خالل احتفال للحركة
وكشافة الرسالة اإلسالمية في إقليم بيروت ،بذكرى شهادة الرسول محمد
وأربعينية اإلمام الحسين وذكرى الشهداء ،في مجمع اإلمام الصدر في األوزاعي،
أنّ التكفيريين
قتلة ومجرمون و«هم أبعد ما يكونوا عن الدين واإلسالم ،وبالتأكيد ال تربطهم
أي عالقة برسول اإلنسانية محمد».
واعتبر «أنّ هؤالء ومن يقف وراءهم خانوا األمة ونسوا قضيّتها األساسية
فلسطين المحتلة ،وتمادوا بإجرامهم بالقضاء على مقدرات األمة بعيدا ً من
العدو األساسي الصهيوني الذي يحتل أرضنا ومقدّساتنا ،ال بل إنّ بعضهم تآمر
مع هذا العدو ليصبح شريكا ً له في المصالح والمنافع بالقضاء على ما تب ّقى».
وختم« :أ ّما نحن فسنبقى على خط إمامنا الحسين وجدّه الرسول األعظم،
أسسها إمامنا المغيّب السيد موسى الصدر ،فنعرف
األسس التي ّ
وسنثبت على ُ
نضحي وأي��ن نضحي ،وكيف نحمي أمتنا
عدونا الحقيقي ،ونعرف كيف
ّ
ومقدراتها ومقدساتها ،ويبقى في هذا كله سر انتصاراتنا في شهدائنا كما كان
في كربالء إمامنا الحسين ثروتنا وثورتنا».

لجنة �أ�صدقاء الأ�سير �سكاف
طالبت «حما�س» االهتمام بق�ضيته
عقدت لجنة أصدقاء األسير في السجون «اإلسرائيلية» يحيى سكاف اجتماعا ً
توجه خالله رئيس اللجنة جمال سكاف من رئيس المكتب السياسي
في طرابلسّ ،
لحركة المقاومة اإلسالمية حماس خالد مشعل ،ومن األخ المجاهد إسماعيل هنيّة،
ومن المتحدّث اإلعالمي المجاهد أبو عبيدة وعموم األخوة في الحركة ،بالتهنئة
مؤسسها
لـ«مناسبة الذكرى السنوية الـ  28النطالقتها المباركة التي قادها
ّ
الشهيد الشيخ أحمد ياسين ،والتي كان لها األثر الكبير في تغيير موازين القوى
لصالح المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني».
وحيّا سكاف المقاومين الفلسطينيين الذين يستبسلون في مواجهة العدو
الصهيوني ويمرغون أنفه بالتراب ،كما تم ّنى سكاف على «قيادة حركة حماس،
يخص ملف تبادل
أن تضع قضية األسير يحيى سكاف في صلب اهتماماتها بما
ّ
األسرى مع العدو الصهيوني إلنهاء هذه المعاناة المستمرة منذ  38عاماً».

بورتوالنو وضباط من الجيش و«يونيفيل»

يونان :لإقرار قانون انتخابات
يُن�صف ال�سريان في التمثيل
رأى بطريرك السريان الكاثوليك األنطاكي إغناطيوس
بأمس الحاجة
يوسف الثالث يونان ،أنّ «عالمنا الحاضر
ّ
والمهجر
لكل بصيص أمل نو ّفره لبلداننا وشعبنا المضطهد
ّ
والمقتلع قسرا ً من أرض اآلباء واألجداد ،ليس لذنب سوى
أن ّه مؤمن بمعجزة الميالد ،لقاء الله مع اإلنسان».
وقال يونان الرسالة السنوية لمناسبة عيد الميالد:
تحسرنا
«إنّ نظرنا إلى لبنان وإل��ى المسيحيين فيه،
ّ
على ما آلت إليه األم��ور .صحيح أ ّن��ه ال ي��زال بمنأى عن
الحروب التي تعصف حوله ،ما عدا مناطق محدودة فيه،
أص ّر أعداؤه اإلرهابيون على تهديدها ،إال أنّ انقسامات
السياسيين أدّت إلى الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية
منذ أكثر من سنة ونصف سنة» ،مك ّررا ً المطالبة «بانتخاب
رئيس للبالد وإق��رار قانون عادل لالنتخابات النيابية،
يُنصف السريان ويعطيهم ح ّقهم في التمثيل النيابي أسوة
بالطوائف األخرى».
وه ّنأ «العسكريين الذين ت ّم تحريرهم من يد المنظمات
اإلرهابية ،ونصلّي من أجل تحرير رفاقهم المأسورين».
وناشد المجتمع الدولي «التوقف عن تأجيج االقتتال
الداخلي ف��ي س��وري��ة ،ف�لا يكون ه��ذا الشعب وحريته
وحياته أهدافا ً لصراعات الدول ومصالحها االقتصادية
التوحد وطرد اإلرهابيين
والسياسية» ،داعيا ً العالم إلى
ّ
من سورية.
وتساءل «أال ُتدمي مشاهد القتل والدمار قلوب العالم؟
أال يستحق الذين يغرقون لحظة رحمة من الذين يم ّولون
هذه الحرب العبثية ويديرونها؟ هذا كله وكثيرون من

التقى محافظي الجنوب وبعلبك

النابل�سي :الدولة العادلة �ضمانة اال�ستقرار
استقبل الشيخ عفيف النابلسي
محافظي الجنوب وبعلبك الهرمل
منصور ضو وبشير خضر ،حيث
ت ّم البحث في قضايا رفع الحرمان
عن المواطنين وكيفيّة تحسين
أداء ال��م��ؤس��س��ات للحفاظ على
بنيان الدولة.
وأ ّك���د النابلسي أنّ «ال��دول��ة
العادلة ضمانة للعيش الكريم
واالستقرار االجتماعي واالقتصادي
وال��س��ي��اس��ي ،وإذا ك��ان��ت ال��دول
المتحضرة وصلت إلى ما وصلت
الرقي والتط ّور ،فهو بسبب
إليه من
ّ
التقديمات التي قدّمتها لإلنسان،
وهو بسبب الحريات التي منحت
المواطنين في هذه ال��دول المزيد
من الثقة ،وخلقت لديهم الطموح
والمبادرة لالبتكار واإلبداع».
ولفتَ إلى أنّ «الدولة يجب أن
تعكس هموم وتطلّعات مواطنيها،
وأن ت��ع��م��ل ع��ل��ى رف���ع مستوى
الخدمات ليعيش كل المواطنين

ُ
تفاهم ( ...تتمة �ص)1
بوتين:
واالش��ت��ب��اك تعبيرا ً ع��ن السعي لتحسين أوضاع
ت��ف��اوض��ي��ة ،وه���ذا معنى ال��ح��ل��ف ال��س��ع��ودي تحت
عنوان الحرب على اإلره��اب ال��ذي أعلن حزب الله
رفضه التا ّم له ولورطة رئيس الحكومة التي جلبها
للبنان بقبول المشاركة ،علما ً أنّ ك ّل المواقف التي
وردت ،خ��ص��وص��ا ً م��ن ت��ي��ار المستقبل وصفت
موافقة س�لام بالمبدئية التي تنتظر ع��رض األمر
على مجلس الوزراء مع المعرفة المسبقة بسقوط
هذه المشاركة في الحكومة ،وبالتالي خروج لبنان
من هذه العاصفة السالمية.
أمنيا ً جاء قرار فرع المعلومات بتوقيف النائب
السابق حسن يعقوب ره��ن التحقيق على خلفية
اتهامه بالتو ّرط في خطف هنيبعل القذافي ،سببا ً
الحتجاجات وتظاهرات في البقاع وبيروت ُيتوقع
لها أن تشهد اتساعا ً ال��ي��وم ،ما يستدعي معالجة
سياسية وأمنية تحول دون تأثيرها على االستقرار
العام ريثما تنجلي عن نهايات واضحة ،ولهذا كانت
على طاولة الحوار الذي شهدته عين التينة أمس،
الذي أكد على متابعة الحوار بين جميع األفرقاء في
ملف االستحقاق الرئاسي.
االستحقاق والرئاسة والحوار والوفاق والعالقة
بسورية والمقاومة والعماد ميشال ع��ون ،كانت
كلها في مواقف أعلنها النائب سليمان فرنجية ليالً،
تص ّرف خاللها كمرشح رئاسي ثابت وواثق ،داعيا ً
اآلخرين من الحلفاء والخصوم إلى التعامل مع هذا
الترشيح بجدية من جهة ،واعتباره فرصة من جهة
أخرى ،وتجريده من التفسيرات البوليسية والعدائية
واالتهامية ،فليس ثمة صفقة ت ّمت بل محاولة وفاقية
لكسر الجمود وتقديم مبادرة إنقاذية.

فرنجية :أنا مرشح للرئاسة
أكثر من أي وقت مضى

شدّد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية على
«أنه ال يزال مرشحا ً لرئاسة الجمهورية أكثر من أي وقت
مضى» ،معتبرا ً نفسه «حصانة لخط المقاومة» ،واعتبر
«أنه حين يختار األمين العام لحزب الله السيد نصرالله
غنى للبنان ،وعندما يقبل الرئيس
رئيسا ً فهذا يعني
ً
غنى للبنان ،مشيرا ً إلى
سعد الحريري برئيس هذا أيضا َ ً
«أنني ال افرض شيئا ً على أحد ولكن ال أقبل أن يفرض
علي شيء ،ونحن لم نطلب الرئاسة بل سافرت إلى
أحد ّ
باريس مقبول رئاسيا ً وهناك مَن طلب الرئاسة وذهب
إلى كليمنصو والسفارة السعودية وباريس» ،مشيرا ً إلى
«أنني ال ألوم رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال
عون ،بل ألوم الطريقة التي حصلت فيها األمور».

..ونصرالله ملتزم مع عون

ولفت إلى «أن الرئيس السوري بشار االس��د لم ولن
يطلب مني أي شيء ضد مصلحة لبنان ،وأنا ال أسمح
ألح��د ب��أن يطلب مني شيئا ً على حساب ب��ل��دي .وأك��د
فرنجية «أننا والسيد نصرالله واحد حتى بالموقف مع
العماد عون ،والسيد نصرالله حريص على لبنان أكثر
مني ،وع��ون ال يقل حرصا ً على البلد ،واذا لم نستطع
انتخاب رئيس فعلينا تفعيل الحكومة ومجلس النواب،
واذا لم نستطع انتخاب رئيس فعلينا تقديم البديل،
والسيد نصرالله ملتزم مع عون بموضوع الرئاسة وأنا
متفهم لهذا الموضوع» .وأوض��ح أن اللقاء مع العماد
عون كان من دون ج��دوى ،وأنا أتفهّم جو العماد عون،

توقيف حسن يعقوب

ونحن نستطيع الوصول إلى حل ،الفتا ً إلى أنه «إذا ذهبت
الفرصة باتجاه العماد عون ،فنحن معه».
وكشف فرنجية أن اللقاء الباريسي ال��ذي عقد مع
الرئيس الحريري كان سريا ً ليتشاور كل منهما مع فريقه
في شأن المبادرة الرئاسية ،موضحا ً أنهما تفاهما على
عدد من األم��ور ،وأ ّكد أن السيد نصرالله كان دائما ً على
علم بكل األج��واء .ورأى أنه ال يمكن للمبادرة أن تصبح
رسمية من دون االتفاق عليها نهائياً ،معتبرا ً أن التفاهم
مع الحريري خلق جو ارتياح في البلد.
ووصف فرنجية في حديث لبرنامج كالم الناس عبر الـ
 LBCIطرح  14آذار للرئاسة بـ«الجدي» قائالً «حينذاك
قررنا التكلم مع العماد عون فأرسلنا احد أعضاء الحزب
إلبالغه عن المبادرة بعد العودة من باريس مباشرة».
وكشف أن العالقة مع العماد ع��ون غير طبيعية منذ
سنتين،وقال« :هو كان دائما ً يقول بأنه المرشح للرئاسة
ولكن من دون خطة «ب».

..وضد أي قانون انتخاب «مسخ»

وأوضح فرنجية ردا ً على سؤال ،أنه يفتخر بالعالقة
التاريخية مع آل عبد العزيز ،مشددا ً على أن الخالف
هو في السياسة وليس في الشخصي» ،ولفت إلى «أن
الحريري لم يطلب أن يكون رئيس حكومة إنما حكومة
وحدة وطنية ترأسها شخصية من  14آذار» .وأكد فرنجية
«أنني أضمن أن ال أطعن الحريري بظهره بحال توافقنا
وأضمن أن ال أسقط حكومته ،وأتمنى أن يكون الحريري
في الجو اإليجابي وفي منتصف الطريق».
وأكد أنه لم يعِ د الحريري بقانون الستين؛ وتقنيا ً ال
احد يستطيع تقديم شيء في هذا الموضوع ،وأن��ا مع
االنتخابات ،والحريري في مكان ما يعتبر أن هناك قانونا ً
انتخابيا ً يُحاك لضربه سياسياً ،وطمأنت الحريري أن ال
مشروع انتخابيا ً لضربه ،ومصلحتي ال تكون عبر القانون
األكثري» ،معتبرا ً «أن مصلحتي في قانون االنتخاب تكون
بالنسبية ،وأنا ضد أي قانون انتخاب «مسخ» يضرب أي
طائفة».

بوصعب :نحن وفرنجية خط واحد

في موازاة ذلك ،كان وزير التربية الياس بوصعب أكد
ظهر أمس من البلمند «أن عالقة فريقه السياسي متينة
مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ،وهم في الخط
سياسي نفسه» ،معربا ً عن «أن ما من ش��يء بإمكانه

أن يزعزع هذا الحلف» ،مشددا ً على أن «ما نسمعه عن
اختالف في الفريق الواحد ليس في مكانه وفرنجية من
أهل البيت» .وأعلن بوصعب «أن رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون هو مرشحهم للرئاسة ،وأن
ال تغيير في مرشحهم ما لم يوافق عليه الفريق مجتمعاً،
وإن هذا الفريق مص ّر على أن الجنرال عون هو مرشحه
للرئاسة».
وكان سبق إطاللة فرنجية اجتماع وفدي تيار المستقبل
وحزب الله في الجولة الثانية والعشرين من حوارهما
الثنائي مساء أم��س ،في عين التينة ،ج��رى استكمال
النقاش حول االستحقاقات الدستورية وضرورة استمرار
ال��ح��وار ،وص��وال ً إل��ى التفاهمات التي تخدم المصلحة
الوطنية .وعلمت «البناء» أن «وف��د تيار المستقبل لم
يطرح خالل اللقاء التسوية الرئاسية ،فهناك قرار بأن
ال تكون مادة للنقاش في اجتماعات رسمية قبل إطاللة
فرنجية ،وما سيصدر عن الرئيس سعد الحريري في
الساعات المقبلة ،في حين أن حزب الله ال يرى ضرورة
في البحث بطرح كهذا ما لم يعلن رسميا ً وال يزال أفكارا ً
عند أصحابه».
وفي السياق نفسه ،رجحت مصادر مطلعة لـ«البناء»
أن يخرج عن الرئيس الحريري بيان يعلن فيه تبني
ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية.

حزب الله يرفض التحالف اإلسالمي

وعبر حزب الله عن شكوك عميقة بالخلفيات واألهداف
وراء إع�ل�ان المملكة السعودية للتحالف اإلس�لام��ي
العسكري لمحاربة اإلره����اب ،ورأى ف��ي ه��ذا اإلع�لان
استجابة من السعودية ،ومن دول أخرى ،لقرار أميركي
يعمل على تأمين ق��وات من أنظمة معينة في المنطقة
العربية واإلسالمية ،تحت مس ّميات طائفية ومذهبية،
بديالً عن إرسال قوات أميركية بريّة إلى المنطقة.
ولفت إلى «أن إنشاء هذه التحالف هو أمر ُد ّب��ر على
عجل وبشكل مشبوه ،ما يطرح الكثير من األسئلة ،وعلى
رأسها السؤال حول مدى ج��دارة السعودية في قيادة
تحالف ضد اإلرهاب ،وهي التي تتحمل مسؤولية الفكر
اإلرهابي المتطرف والمتشدد ،كما أنها تستمر في تبني
هذا الفكر ودعمه في كل العالم؛ ومما ال يُخفى على أحد
أن السعودية هي التي تمارس إرهاب الدولة كما فعلت
في اليمن ،وهي التي تدعم حركات اإلرهاب في سورية
وال��ع��راق واليمن ،وتقف إل��ى جانبها دول أعضاء في

النابلسي مستقبالً خضر وضو
بوافر الكرامة ،لكن ما نراه اليوم
يعكس حالة سلبية عن الدولة،
وملف النفايات أكبر دليل على
ت���ردّي ح��ال��ة ال��دول��ة وضعفها،
وع��ج��زه��ا ع��ن م��واك��ب��ة تطلّعات
المواطنين».

وأشار إلى أنّ «انتخاب رئيس
الجمهورية أولوية أساسية ،لكن
ال يجوز أن يكون ترشيحه من قِبل
قوى خارجية ،بل يجب أن يكون
صنيعة إرادة اللبنانيين وحدهم
ال غير».

�إعالنات ر�سمية
التحالف المفترض ،تقوم بالدور نفسه في دعم اإلرهاب
وحركاته .وال بد من سؤال مَن يقفون وراء هذا التحالف
عن اإلرهاب الذي ينوون محاربته ،وما هي صفاته ومَن هم
المدانون به ،وأين هو موقع إسرائيل وعدوانها وإرهابها
المستمر بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة منه،
فهل سيحاربها هذا التحالف أم أنه سيحارب حركات
المقاومة ضد العدو الصهيوني؟» .ورأى حزب الله في ما
قاله رئيس الحكومة رأيا ً شخصيا ً ال يلزم أحداً ،ألن رئيس
الحكومة أ ّيا ً كان ال يمكنه الموافقة على الدخول في حلف
عسكري تحوم حوله كل هذه التساؤالت ،إذ إن هذا األمر
تجب مناقشته في مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب
بشأنه موافق ًة أو رفضاً ،وفي حال كان اتفاقية أو معاهدة
عسكرية ،فهو يحتاج أيضا ً إلى موافقة مجلس النواب
اللبناني ،وبالتالي فإن هذه الموافقة كعدمها ليس لها أي
أثر قانوني أو سياسي أو إجرائي.

فرنجية خالل حديثه التلفزيوني مساء أمس

مسيحيي سورية ق � ّرروا البقاء وع��دم الهجرة» ،مجدّدا ً
المطالبة «باإلفراج عن جميع المخطوفين ،وفي مقدّمهم
المطرانان غريغوريوس يوحنا إبراهيم وبولس اليازجي،
واآلب���اء الكهنة ميشيل كيال واسحق محفوظ وباولو
داللوليو ،والمدنيون ،خصوصا ً أبناء شعبنا في القريتين
وحلب ،وقرى الخابور».
وتط ّرق إلى الوضع في العراق ،معتبرا ً أنّ «مجلس
ال��ن� ّواب يسعى لتشريع قوانين ُتخالف أبسط حقوق
المواطنة ،وتضرب بالصميم الوجود المسيحي فيه ،كأ ّنهم
والمؤسس «إ ّننا وداعش
يقولون لهذا المك ّون األصيل
ّ
نطلب منكم الرحيل».
أضاف« :وفي خِ ض ّم هذا كلّه ،تقف الكنيسة مع شعبها،
فهي لن تتركه ،ولن تتنازل عن حقوقه».

وفي الشأن القضائي ،ت ّم توقيف النائب السابق حسن
يعقوب على ذمة التحقيق في قضية اختطاف هنيبعل
القذافي .ووجه يعقوب بالسورية فاطمة هـ .التي كانت
صلة الربط بينه وبين الخاطفين وأنكر معرفته بها ووجه
بالتسجيالت الهاتفية ،لكنه أنكرها أيضاً .وتم استدعاء
آخرين للتحقيق معهم على عالقة بالقضية.

رد ريفي طلب سورية استرداد القذافي
لم يكن في محله!

أك��د وزي��ر العدل اللواء أش��رف ريفي أن القرار األول
واألخير والكلمة الفصل تبقى للقضاء اللبناني في إبقاء
هنيبعل القذافي قيد التوقيف أو إط�لاق س��راح��ه .في
المقابل ،تؤكد مصادر قضائية لـ«البناء» أن الذي يمنح
اللجوء السياسي وبحسب القانون الدولي يتنازل عن
حقه ف��ي ممارسة العمل السياسي م��ن أي ن��وع ك��ان،
مقابل أن يمنح الحماية األمنية من الدولة التي منحته
حق اللجوء السياسي» .وتشير المصادر إلى أن الدولة
السورية المتعهدة حماية هنيبعل القذافي أمنيا ً ترى
أن الوفاء بااللتزامات األمنية يفرض عليها المطالبة
باستعادته ،إذا كان وجوده في هذا البلد الذي أوقف فيه
ت ّم بشكل قسري ،أما إذا كان وجوده ناجما ً عن إرادته،
فيكون عندها تنازل عن اللجوء السياسي ،وأعفى سورية
من موجباتها األمنية» .وسألت المصادر هل تم استدراجه
إلى لبنان ومغادرته سورية بإرادته ،أم أن عملية خطفه
حصلت من داخل األراضي السورية ،ففي الحالة األخيرة
تكون جريمة الخطف خاضعة لوالية القضاء السوري،
أما إذا غادر سورية بإرادته سواء استدرج أو لم يُستدرج،
فهذا يسقط الصالحية السورية عن الموضوع ،بخاصة
أن��ه ت��ح� ّول ف��ي لبنان إل��ى مدعى عليه أم��ام المجلس
العدلي» .وتلفت المصادر إلى «أنه ال يحق للوزير ريفي
أن ير ّد الطلب من دون العودة إلى المدعي العام التمييزي
ويقطع الطريق على القضاء صاحب الصالحية ،والذي
يملك السلطة االستنسابية للتقدير» ،مشيرة إلى «أنه
يمكن للقضاء اللبناني بموجب اتفاقية تبادل السجون
بين لبنان وسورية ،التنسيق مع القضاء السوري إلجالء
غموض القضية واتخاذ الموقف المناسب على ضوء
التنسيق ،أما خلط السياسة في القضاء فهذا ليس من
مصلحة البلدين».
حكومياً ،باتت قضية ترحيل النفايات بيد رئيس
الحكومة تمام س�لام ال��ذي من المفترض أن يدعو إلى
جلسة األسبوع المقبل بعد أن بلغت األم��ور خواتيمها
أمس ،في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف
النفايات .وأك��د وزي��ر ال��زراع��ة أك��رم شهيب أن «األم��ور
ممتازة وأنه قدّم إلى سالم التقرير المفصل على أن يقرر
األخير موعد الجلسة الحكومية».

إعالن
صادر عن أمانة السجل العقاري
في بعلبك  -الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بوكالته عن رواد حسن ناصر الدين سند
تمليك ب��دل ضائع بحصة م��ورث مورثه
أح��م��د ب��ن محمد مصطفى ن��اص��ر الدين
بالعقار  3063الهرمل للمعترض المراجعه
خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري المعاون
في بعلبك -الهرمل
مايا شريف
إعالن
صادر عن أمانة السجل العقاري
في بعلبك  -الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بوكالته ع��ن محمد حسين قطايا سند

تمليك بدل عن ضائع بحصته بالعقار رقم
 3670الهرمل للمعترض المراجعه خالل
 15يوما
أمين السجل العقاري المعاون
في بعلبك  -الهرمل
مايا شريف
إعالن
صادر عن أمانة السجل العقاري
في بعلبك  -الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بوكالته عن غ��اده جهجاه جعفر سندي
تمليك ب��دل ع��ن ض��ائ��ع بالعقارين رقم
 5492و  5494الهرمل الهرمل للمعترض
المراجعه خالل  15يوما ً
أمين السجل العقاري المعاون
في بعلبك  -الهرمل
مايا شريف

من آمن بي وإن مات فسيحيا

أوالد الفقيدة :المهندس مخايل أنيس سماحة زوجته برناديت أبي خير
وأوالده ماهر باسم وهال
 :المهندس عادل أنيس سماحة زوجته ليلى دميان
وولداه كريم و تمارا
 :لميا أنيس سماحة
بناتها
 :هلن سماحة زوجة الدكتور ايمان نويهض و أبناؤها وسام،
سامر ،وساري
 :رضى سماحة زوجة األستاذ عبدو الخوري ح ّنا
وبناتها حريّة ،حنين ووجد
 :ندى سماحة زوجة المهندس مصطفى سودان
و أبناؤها طارق و رامي
حجار
 :روال سماحة زوجة االستاذ نديم ّ
وولداها مارك وماريّا
أشقاؤها  :عائلة المرحوم الدكتور خليل سعيد الحلبي
 :عائلة المرحوم حليم سعيد الحلبي
 :المهندس منير سعيد الحلبي و عائلته
شقيقتها  :منيرة سعيد الحلبي زوجة رستم عازار وعائلتها
وعموم عائالت  :الحلبي ،سماحة ،قربان ،يارد  ،ع��ازار ،نويهض ،
حجار  ،صليبا ،فزع  ،ح ّنوش ،
الخوري ح ّنا ،أبي خير ،سودان ،دميانّ ،
وعموم عائالت الشوير وعين السنديانة في الوطن والمهجر ينعون إليكم
بمزيد من اللوعة واألسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

�أتينا �سعيد الحلبي

أرملة المرحوم أنيس مخايل سماحة
المنتقلة إلى رحمته تعالى يوم الثالثاء الواقع في  15كانون األول
 2015متممة واجباتها الدينية يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة
الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة  18كانون األول في كنيسة
مار جرجس – الشوير
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتدا ًء من الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مسا ًء
ويوم غد السبت  19الحالي في صالون أوتيل  one to oneساحة
ضهور الشوير ابتدا ًء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
الساعة السابعة مسا ًء
ويوم بعد غد األحد  20الحالي في صالون أوتيل  one to oneساحة
ضهور الشوير ابتدا ًء من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة
السابعة مسا ًء
وي��وم اإلثنين المقبل في  21الجاري في ن��ادي خريجي الجامعة
األميركية في بيروت – الوردية ابتدا ًء من الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر ولغاية الساعة السابعة مسا ًء

لكم من بعدها طول البقاء

