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حمليات � /إعالنات

عميد عبر الحدود في «القومي» زار المانيا
والتقى القوميين االجتماعيين

م�شايخ البيا�ضة َن َف ْوا
�إلقاء الحرم على م�شايخ عقل جبل العرب
سعيد معالوي
نفى شيخا مقام خلوات البياضة
أب��و سهيل غالب قيس وأب��و حسن
سليمان شجاع إلقاء الحرم الديني
على مشايخ عقل جبل العرب.
وق��ال الشيخان في بيان« :نشر
بعض المغرضين خبرا ً كاذبا ً ملفقا ً
يتض ّمن إل��ق��اء م��ش��اي��خ البياضة
الشريفة الحرم الديني على مشايخ
عقل جبل العرب.
تعليقا ً على ذل��ك ،وم��ن منطلق
ال��ح��رص ال��ش��دي��د ع��ل��ى ال��ع�لاق��ات
الوثيقة التي تربط مشايخ البياضة
بأصحاب السماحة مشايخ العقل
ال��ث�لاث��ة ال��م��ذك��وري��ن المحترمين

يتوسط اجتماع المسؤولين
صقر
ّ
قام عميد الخارجية وشؤون عبر الحدود في الحزب
السوري القومي االجتماعي حسان صقر بزيارة المانيا
للقاء القوميين االجتماعيين هناك واالطالع على أوضاعم
بعد التهديدات االرهابية للبلدان االوروب��ي��ة ،واجتمع
العميد صقر مع القوميين بحضور منفذ عام المانيا د.
بسام قنديل وأعضاء الهيئة.
صقر نقل للقوميين تحيات رئيس وق��ي��ادة الحزب
ووضعم في ص��ورة أوض��اع الوطن وآخ��ر المستجدات،
رص الصفوف وتزخيم نشاطهم االغترابي
وطلب منهم ّ
لمصلحة الوطن ،والتفاعل الب ّناء في المجتمع االلماني.

وشدد صقر على ضرورة على ضورة لعب دور بارز مع
الجهات والمؤسسات التي تهتم بأبناء شعبنا الوافدين
إلى المانيا ،وتقديم ما أمكن من المساعدة ألبناء شعبنا
واحتضانهم.
بدوره اعتبر المنفذ العام د .بسام قنديل أن الزيارات
المركزية الى المغتربات ضرورية وهامة من حيث البحث
في كافة االمور التي تهم المغتربين ونقل الصورة الحقيقية
لما يحدث في الوطن.
بعد االج��ت��م��اع��ي ،اق��ام��ت المنفذية حفل ع��ش��اء في
فرانكفورت االلمانية احتفا ًء بالزيارة.

ومزو َر ْين و�ضبط من�صات �صواريخ
توقيف مج ِّهز عبوات
ِّ

وزير الدفاع ّ
يمدد تراخي�ص حمل الأ�سلحة
أص��در وزي��ر الدفاع الوطني سمير مقبل ق��رارا قضى
بتمديد صالحية تراخيص حمل األسلحة الصادرة عن
العام  2015حتى تاريخ  2016/1/31وهي :تراخيص
حمل السالح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي ال��وزراء
والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء األحزاب ورؤساء
الطوائف الدينية ،تراخيص حمل السالح صفة خاصة،
تراخيص حمل السالح صفة دبلوماسية ،تراخيص حمل
السالح ،تراخيص الحيازة واالقتناء.
وأبقى ال��ق��رار تجميد مفعول جميع تراخيص حمل
األسلحة بما فيها الدبلوماسية في مدينة طرابلس،
باستثناء تراخيص حمل السالح صفة خاصة الممنوحة
لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء
األحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة
الشخصية فقط.

األمن العام يوقف مجهّز عبوات
وأحزمة ناسفة

أعلنت المديرية العامة لألمن العام في بيان أن «في
إط��ار متابعة ورص��د نشاطات المجموعات اإلرهابية
والخاليا النائمة التابعة لها ،أوقفت المديرية العامة
لألمن العام بناء إلشارة النيابة العامة المختصة اللبناني
(ع.خ.م) النتمائه إلى تنظيم داعش اإلرهابي .وبالتحقيق

معه اعترف بارتباطه بالتنظيم المذكور ومبايعته ألميره
الشرعي في عكار اللبناني الموقوف (ب .ف) ونشاطه
في مجال تصنيع المتفجرات وتجهيز العبوات واألحزمة
الناسفة وتأمين األسلحة إضافة إل��ى قيامه بتجنيد
أشخاص لمصلحة التنظيم المذكور وتأليفه مع آخرين
مجموعة مهمتها تنفيذ عمليات انتحارية ضد مراكز
عسكرية وأمنية.
بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص».

..وأمن الدولة يوقف مز ّورين

ب��دوره��ا أوقفت مديرية جبل لبنان في أم��ن الدولة
شخصين سوريين بجرم تزوير بطاقات إقامة واستعمال
م��زور ،وتبين وج��ود مذكرة إلقاء قبض وخالصة حكم
بحق أحدهما ،كما تعمل المديرية على متابعة باقي أفراد
الشبكة لتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء المختص.

..والجيش يضبط منصات صواريخ

من جهة ثالثة ،عثر الجيش في سهل الحنية شرق مدينة
صور أمس ،على  3منصات حديدية للصواريخ التي أطلقت
مساء األحد الفائت ،باتجاه األراضي الفلسطينية المحتلة
وتابع التحقيق في مالبسات هذا الموضوع؛ بينما في
البقاع ،استهدف بالمدفعية الثقيلة تحركات المسلحين
في جرود رأس بعلبك.

لماذا اغتالت( ...تتمة �ص)1
وكان واضحا ً أنّ حكومة بنيامين نتنياهو كانت تحتاج لعملية «إغالق
الحساب» مع القنطار في هذه المرحلة ألكثر من سبب سياسي حيوي:
أول هذه األسباب هو الر ّد على تردّي الصورة المعنوية لقدرة «إسرائيل»
على الردع األمني التي ازدادت سوءا ً مع دخول الهبّة الشعبية داخل فلسطين
وخاصة في القدس ومنطقتها شهرها الثاني .لقد امتازت هذه الهبّة بإقدام
مدنيين فلسطينيين على مهاجمة مستوطنين وجنود «إسرائيليين» بالمِدى
والسالح األبيض .وانتشرت في «إسرائيل» على وسائل التواصل االجتماعي
المدججين بالسالح وهم يهربون
الصور التي تظهر الجنود «اإلسرائيليين»
ّ
أمام فتى أو امرأة فلسطينية تشهر بوجههم سكين مطبخ أو مدية حادّة بدائية.
هذه الصورة وانتشارها على نحو كبير عبّر عن الحالة المتعاظمة لتردّي الحالة
المعنوية للجيش «اإلسرائيلي» وأذرعته األمنية وأيضا ً عن تعاظم ازدراء وال
ثقة «اإلسرائيليين» بمنظومة الردع «اإلسرائيلية» العسكرية واألمنية.
لذا؛ كان مطلوبا «إسرائيلياً» بإلحاح أن يقوم الجيش واالستخبارات بعمل
ما يوقف تدهور الحالة المعنوية في «إسرائيل» ،أو أن يقدّم على األق ّل بارقة أمل
بأنّ القدرة األمنية «اإلسرائيلية» ال تزال موجودة.
ثانياً :التوقيت السياسي «اإلسرائيلي» الغتيال عميد األسرى المح ّررين
تقصده أيضا ً لسبب يتعلق بأنّ نتنياهو يريد إنشاء
الشهيد سمير القنطار ت ّم ّ
ربط بين الحرب المالية التي تش ّنها االستخبارات المالية في الخزانة األميركية
على حزب الله وبين الجهد االستخباري والعسكري «اإلسرائيلي» ضدّه في ك ّل
من لبنان وسورية.
ومعروف أنه داخل حكومة نتنياهو يوجد مبدأ قديم  -جديد يص ّر على
أن تحاول تل أبيب في ك ّل مرة تلحظ فيها وجود هجمة أميركية على حزب
الله أن تختلق دورا ً لها داخل هذه الهجمة ،وذلك رغم أنّ أميركا ترغب بأن
ُتمارس سياسات تخدم مصالح «إسرائيل» في المنطقة من دون أن يبدو انّ
األخيرة تشاركها في تنفيذ هذه السياسات ،وذلك من باب أنّ رغبة واشنطن
إلظهار أنّ سياساتها تعبّر عن مصالحها ومصالح المجتمع الدولي وليس
التوسعي.
عن مصالح ذات صلة بالحفاظ على أمن «إسرائيل»
ّ
بهذا المعنى ،فانّ «إسرائيل» تعتزم أخذ التصعيد األميركي الملحوظ في
هذه المرحلة ض ّد حزب الله كغطاء سياسي لتمارس تحته تصعيدا ً أمنيا ً
واستخباريا ً ضدّه .وبرأي مراقبين فإنه يحتمل على نطاق واسع أن تزيد تل
أبيب من ارتكاباتها األمنية ض ّد الحزب في هذه المرحلة التصعيدية.
ثالثاً :العملية «اإلسرائيلية» باغتيال القنطار توضح أنّ تل أبيب تريد
استغاللها كفرصة تنتج نقاشا ً هدفه وضع ملف الجوالن المحتل و«أمنه
اإلسرائيلي» على طاولة المفاوضات الدولية لح ّل األزمة السورية.
ليس خافيا ً أنّ في شخصية القنطار يتفاعل نوعان من الرمزية ،فهو من
جهة يعبّر عن مقاومة المك ّون العربي الدرزي لالحتالل وإصراره على إعطاء
تحرير الجوالن وإعادته لحضن الوطن السوري رمزية قومية ووطنية عليا.
ومن جهة ثانية يعبّر عن إرادة األسير العربي والفلسطيني وعن استثنائية
المقاومة اإلسالمية في لبنان التي ح ّررته.
في إط��ار الشق األول من معنى رمزية القنطار ال��ذي يستتبعه دوره،
بحسب ما تقول تل أبيب بإنشاء مقاومة لتحرير الجوالن ،يه ّم «إسرائيل»
من خالل اغتياله إثارة موضوع أنّ األمن «اإلسرائيلي» في الجوالن يجب أن
يكون ضمن ملفات طاولة المفاوضات الدولية حول التسوية في سورية.
تتوسل إيصال رسالة للدوليين بأنها
وبهذا المعنى فإنها من خالل اغتياله
ّ
مص ّرة على أن يت ّم «ضمان األمن «اإلسرائيلي» في الجوالن» في إطار أيّ
بحث عن عودة األمن إلى سورية.
وتكشف معلومات توفرت لـ«البناء» عن أنّ «إسرائيل» معنية بتسريع
حصولها على ضمانات أمنية حول استقرار احتاللها في الجوالن ،وذلك
انطالقا ً من وجود مشروع استراتيجي لديها يريد إطالق عملية تنقيب عن
الغاز والنفط في الجوالن خالل العام  ،2017حيث كشفت دراس��ات أنه
يوجد فيه كميات كبيرة من هاتين المادتين .ولكن «إسرائيل» تؤخر البدء
بالتنقيب في الجوالن لغاية حصولها على ضمانات عن استقرار احتاللها
فيه تقدم للشركات العالمية إلقناعها ببدء التنقيب واالستثمار في تلك
المنطقة.
وبرأي هذه المصادر فإنه داخل سلة أهداف اغتيال القنطار يوجد هدف
تسريع وضع الجوالن على طاولة المفاوضات الدولية حول سورية ،ولكن
م��اذا سيكون مصير هذه الرسالة «اإلسرائيلية» فيما لو ردّت المقاومة
برسالة من الجوالن ذاته؟

يوسف المصري

وإيضاحا ً للحقائق نرد بما يلي:
إن أص��ح��اب السماحة مشايخ
العقل الثالثة سليلو أسر كريمة ّ
سطر
لهم التاريخ صفحات بيضاء ناصعة
في الوطنية الحقة والكرامة وحسن
التصرف ،وهذا ما يعرفه الكثيرون
وال ينكره إالّ ذوو األه��داف الخبيثة
والنيات السيئة».
وأض��اف��ا« :ل��ن��ت��س��اءل :م��ا ال��ذي
يأخذه عليهم ناشر هذا الخبر الكاذب
ومن وراءه من دافعين ومؤيدين حتى
يستحقوا الحرم الديني؟
ثم نجيب :إذا ك��ان لدينا أو لدى
غيرنا من المنصفين ما يجب أن يوجه
إلى هؤالء المشايخ األجالء فهو كما
يلي :هنيئا ً لكم يا أصحاب السماحة

على مواقفكم الوطنية المشرفة
يتوجه بتوجيهاتكم
وهنيئا ً لمن
ّ
الصائبة ويتبعكم على طريق الحق،
ألن الحق أحق أن ي ّتبع وأي حق فوق
اإليمان الخالص ول ّم الشمل وحسن
المحافظة؟
فصبرا ً يا أصحاب السماحة وال
تسمحوا لناشر ه��ذا الخبر الكاذب
وأمثاله أن تتخطى أقوالهم أذانكم،
ص��ب��را ً ف��إن ال��ف��رج ق��ري��ب أك��ث��ر مما
ي��ت��ص��ور ال��ب��ع��ض وأب����واب النصر
والفوز األعظم أضحى فتحها قريبا ً
م ّتعنا الله وإياكم بنعمة الدخول إنه
سميع مجيب.
وال��س�لام ع��ل��ى مَ���ن ع���رف الحق
فاتبعه وأدرك الباطل فاجتنبه».

واصل الرئيس نجيب ميقاتي أمس تقبل التعازي بوفاة شقيقته هالة
ميقاتي دعبول ،في مجمع «بيال» ،يحيط به شقيقه طه وأوالد الفقيدة
وأفراد العائلة.
ومن أبرز المعزين :رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثالً بشقيقـه
محمود بري ،رئيس الحكومـة تمام سالم وعقيلتـه لمـى ،مفتـي الجمهورية
الشيـخ عبـد اللطيـف دريان مترئسا ً وفدا ً من دار الفتوى ،نائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع الوطني سمير مقبل ،المعاون السياسي
لألمين العام لـ«حزب الله» حسيـن خليل وعـدد من الـوزراء والنـواب
والفعالياـت.
وحضر أيضا ً قائد الجيش العماد جان قهوجي ،حاكم مصرف لبنان
رياض سالمة ،والقائم بأعمال السفارة اإليرانية محمد صادق فضلي،
نائب المنسق الخاص لألمم المتحدة في لبنان والممثل المقيم لألمم
المتحدة فيليب الزاري��ن��ي ،رن��دة ب��ري ،منى ال��ه��راوي ،الرئيس العام
للرهبانية اللبنانية المارونية األباتي طنوس نعمة مترئسا ً وف��داً،
وشخصيات سياسية وديبلوماسية ونقابية وإعالمية وعسكرية وروحية
وفنية وثقافية وتربوية وجامعية وفاعليات أهلية ورؤس��اء بلديات
ومخاتير وهيئات من المجتمع المدني.

غداء مح ّبة في مرجعيون َ
بعيد ْي الميالد والمولد النبوي
واحتفاالت في �إبل ال�سقي ورا�شيا الفخار
رانيا العشي ــ إبل السقي
لمناسبة عيد الميالد المجيد ،أض��اءت رعية القديس
جاورجيوس وأهالي بلدة إبل السقي – قضاء مرجعيون،
شجرة العيد في الساحة العامة التي زينت الشجرة بالنجوم
الحمراء والصفراء والكاشفات الضوئية ،تعلوها نجمة
الميالد ،وذل��ك على وق��ع ع��زف موسيقى ال��وح��دة الهندية
مقطوعات خاصة بالمناسبة .شارك في االحتفال قائد القطاع
الجنرال مارتين كابريرو وقائد الكتيبة االسبانية المقدم
فوريرا ،وعناصر من القوات الدولية والفاعليات.

مرجعيون

ولمناسبة عيد الميالد وعيد المولد النبوي ،أقام رئيس
بلدية مرجعيون آمال الحوراني ،غداء محبة في مطعم راشد،
دعا إليه أبناء البلدة من مختلف الطوائف ،بحضور نائب
الرئيس سري غلمية وأعضاء المجلس البلدي وإعالميي
منطقتي م��رج��ع��ي��ون وح��اص��ب��ي��ا وم��س��ؤول��ي الجمعيات
واألندية.
وألقى الحوراني كلمة رأى فيها أن «مصادفة عيدي المولد
النبوي والميالد هي مصادقة على ما نمارسه ونعيشه منذ
القدم في هذه البلدة والمنطقة التي هي مساحة للتالقي
على المحبة والوئام والتسامح ،فأعيادنا واحدة وأفراحنا
وأتراحنا مشتركة ،ونحن سنستم ّر بالعمل لما فيه خير هذه
البلدة والمنطقة والسعي دائما ً ألن نكون يدا ً واحدة وسدا ً
منيعا ً في مواجهة األخطار التي تهدد وطننا الغالي لبنان».
وللمناسبة عينها ،أق��ام الحوراني وعقيلته ريما ،حفالً
ميالديا ً وترفيهيا ً ألطفال البلدة ،بحضور غلمية ،وأعضاء
المجلس البلدي والمخاتير ،وفاعليات وحشد من األطفال
ق��ارب  500طفل وطفلة وذوي��ه��م م��ن أب��ن��اء البلدة وق��رى
الجوار.
وتخلل االحتفال ،الذي اشرف عليه وسيم محفوظ ،نشاط
ترفيهي وألعاب سحر وخفة ،تفاعل معها األطفال بفرح
وسرور.
وفي ختام االحتفال ،دخل بابا نويل وسط فرحة األطفال

وتصفيقهم ،حيث و ّزع الهدايا واأللعاب على األطفال ،على
وقع األغاني الميالدية التي أضفت جوا ً من الفرح والسرور،
وزرعت البسمة على وجوههم.

راشيا الفخار

وفي جو من االلفة والمحبة ،جمعت شجرة الميالد في
بلدة راشيا الفخار -قضاء حاصبيا ،أبناء البلدة مع أبناء
وفاعليات قرى العرقوب ،حيث أضاء رئيس البلدية سليم
يوسف شجرة الميالد في ساحة البلدة التي ازدانت باألنوار
الزاهية تعلوها نجمة الميالد ،بمشاركة جوزيف الغريب
ممثال النائب انور الخليل ،قائد الكتيبة الهندية الكولونيل
بارتا ساها ،رؤس��اء بلديات ومخاتير وكاهن الرعية األب
فخري مراد ،حيث عزفت فرقة موسيقى الكتيبة مقطوعات

وا�شنطن تردّ على ( ...تتمة �ص)1
وال� �س ��وري ��ة ،ب �ح��ث وت� �ش ��اور ل �ب �ل��ورة سلة
اإلجراءات األممية الواجب السير فيها ،عندما
تنضج الساحتان لتطبيق وقف إطالق النار،
بتحديد أط��راف��ه ،وإج��راءات��ه ،وآل�ي��ة التحقق
منه وم��راق�ب��ة أح�ك��ام��ه .وه��ذا م��ا تشكلت له
في نيويورك ف��رق عمل على مستوى األمم
المتحدة ،بينما كانت واشنطن تتموضع على
لسان وزارة الخارجية عند خ��ط التسويق
ال�ع�ل�ن��ي ل�ل�م��رة األول� ��ى الع �ت �ب��ار ال�ج�م��ع بين
ال�ت�م�س��ك ب��رح�ي��ل ال��رئ �ي��س ال��س��وري بشار
األس ��د وال�ق�ب��ول ب�م�س��ار فيينا وم��ا تض ّمنه
م ��ن ت �م �س��ك ب �ح �ص��ر م �س��ؤول �ي��ة ال��رئ��اس��ة
ال �س��وري��ة ومستقبلها ب��ال �س��وري �ي��ن ،وفقا ً
لمعادلة االح�ت�ك��ام إل��ى ص�ن��ادي��ق االقتراع؛
أي انتخابات
فقالت الخارجية األميركية إنّ ّ
س ��وري ��ة ن��زي �ه��ة ل ��ن ت �ت �ي��ح إع�� ��ادة انتخاب
الرئيس السوري ،ما يعني القبول باالحتكام
لالنتخابات على قاعدة هذه الثقة ومواجهة
راف �ض��ي ه��ذا ال �خ �ي��ار ،ب��ال�ق��ول إذا توافرت
نص عليها القرار 2254
الرعاية األممية التي ّ
فما ه��و ع��ذر رف��ض االنتخابات لمن يثقون
بأنهم معارضون للرئيس السوري وواثقون
بالقدر نفسه بأنّ أغلبية السوريين معهم؟
ف���ي ك� �ي ��ان االح�� �ت�ل��ال ،ك��م��ا ف���ي ال �ع��ال��م
والمنطقةُ ،تحبَس األنفاس لقراءة المسارات
النهائية لجولة م��ا قبل ترسيم التسويات،
لما سيجري على جبهة االش�ت�ب��اك الكامنة
بالتفجر ب�ي��ن ال�م�ق��اوم��ة وجيش
وال �م �ه �دّدة
ّ
االحتالل ،وفي قلب االنتظار الطويل ،انتظار
أقصر إلط�لال��ة ثانية متوقعة لألمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله ،في حفل
تأبين للشهيد سمير القنطار ،يتوقع أن تكون
األسبوع المقبل.

روسيا و«إسرائيل»..
قواعد منع اصطدام

ممثل بري و�سالم
و�شخ�صيات ع ّزوا ميقاتي

تتجه بعض األوساط السياسية إلى التساؤل
حول الدور الروسي في العملية الصهيونية التي
استهدفت عميد األسرى المحررين الشهيد سمير
القنطار ورفاقه .وتقول مصادر مطلعة لـ«البناء»
«إن م��ق��ارب��ة ال��م��وض��وع ينبغي أن ت��ك��ون من
الناحية السياسية واالستراتيجية ،فمن الناحية
االستراتيجية ال يظنّ أحد أن روسيا في سورية
من أجل مواجهة «إسرائيل» وحماية المقاومة،
وهذا أمر ُمسلَّ ٌم به عند الطرفين ،لكن هذا ال يعني
أن الوجود الروسي لم يغيّر من طبيعة السلوك
«اإلسرائيلي» في الميدان .على سبيل المثال،
منذ انتشار منظومة الصواريخ الروسية وامتالك
موسكو السيطرة الجوية على أكثر من  85%من
الفضاء السوري ،امتنعت «إسرائيل» عن خرق
هذه األجواء» .وتشير المصادر إلى «أنه في المجال
السياسي ليست روسيا عدوا ً لـ«إسرائيل» ،ولكن ال
نستطيع القول إنها حليفة «إسرائيل» مهما كانت

الظروف والسلوكيات ،إنما العالقة بينهما تحكمها
قواعد التنسيق السلبي أي قواعد منع االصطدام».
من الناحية العسكرية ،يقول العميد المتقاعد أمين
حطيط لـ«البناء»إن إسرائيل وبامتالكها صاروخ
الموجه ق��ادرة على
سبايس المج ّنح ذا ال��رأس
َّ
إصابة الهدف بهذا الصاروخ من مسافة كافية
لتدميره من دون الدخول في األج��واء السورية
غير المحتلة ،وهذا يعني أنها من منطقة متقدمة
في الجوالن المحتل تستطيع أن تصيب الهدف من
دون أن تدخل طائراتها في مجال فعالية منظومة
الدفاع الروسي ،وعلى هذا األساس فإن كل ما يُقال
عن دور روسي في هذا الموضوع يُستعمل على
الدس والتشكيك بين الحلفاء في الميدان
سبيل
ّ
السوري».

الس ّيد ُيط ّل األسبوع المقبل

وبانتظار اإلطاللة الجديدة لألمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله األسبوع المقبل ،فرض
الوعد ال��ذي قطعه السيد نصرالله ب��ال��ر ّد على
عملية اغتيال الشهيد القنطار في الزمان والمكان
المناسبين ،شبه منع للتج ّول قبالة الحدود
اللبنانية الجنوبية وتبين أن «اإلسرائيليين»
و ّزع��وا عشرات الدبابات والمد ّرعات في محيط
مواقعهم العسكرية خاصا ً في ت�لال العرقوب
تحسبا ً ألي هجمات ممكن أن ينفذها رج��ال
ّ
المقاومة ضدّها مما دفع بقوات اليونيفل والجيش
اللبناني إلى تكثيف دورياتهما الميدانية المشتركة
على مختلف محاور المنطقة وصوال ً إلى مرتفعات
العرقوب وبوابة مزارع شبعا.
وأك���د ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل�لأم��ن ال��ع��ام اللبناني
اللواء عباس «أن اللبنانيين سينتصرون على
الموت العبثي الذي يزرعه العدو «اإلسرائيلي»
والجماعات التكفيرية» ،م��ؤك��دا ً دق��ة المرحلة
الحالية للبنان في ظل األح���داث التي تشهدها
التوسع األفقي لـ «داعش»
المنطقة ،حيث يشكل
ّ
أب���رز ه��ذه ال��م��خ��اط��ر» .ودان���ت كتلة المستقبل
َ
«العدوان «اإلسرائيلي» على سورية وكذلك عملية
االغتيال الجبانة والمجرمة التي تعرض لها الشهيد
القنطار على األراضي السورية» ،مح ّملة في البيان
الذي أصدرته «المجتمع الدولي واألطراف الدولية
المتداخلة على األرض السورية مسؤولية هذه
الجرائم النكراء بحق الشعب السوري».

عون :كلمة الغدر
ليست في قاموس السيد

وفيما ال يزال تيار المستقبل ماضيا ً بترشيحه
رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية من دون
أن يعلن رئيسه سعد الحريري تبنيه الترشيح
رسمياً ،في وقت نقل زوار رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون عنه قوله لـ«البناء»
إنه مطمئن جدا ً لدعم حزب الله لترشيحه ،قائالً:
«لكل مَن راهن على تخلي حزب الله عني أن كلمة
الغدر ليست موجودة في قاموس األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله ،وأن تكامالً
وجوديا ً يجمعنا» .ورأى «أن الطريقة التي تعاطى
بها رئيس تيار المردة في ملف الترشيح تعتبر
خطأ جسيماً ،بخاصة أننا أبناء الخط الواحد».
وأكدت مصادر  14آذار لـ«البناء» «أن الجلسة
 34النتخاب الرئيس لن تكون الجلسة األخيرة

التي سيدعو إليها الرئيس نبيه ب��ري» ،مشيرة
إلى «أن األمور لم تنضج بعد ،وأن تعقيدات كثيرة
تحيط بالتسوية التي تتهاوى يوما ً بعد يوم».

الراعي :عيدنا انتخاب
رئيس الجمهورية

ورأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة
الراعي الذي يوجِّ ه إلى اللبنانيين اليوم رسالة
الميالد ،أن «العيد ال��ذي ننتظره في لبنان هو
انتخاب رئيس للجمهورية» ،مشيرا ً إلى أن «ما
دام ال رئ��ي��س ف�لا معنى للعيد عندنا .بوجود
الرئيس ،المجلس النيابي يش ّرع والحكومة تعمل
والمؤسسات تستعيد دوره��ا وتعود الحياة إلى
المجتمع ،فعبثا ً يقنعنا أحد أو نقنع أنفسنا بأن
لبنان يسير من دون رئيس للجمهورية» ،مضيفا ً
«ه��ذا ه��و العيد الحقيقي ال��ذي نتمناه ،ونحن
خاطبنا أكثر من مرة الكتل السياسية والنيابية
النتخاب رئيس ،وحتى اآلن رفضوا ذل��ك ،وأنا
أسألهم هل تعيشون في حالة عيد؟ ال اعتقد ذلك
ألن مَن يعيش العيد هو الذي يصنعه».
وف��ي إط��ار زي��ارات��ه على القيادات المسيحية
السياسية والروحية للسير بالتسوية الرئاسية،
شدّد السفير السعودي علي عواض عسيري من
بكركي على «أن ال��وح��دة الوطنيّة هي القاعدة
الذهبية لديمومة لبنان وأشد على يد المسؤولين
كافة لكي ال يوفروا أي جهد إليجاد الحلول لألزمات
القائمة» .وأكد السفير المصري محمد بدر الدين
زاي��د من السراي الحكومية «أن موقف مصر هو
ض���رورة إن��ه��اء ال��ف��راغ ال��رئ��اس��ي وإب��ع��اد لبنان
وتحييده عن االستقطاب اإلقليمي».

«الكتائب» يشكك
في صفقة النفايات

إل��ى ذل��ك ،أث��ار الغموض ال��ذي أح��اط بآلية
ترحيل النفايات شكوك وزراء ح��زب الكتائب
والتيار الوطني الحر .واستغربت مصادر كتائبية
لـ«البناء» الحديث عن «أن ترحيل النفايات مؤقت»،
مشيرة إلى أن «العقد قابل للتجديد» ،ومبدية قلقها
من قبول الشركتين البريطانية والهولندية ورفض
لشركات أخرى من دون إجراء مناقصات ومن دون
أن نعلم كيف تمت عملية االختيار ووفق أية معايير
والتذرع بأن ال وقت لذلك».

«تكتل التغيير» إقرار الترحيل
خالف آلية قرارات الحكومة

ورأى تكتل التغيير واإلص�لاح «أن اآللية التي
اعتمدت من أجل إقرار ترحيل النفايات أمر خالف
اآللية المتفق عليها في اتخاذ القرارات الحكومية
في ظل الفراغ الرئاسي» .وأوضح «التكتل» «أن
التيار الوطني الحر ال يعطل إنما يعمل على تحسين
آلية اتخاذ القرار في ظل الفراغ الرئاسي».
في المقابل ،أكدت مصادر وزاري��ة لـ«البناء»،
أن وجهة ترحيل النفايات ستتحدد بعد توقيع
الشركتين الهولندية والبريطانية العقد مع مجلس
اإلنماء واإلعمار» ،مشيرة إلى «أن كلفة الترحيل
لن تتعدّى  212دوالراً» .وش��دّدت المصادر على
«أن النفايات الموجودة في الكرنتينا والعمروسية
سيتم تجميعها ونقلها إلى المرفأ لترحيلها أيضاً.

موسيقية من وحي المناسبة نالت إعجاب الحضور.
وألقى يوسف كلمة هنأ فيها الحضور بعيد ميالد السيد
المسيح ،متمنيا ً أن يحمل هذا العيد المحبة والسالم المنشود
للبنان والعالم أجمع .تال ذلك إطالق األسهم النارية التي
أضاءت سماء البلدة باأللوان الزاهية ،كما كانت كلمة لرئيس
بلديتي كفرحمام علي فارس وكفرشوبا د .إبراهيم القادري
بالمناسبة.
ثم أقيم رسيتال ميالدي في كنيسة القديس جاورجيوس،
أحيته جوقة أبرشية زحلة للروم األرثوذكس بقيادة األب
جورج معلوف ،التي قدمت تراتيل وترانيم ميالدية أضفت
جوا ً من الخشوع واإليمان في هذه المناسبة .
وفي ختام االحتفال ،جرى قطع قالب «البيش دي نويل»
ودعي الجميع لتناول ضيافة العيد.

أردتموها حرب ًا ( ...تتمة �ص)1
�
ُ
أن تظهروا ص��دق النيات الوطنية فتحيطوا المقاومة بشبكة
حماية تقول لألميركي وال�س�ع��ودي خ�ص��وص�اً ،ل��ن نقبل أن
تصنّف حزب الله منظمة إرهابية وتدّعي حبا ً لبلدنا وحرصا ً
عليه ،ولن نرضى بأن تستهدف «المنار» وتقول إنك تريد للبنان
أن يكون منارة لإلعالم الح ّر ،ولن نسكت عن إجراءاتك العدائية
ض ّد قطاعنا المصرفي بذريعة ما تس ّميه تمويل اإلرهاب ،وتزعم
دعم الدور الريادي للنظام المصرفي اللبناني في المنطقة ،ولن
نقبل تسوية رئاسية من دون سلة تفاهمات ،ألننا لن نسمح بأن
ُتجهض فرص االستقرار الذي يريده اللبنانيون.
 رسالة السيد نصرالله ،عز ٌم وحز ٌم ،لكنها رسالة خياراتللبنانيين ،هو يقول إنها ح��رب مفتوحة ،ف َمن معنا فليقل إنه
معنا ،و َمن ليس معنا ،فلن نعتبره ضدّنا ،لكن استنكاراته التي
نرحب بها ونقدّرها ،لن تحمي مقاومتنا من االستهداف طالما
ّ
ال تفعلون ما يجب عليكم فعله ،وبك ّل حال يقول السيد للعدو،
كما ف��ي ح��رب ت�م��وز« ،أردت�م��وه��ا ح��رب�ا ً مفتوحة فلتك ْن حربا ً
مفتوحة».
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
اعالن
تعلن بلدية دوما عن رغبتها باجراء
مباراة لتعيين كاتب (مركز شاغر) في
مالك موظفي البلدية ،فعلى من يرغب
مراجعة مركز البلدية للحصول على
الشروط الخاصة بذلك خ�لال ساعات
ال��دوام الرسمي بدأ من تاريخ نشر هذا
االع�ل�ان ف��ي الجريدة الرسمية تاريخ
 2015/12/17ولغاية .2016/1/17
رئيس بلدية دوما
جوزيف خيرالله المعلوف
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
ت��ع��ل��ن ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ب���أن مهلة
تقديم ال��ع��روض العائد ل��ش��راء خ��ادم
 Serverم��ع لواحقه ل���زوم المختبر
المركزي التابع للمصلحة الفنية في
توزيع بيروت وجبل لبنان استقصاء
االس��ع��ار رق���م ث4د 12550/ت��اري��خ
 ،2015/11/19قد مددت لغاية يوم
السبت  2015/12/26عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .1:30
ي��م��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ي��ن ف���ي االش���ت���راك
باستقصاء االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�لاه
الحصول على نسخة مجانا ً من دفتر
ال��ش��روط من مصلحة ال��دي��وان -امانة
السر -الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان -طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم
بها بعض ال��م��وردي��ن ال ت���زال سارية
المفعول ومن الممكن في مطلق األحوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر

كهرباء لبنان -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/12/15
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلى
التكليف
2399
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في
اجراء استدراج عروض لتركيب كابالت
 630*1ملم24-2ك.ف .نحاس مع علب
طرف لزوم محطة الذوق الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
العروض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دفتر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدرة /30000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان -طريق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/22عند
نهاية الداوم الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2015/12/19
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور
رجى العلي
التكليف
2427

