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حمليات � /إعالنات

«الهندية» ُتحيي ذكرى جنودها
الذين ق�ضوا في الحر َب ْين
الجنوب -رانيا العشي
أحيت الكتيبة الهندية العاملة في ق��وات «اليونيفيل»
ذك��رى  113جنديا ً من شهداء الجيش الهندي البريطاني
الذين سقطوا في الحربين العالميتين األولى والثانية في
صفوف قوات التحالف ،خالل مشاركتهم في المعارك التي
دارت رحاها في منطقة الشرق األوسط ،وضمنها لبنان.
ولهذه الغاية أقيم احتفال في مقبرة الكومنولث ،بمشاركة
أركان السفارة الهندية ،سفيرة كندا في لبنان ،نائب القائد
العام لقوات «يونيفيل» في الجنوب الجنرال سانديب سينغ
باجاج ،قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ممثالً
بالعميد حمدان الحجار ،قائد اللواء التاسع في الجيش العميد
جوزيف عون ،قنصل غانا الفخري في لبنان ميشال حداد،
والملحقين العسكريين في دول الحلفاء :بريطانيا ،استراليا

زعيتر عر�ض مع خ�ضر ق�ضايا
�إنمائية و�إدارية لبعلبك  -الهرمل

وباكستان ،وكذلك عن دول الكومنولث ،قائد الكتيبة الهندية
الكولونيل بارتا ساها وضباط وجنود الكتيبة وفاعليات.
ووض��ع الجنرال سينغ إكليالً من الزهر عند النصب
التذكاري للجنود الشهداء ،على وقع موسيقى لحن الموت
وتحية التعظيم العسكرية تقديراً ،فيما نكست ثلة من
الجنود ،فوهات بنادقهم إلى األرض إجالالً.
كما وضع ممثل قائد الجيش والملحقون العسكريون في
دول الحلفاء ،وقنصل غانا والكولونيل ساها أكاليل من الزهر
عند قاعدة النصب التذكاري.
يُذكر أن الهند شاركت بمليون رجل في الحرب العالمية
األولى ،وبمليو َن ْين ونصف المليون رجل في الحرب العالمية
الثانية ما بين سنتي  1939و ،1945فشكل هذا العديد أكبر
جيش في التاريخ ،وسقط له ما يزيد عن  74ألف رجل ،وجرح
نحو  67ألف جندي.
استقبل وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر في مكتبه أمس ،محافظ
بعلبك  -الهرمل بشير خضر ،وتم خالل اللقاء بحث في القضايا اإلنمائية
واإلدارية التي تعود لمحافظة بعلبك الهرمل.
كما استقبل زعيتر ،رئيس األكاديمية البحرية العربية في االسكندرية اللواء
إسماعيل عبد الغفار مترئسا ً وفدا ً من األكاديمية ،ونقل الوفد للوزير «تصوره
للعمل في معهد التدريب البحري في البترون» ،وعرضا األعمال والتعاون
المشترك القائم بين األكاديمية والوزارة باعتبار لبنان يترأس الدورة الحالية
لمجلس وزراء النقل العرب.
بعد اللقاء ،قال عبد الغفار« :وضعنا الوزير في تص ّورنا للعمل في معهد
التدريب البحري في البترون بعدما اطلعنا عليه» ،مشيرا ً إلى أن «لبنان
يستقطب أعماال ً كبيرة وعروضا ً كثيرة للعمل على أرضه رغم الظروف الصعبة
والتحديات والمشاكل التي يمر بها» ،مؤكدا ً «اإلصرار على النجاح والتفاؤل
وتحدي الفشل وتحقيق الكثير» ،الفتا ً إلى أن «اجتماع اليوم يؤكد أن لبنان بلد
النمو والعطاء ،وشهد تقدما ً سريعا ً على مستوى الموانئ البحرية».

مجل�س الأمن ( ...تتمة �ص)1

ورئاسة الحكومة تستوضح...

(سعيد معالوي)

جيب معادية تم ّر قرب السياج التقني

جونز قلق على الوضع األمني

ومع تزايد القلق من احتمال عودة مسلسل التفجيرات واالغتياالت،
سجل موقف الفت للقائم باألعمال األميركي السفير ريتشارد جونز
ّ
عقب زيارته وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل ،حيث
أعرب فيه عن القلق على الوضع األمني في لبنان ،الفتا ً إلى مخاوف
على األمن أينما كان في العالم .إال أن مصادر مطلعة طمأنت إلى
أن «الوضع األمني في لبنان تحت السيطرة وأن ما حصل في
اليومين الماضيين على خلفية إطالق سراح سماحة مجرد تمثيلية
الستعراض القوة ،إلظهار أن الشارع ممسوك من تيار المستقبل ،لكن
أظهرت أنها تحركات فوضوية ولم تحقق غاياتها التي أرادتها قيادة
المستقبل».

بو صعب :بري الضمانة

حكومياً ،ال ش��يء جديد ،بحسب مصادر وزاري���ة ،التي قالت
لـ«البناء» إن جلسة مجلس ال��وزراء المقبلة معلقة على استكمال
االتصاالت والجهود التي يقودها رئيس المجلس النيابي نبيه بري
للتوفيق بين األط��راف المعنية في ملف التعيينات في المجلس
العسكري ،وبالتالي حضور وزراء التيار الوطني الحر وحزب
الله جلسة مجلس الوزراء المقبلة وبتّ هذا الملف والتف ّرغ لملفات
أخرى».
وأكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب أن «التعيينات
األمنية إذا سارت ،كما كنا متفقين عليها ال شيء يمنع أن ننجز هذا
األمر» .محذرا ً من أنه «إذا حصل أي تراجعات وق ّرر البعض النكث
بالوعود يكون يريد العرقلة في العمل الحكومي» ،مشيرا ً إلى أن
«رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الضمانة النعقاد الجلسة
الحكومية المقبلة ،وبحال تمت العرقلة عليه أن يخرج ويعلن مَن هو
المعطل».

على المستوى الرسمي ،استوضح رئيس مجلس ال��وزراء
ت ّمام سالم من المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود،
طبيعة القرار بتخلية سبيل سماحة .وطلب سالم من رئاسة
مجلس القضاء األعلى القيام بما يلزم لتسريع المحاكمة أمام
محكمة التمييز العسكرية تمهيدا ً إلصدار حكمها النهائي في هذه
الدعوى ،إحقاقا ً
ّ
للحق ونظرا ً ألهمية الملف وحساسيته باعتباره
يتعلق بقضية تمس األمن القومي .وأكد سالم أ ّنه «يتطلع دائما ً
ّ
الحق
مثل جميع اللبنانيين ،إلى سلطة قضائية ال تنحني إال لقوة
ّ
تسخر القانون إال لحماية الفرد
وال تعمل إال لخدمة العدالة وال
والمجتمع».

على صعيد الحراك المدني الذي ي ّتجه إلى التصعيد اعتراضا ً
على قرار الحكومة ترحيل النفايات إلى الخارج ،دعا الحراك إلى وقفة
رمزية في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم «لرسم طريق الحل في
ملف النفايات» ،وسأل في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس ع ّمن
يم ّول خطة الترحيل؟ وما مصادر هذا التمويل وما الكلفة الحقيقية؟
ولماذا السرية وغياب المناقصات؟

وأكد وزير العدل أشرف ريفي ،أنه أعطى تعليماته لتحضير
طلب إحالة ملف الوزير سماحة على المجلس العدلي لطرحه
على أول جلسة لمجلس الوزراء.

على صعيد الملف الرئاسي ،أكد وزير الثقافة ريمون عريجي
من السراي الحكومي خالل لقائه الرئيس سالم ،أن «النائب
سليمان فرنجية ال يزال مرشحا ً لرئاسة الجمهورية وإن كانت

الأمن العام يوقف لبناني ًا
بتفجير ْي برج البراجنة
متو ِّرط ًا
َ
التفجير االن��ت��ح��اري ال��م��زدوج في
منطقة برج البراجنة.
وبنتيجة التحقيق معه اعترف
بنشاطه في مجال بيع وشراء المواد
المتفجرة ومتمماتها وأنه قام بتسليم
كمية من المواد المتفجرة والصواعق
ال���ت���ي اس��ت��خ��دم��ت ف���ي التفجير
االنتحاري المزدوج في منطقة برج
البراجنة إلى اإلرهابي (أ.ر ).الذي

الحراك إلى التصعيد

مرشحا ً
فرنجية ال يزال َّ

بعض األمور بحاجة إلى وقت».
وإذ رفضت مصادر في تيار المستقبل التعليق على اللقاء الذي
قيل إنه عقد بين الرئيس الحريري والوزير فرنجية في باريس،
كشفت لـ«البناء» أن «الحريري مص ّمم على االستمرار في المبادرة
التي يجري العمل على تزخيمها بهدف إنهاء الفراغ الرئاسي وأن ال
بديل عنها في هذه المرحلة» ،ورأت أن «الحريري اختار مرشحا ً من
صلب فريق  8آذار والصديق الشخصي للرئيس بشار األسد ألسباب
عدة على رأسها إعالن فرنجية أنه متمسك باتفاق الطائف وبانتخابه
يمكن التواصل واالنفتاح على الطرف اآلخر».
وشددت المصادر على أن «الحريري كان ينتظر موافقة فريق  8آذار
على ترشيح فرنجية ليعلنه مرشحا ً رسمياً ،إال أن التوتر والتصعيد
بين إيران والمملكة العربية السعودية هو الذي عرقل األمر».
واستبعدت المصادر أن يذهب رئيس حزب «القوات اللبنانية»
سمير جعجع بعيدا ً في عالقته مع رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون إلى حد ترشيحه للرئاسة« ،ألن جعجع لديه
من الحكمة والتروي ما يثنيه عن هذا األمر فضالً عن أنه حريص
على وحدة فريق  14آذار ،كحرص المستقبل وخصوصا ً التحالف
مع جعجع».

موقوف جديد في خلية برج البراجنة

في إطار متابعة نشاطات المجموعات اإلرهابية ورصدها ،وال
سيما تلك التي َنفذت عمليات انتحارية وتفجيرات والخاليا النائمة
التابعة لها ،سجل األمن العام إنجازا ً جديدا ً وأوقف أمس لبنانيا ً
متورطا ً بعملية التفجير االنتحاري المزدوج في برج البراجنة،
واعترف الموقوف بنشاطه في مجال بيع المواد المتفجرة ومتمماتها
وشرائها وقيامه بتسليم كمية من المواد المتفجرة والصواعق التي
استخدمت في التفجير.

تحركات عسكرية «إسرائيلية» جنوبا ً

أمنيا ً أيضاً ،وعلى الحدود الجنوبية ،وباإلضافة إلى الحركة
العسكرية الالفتة لدوريات العدو «اإلسرائيلي» المؤللة على امتداد
الحدود الدولية الجنوبية جنوبا ً في مواجهة األراض��ي اللبنانية
من مستعمرة المطلة غربا ً حتى مزارع شبعا ومرتفعات الجوالن
السورية المحتلة شرقاً ،أفاد مندوب «البناء» في الجنوب سعيد
معالوي أنّ «حركة ناشطة لوحظت لسيارات الجيب العسكرية
التي تقل ضباط االستخبارات اإلسرائيلية ،بشكل معتاد عند السياج
التقني الممتد من بلدة الغجر السورية المحتلة غربا ً حتى مستعمرة
دان عند الطرف الجنوبي للمزارع شرقاً ،وتزامنا ً مع هذه الحركة
الميدانية خرقت طائرات حربية معادية األجواء اللبنانية قبل ظهر
ّ
وتوغلت على علو مرتفع فوق مناطق العرقوب وحاصبيا
أمس،
وصوال ً حتى أجواء البقاع وألكثر من مرة».

أعلن رئيس بلدية عمار البيكات وليد قاسم في بيان،
«ع��ن رف��ض األه��ال��ي للخطة التي أطلقها وزي��ر الدولة
لشؤون التنمية اإلداري��ة نبيل دو فريج حول مكب سرار
إلدارة النفايات الصلبة «سوام  1وسوام  2الممولين من
االتحاد األوروبي» ،والذي لحظ مكب سرار كأحد المواقع
المقترحة في الخطة».
واعتبر «أنّ هذا القرار المتخذ في وقت سابق ويجري
تنفيذه اليوم هو مرفوض رفضا ً مطلقا ً من قبل األهالي»،
معلنا ً باسمه وباسم أهالي القرى المجاورة لمكب سرار
«رف��ض هذه الخطة التي لن تمر مهما كانت النتائج».

أوقف سابقا ً من قبل المديرية العامة
لألمن العام بجرم التخطيط للعملية
االنتحارية ونقله ألحد االنتحاريين.
بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى
القضاء المختص».
من جهة أخرى ،استهدف الجيش
أم��س بالقصف المدفعي المتقطع
م��راك��ز المسلحين وتحركاتهم في
جرود عرسال.

كال الزعيمين مطار قاعدة أندروز الجوية» ،علما ً أنّ
الملك عبدالله بحسب الديوان الملكي عاد إلى األردن
في  14كانون الثاني .ما يعني أنّ وجوده في القاعدة
الجوية قبل ي��وم ك��ان بغرض اللقاء السريع مع
أوباما.
سلسلة ال��ل��ق��اءات التي عقدها عبدالله الثاني
مع المسؤولين األميركيين ب��دءا ً من نائب الرئيس
األميركي إلى وزيري الخارجية والدفاع إلى مسؤولين
آخرين ،ومواضيع اللقاءات ،تقدّم صورة عن العالقة
الطيبة ومتانتها بين البلدين ،وهي حكما ً بخالف
الصورة التي جمعت عبدالله بأوباما في القاعدة
الجوية ،ما يطرح س��ؤاال ً جوهرياً ،هو هل الرئيس
األميركي أراد وضع الزيارة ضمن الكادر الذي حدّده،
وتجويف اللقاءات التي سبقت مع سائر المسؤولين
األميركيين ،وما هو السبب ،ولماذا؟
لع ّل قضية مقتل ضابطين أميركيين في أكاديمية
الملك عبدالله الثاني بمنشأة لتدريب الشرطة،
تم ّولها ال��والي��ات المتحدة لتدريب رج��ال شرطة
عراقيين وفلسطينيين ،على يد ضابط أردن��ي (9
تشرين الثاني  ،)2015والتي أعلن الرئيس أوباما
حينها أنه يأخذها «مأخذ الجد» ،هي السبب الرئيس
الذي كان وراء إظهار اللقاء المشترك القصير جداً ،في
ّ
تتلق أجوبة شافية
كادر باهت .ويبدو أنّ واشنطن لم

بشأن حيثيات وتفاصيل ودواف��ع قتل أميركيين،
وهذا ما اعتبره أوباما تعاطيا ً غير مسؤول مع قضايا
يأخذها هو «مأخذ الجد».
لقد اختلفت حسابات واشنطن مع حسابات األردن
في هذه القضية التي تزامنت مع مرور عشر سنوات
على تفجيرات إرهابية استهدفت األردن ،ففي الوقت
ال��ذي حرصت فيه الحكومة األردن��ي��ة على فرض
تعتيم شبه كامل على نتائج التحقيق ،ولم تفصح
عما إذا ك��ان النقيب أب��و زي��د ن ّفذ جريمته بدوافع
إرهابية أم ال ،في حين أنّ الواليات المتحدة تابعت
مراسم تشييع أبو زيد في مدينة جرش األردنية،
والشعارات التي تطلق ضدّها ،وتصفها بأنها «عدو
الله» ،واستنتجت من هذا المشهد أنّ حليفها األردن
في تكتمه على الدوافع المتط ّرفة للنقيب أبو زيد،
يساهم في تشكيل بيئة مناهضة ألميركا في وقت
يح ّتم الدعم واالحتضان األميركي لألردن ،أن تكون
البيئة األردنية غير مناهضة.
والالفت أنه بعد مرور شهرين ،على تلك الحادثة،
لم تصدر نتائج التحقيق ،ولم يُكشف عن األسباب
والدوافع الحقيقية.
على أية ح��ال ،قد ال تشكل هذه الحادثة معيارا ً
لرسم مشهدية توتر في العالقات بين البلدين ،لكن
السؤال الذي لم نجد له جواباً ،لماذا ت ّم تظهير اللقاء

ودعا «اتحاد البلديات الذي وافق على هذه الخطة وهذا
المشروع البحث عن موقع ضمن نطاق بلداتهم بديالً عن
منطقة سرار».
ّ
يحق ألي اتحاد بلدي وال ألي شخص كان أن
أضاف« :ال
يقرر أي أمر بغياب أهالي القرى والبلدات المحيطة بمكب
سرار الرافضة لهذا المكب بشكل مطلق ألنّ االهالي يكفيهم
الضرر الذي تحملوه من المكب لعشرين سنة خلت».
وأعلن قاسم تعليق االجتماع الذي كان مقررا ً عقده في
بلدة عندقت اليوم السبت للبحث بمكب سرار إلى موعد
آخر يعلن عنه الحقاً.

ج�سر الن�صر ( ...تتمة �ص)1
وانه زمن الهجرة إلى مضيق ماالقا ،حيث المواجهة
األساسية التي تنتظر االمبراطورية العجوز مع الماردين
االقتصادي الصيني والسياسي الروسي الصاع َد ْين!...
في المحيط الهادئ والبحر األصفر ث ّمة معركة كبرى
تنتظر األميركي المهزوم على بوابات الشام وتخوم بغداد،
واألمر لم يعد سرا ً بعد أن تفاهم القيصر واإلمام في طهران
على منع تمدّد األطلسي شرقا ً بأيّ ثمن كان ،وأنه يجب
عليه الخروج نهائيا ً من بالد الشام دون رجعة!...
ومضيق ماالقا للتذكير فقط هو المضيق العالمي األه ّم
للتجارة الدولية للطاقة ،والذي تم ّر عبره أكثر من خمسين
ألف باخرة سنويا ً وأكثر من  11مليون برميل نفط ،وكذلك
حاجات الغاز لك ّل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية
وسنغافورة ،وه��و المضيق ال��ذي يشكل مثلث التقاء
المحيط الهندي بالمحيط الهادئ ببحر الصين وطوله
نحو  800كلم...
في العام  1943عُ قد في طهران اجتماع ثالثي شهير
بين فرانكلين روزف��ل��ت وونستون تشرشل وجوزيف
ستالين س ّمي وقتها باجتماع قمة النصر ،ألن��ه أسس
وقتها لما عُ رف في ما بعد بطريق النصر أو جسر النصر،
وهو الطريق الذي اعتمد األراضي اإليرانية (التي كانت
موالية للمحور) كوريدورا ً لفك الحصار عن ستالينغراد،
األمر الذي حسم الحرب العالمية الثانية لمصلحة دول
التحالف...
ف��ي ه��ذه اللحظة التاريخية التي نحن فيها اآلن،
وبعد تج ّرع أوباما الس ّم ألكثر من مرة على يد اإليرانيين
والسوريين وحلفائهم من رجال الله على بوابات الشام
وتخوم بغداد وأس��وار غ��زة وب��اب المندب ،هل يمكننا
الحديث عن جسر نصر جديد وضعت مداميكه قمة القيصر
واإلم��ام في طهران قبل أسابيع ،واليوم يت ّم استكمالها
بقرب وصول الرئيس الصيني إليها ،وهو الذي يُحكى أنه
يحمل هذه المرة في جعبته ردا ً إيجابيا ً على طرح التحالف
االستراتيجي الذي كان قد طرحه عليه اإلمام السيد علي

لهذه الأ�سباب( ...تتمة �ص)1
سبق للديوان الملكي األردن��ي أن أعلن عن زيارة
عمل يقوم بها الملك عبدالله إلى الواليات المتحدة
األميركية ،ولم يُشر إلى إمكانية لقاء أوباما ،وأثناء
وجود عبدالله في واشنطن ،قال ناطق باسم البيت
األبيض ( 11كانون الثاني) «الرئيس يأسف ألنه
غير قادر على لقاء الملك عبدالله شخصيا ً خالل هذه
الزيارة بسبب تضارب في المواعيد ،بما في ذلك
الخطاب عن حال االتحاد».
طبيعة العالقة القائمة بين ال��والي��ات المتحدة
األميركية واألردن ،ال تتيـح االستنتاج ب��أنّ هناك
توتـرا ً يشـوب هـذه العالقة ،فالواليات المتحدة
تعتبر األردن حليفا ً رئيسيا ً من خ��ارج «الناتو»،
وت��ق�دّم له مساعدات سنوية بماليين ال���دوالرات،
وتشرف على رعاية برامج التدريب فيه ،ولم يحصل
أن عارض األردن سياسـات واشنطـن إزاء العديـد من
القضايـا.
مع العالقة القوية القائمة بين البلدين ،كان يمكن
أن تم ّر زي��ارة الملك عبدالله إلى واشنطن من دون
طرح التساؤالت ،سواء التقى الرئيس أوباما أم لم
يلتقِه ،لكن ما هو الفت أنّ اللقاء ت ّم في قاعدة جوية،
بصورة تحمل في مالمحها أكثر من عالمة استفهام!!
ولع ّل استدراك الديوان الملكي األردني يعبّر ضمنا ً
عن خلل ما ،حين أشار إلى أنّ اللقاء ت ّم «قبيل مغادرة

هيئة منفذية المتن الشمالي أسعد جبر ،هشام
ال��خ��وري حنا وعمر طعمه ،إضافة إل��ى د .ميشال
فياض.
ونقل ال��وف��د ال��ى المطران زي��دان تحيات رئيس
الحزب النائب أسعد ح��ردان ،وهنأه باألعياد وقدّم
له هدية ،كناية عن مجموعة من كتب باعث النهضة
السورية القومية االجتماعية أنطون سعاده.

عمار البيكات ترف�ض خطة دو فريج

قضية سماحة تتفاعل

تفاعلت قضية الوزير السابق ميشال سماحة وطغى قرار
المحكمة العسكرية بإطالق سراحه على الساحة الداخلية،
لتضاف إلى سلسلة الملفات التي تشكل انقساما ً بين اللبنانيين،
ما يؤشر إلى معركة جديدة ستكون ساحتها القضاء العسكري
الذي تع ّرض عبر المحكمة العسكرية لحملة عنيفة من فريق 14
آذار لم َ
تبق في إطار التصاريح المطالبة بإلغاء المحكمة فحسب،
بل ترجمت أمنيا ً عبر قطع منظم للطرقات الحساسة.
ونظمت المنظمات الشبابية في ق��وى  14آذار و«الحزب
االشتراكي» أم��س ،اعتصاما ً في األشرفية بساحة ساسين،
احتجاجا ً على قرار المحكمة .كما استكمل مسلسل قطع الطرق
في أحياء العاصمة وبعض المناطق ،فعمد شبان إلى قطع
طريق قصقص  -أمام مسجد الخاشقجي ،قبل أن ُيعاد فتحها
بعد الظهر .كما قطع آخرون الطريق في منطقة الكوال ،باإلطارات
المشتعلة ومستوعبات النفايات ،فيما عمد ع��دد من نساء
أهالي الموقوفين اإلسالميين ،إلى قطع األوتوستراد أمام سراي
طرابلس ،مطالبين بـ«محاكمة أبنائهنّ الذين مر على توقيفهم
عشرات السنوات من دون محاكمة» .وفي سجن رومية واصل
عدد من السجناء اإلسالميين منذ منتصف ليل الخميس ،إضرابا ً
عن الطعام والماء وال��دواء ،احتجاجا ً واتخذت القوى األمنية
االحتياطات كافة.
وعلمت «البناء» من مصادر أمنية أن «مسلسل قطع الطرقات
كان بأمر عمليات من قيادة تيار المستقبل التي حددت للمناصرين
الطرقات التي يجب قطعها والتجمع فيها بحشود كبيرة ،وفي
أماكن تشكل استفزازا ً للطرف اآلخر ،كطري َقي قصقص وخلدة،
لكن استخبارات الجيش عملت بشك ٍل حكيم على حصرها في
مكانها وحالت دون حصول ردات فعل واشتباك أمني مع جهات
أخرى».

زار وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي
راع��ي ابرشية انطلياس المارونية المطران كميل
زيدان في مق ّره بمدرسة مار يوسف ـ قرنة شهوان.
ض� ّم الوفد إل��ى المندوب السياسي لجبل لبنان
الشمالي نجيب خنيصر ،منفذ عام المتن الشمالي
سمعان الخراط ،منفذ عام الضاحية الشرقية أنطون
يزبك ،عضو المجلس القومي الفريد حايك ،وأعضاء

أعلنت المديرية العامة لألمن
العام ،في بيان أمس ،أنه «في إطار
متابعة ورصد نشاطات المجموعات
اإلرهابية وال سيما تلك التي نفذت
ع��م��ل��ي��ات ان��ت��ح��اري��ة وت��ف��ج��ي��رات
والخاليا النائمة التابعة لها ،أوقفت
المديرية العامة لألمن العام بناء
إلش���ارة النيابة العامة المختصة
اللبناني (د.ص ).لتورطه بعملية

وتنكشف أهداف الحملة بما هو ال صلة له بالقضية المثارة،
فقد ظهرت قضية الموقوفين اإلسالميين إل��ى الواجهة
تحت عنوان اإلف��راج عنهم بالجملة ،وبينهم َمن تصيبهم
مظلومية اإلهمال ،وفي المقابل َمن يتهم بجرائم موصوفة،
ليصير جمعهم في ملف واحد تحت شعار اإلفراج ته ّربا ً
من مسؤولية وزارة العدل بتوفير مستلزمات تسريع
المحاكمة التي مضت على المطالبة بها سنوات ،ما يرسم
عالمات استفهام حول وجود نيات مبيتة إلطالق عشرات
اإلرهابيّين بغطاء قضية محقة لمئات الموقوفين الذين
يتوقف إط�لاق سراحهم على توفير بعض االحتياجات
اإلدارية لتسريع محاكماتهم ،وهذه مسؤولية وزير العدل
شخصياً ،الذي يتصدّر الواقفين وراء الحملة التي عاش
لبنان تحت وطأتها أمس.

وريفي طلب اإلحالة للمجلس العدلي

وفد من «القومي» زار المطران زيدان

خامنئي قبل عقد ونيّف ،وكان وقتها متردّدا ً تجاهه!...؟
جسر النصر اإليراني الجديد ،وكما هو معلوم ترسم
اليوم آخر نسخة من خرائط تصميمه النهائي على جبلي
األكراد والتركمان في ريف الالذقية الشمالي ،وفي محيط
ما تب ّقى من أحزمة دمشق الريفية ،حيث يسجل رجال الله
من الجيش العربي السوري وحلفائه من المقاومة العربية
واإلسالمية واحدة من أروع مالحم الصمود التاريخي ،بل
والتف ّوق العقلي والتقني على خصوم عنيفين وخشنين من
بقايا فكر السالجقة والوهابية التي تحترف القتل والنهب
وثقافة ما بعد الربع الخالي من مملكة الرمال الغارقة في
الظالم!...
يحدث ك ّل هذا ،وال تزال المعارك الكبرى لم تبدأ بعد بين
يمن الحكمة واإليمان مع مملكة الدرعية وبالد نجد المحتلة
للحجاز ،والتي تبشرنا األدبيات القرآنية ،كما السنن
الكونية التي ال تقبل الخطأ أو الترديد ،بأنّ قرن الشيطان
سينكسر هناك وتبدأ تح ّوالت ما قبل عصر الظهور!...
وعيون أمتي شاخصة مع عيون س ّيدها نحو ساعة
قرار السيطرة على الجليل سنظ ّل نشاغلهم في ميادين
خيارات الضرورة بك ّل ما نملك من تصميم وإرادة ،ونحن
نهزم جنراالتهم بيقين السيد الواثق من هزيمة اإلمبراطور
القلق ،حتى وه��و يقترب من أس��وار ط��ه��ران ،بأسلوب
الحرب الناعمة ه��ذه ال��م��رة ،كما يحاول ساكن البيت
األبيض في نهاية شباط المقبل محاوال ً االقتراب من بيت
مجلس ْيه خبراء القيادة أو مجلس
الشعب اإليراني في
َ
الشورى اإلسالمي (البرلمان) ،كما تؤكد ك ّل تقارير الرصد
واالستطالع!...
وما النصر إال صبر ساعة ،وتذاع بيانات الفوز والظفر
بتوقيت عربي إيراني إسالمي مشرقي ألول مرة مستق ّل عن
القوى العظمى التي اعتادت تقسيم بالدنا ورسم خرائطها
على مقاسات حاجاتها االستعمارية.

محمد صادق الحسيني

�إعالنات ر�سمية
بين أوباما وعبدالله في كادر باهت ،في حين كان
يمكن تفادي اللقاء ،وإبقاء زيارة عبدالله إلى واشنطن
ضمن السياق الذي جرى اإلعالن عنه مسبقاً...
واقعة التوتر االفتراضي في العالقة األميركية ـ
صح التعبيـر االنزعاج األوبامي من
األردنية ،أو إذا
ّ
تعامل األردن مع قضيـة مقتـل ضباط أو مد ّربين
أميركيين في أكاديمية الملك عبد الله الثاني قبل
شهرين ،بالتأكيـد لن تؤثر على العالقة القائمة بين
واشنطن وع � ّم��ان ،لكن قلق واشنطن سيتضاعف
من خطورة البيئة المناهضة ،خصوصـا ً إذا تبلّغت
رسميـا ً مـن ع� ّم��ـ��ان أنّ للنقيـب األردن��ـ��ي ميـوال ً
متطرفة.
على أية حال ،فإنّ الملك عبدالله العائد إلى بالده،
خ ّفف من وط��أة اللقاء الباهت مع أوباما ،باتصال
أجراه يوم عودته بالرئيس الروسي فالديمير بوتين،
وبحسب المكتب الصحافي للقصر الرئاسي الروسي
الكرملين فإنّ الرئيس بوتين والملك األردني أعربا
خالل االتصال عن «دعمهما للجهود الدولية الرامية
إلى تنظيم حوار سوري ـ سوري في جنيف أواخر
الشهر الجاري» ،وأنهما «اتفقا على مواصلة تنسيق
جهود البلدين على صعيد مكافحة اإلرهاب».

معن حمية

مصلحة ا ِألبحاث العلمية الزراعية
اعالن
ت��ج��ري مصلحة األب���ح���اث العلمية
ال��زراع��ي��ة مناقصتين عامتين بواسطة
الظرف المختوم حسب التواريخ والمواعيد
المحددة تجاه اس��م كل منهما وذل��ك في
محطة تل العمارة الزراعية ـ رياق ـ البقاع:
 - 1تقدم مواد كيميائية لزوم مختبر
الصحة الحيوانية في محطة تل العمارة
ـ  2016/2/11ـ الساعة العاشرة من
صباح يوم الخميس
 - 2ب��ن��اء م��خ��ت��ب��رات ل����زوم ف���روع
البيوتكنولوجيا ـ الزراعات المتسعة والري
واألرص��اد الجوية في محطة تل العمارة ـ
 2016/2/11ـ الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
من يوم الخميس
فعلى من يهمه األمر الحصول على دفتر
الشروط الخاص المودع نسخ عنه في
محطة تل العمارة ـ رياق ـ البقاع لدى قسم
المناقصات وف��ي محطة الفنار ـ جديدة
المتن لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات
ال��دوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة
عن دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة
لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة

مصلحة األب��ح��اث العلمية في محطة تل
العمارة ـ رياق ـ البقاع خالل الدوام الرسمي
على أن تصل العروض قبل الساعة الثانية
عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء
هذه المناقصة وتهمل العروض التي تصل
بعد هذا الموعد.
تل العمارة في  11كانون الثاني 2016
رئيس مجلس اإلدارة -المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف
85
إلى مجهول محل اإلقامة
اميره حسين المعربوني يجب حضورك
إلى المحكمة الشرعية السنية في برالياس
ي���وم ال��ث�لاث��اء  2016/2/16الساعة
التاسعة صباحا ً وذلك لسماع أقوالك في
الدعوى المقامة عليك من المدعي مصطفى
محمود عراجي بمادة تفريق برقم األساس
م��دور  2015/1295وإن لم تحضر في
الموعد المحدد أو ترسل وك��ي�لاً عنك أو
م��ع��ذرة خطية مقبولة فسيجرى بحقك
اإليجاب القانوني وكتب في 2016/1/14
رئيس القلم
الشيخ بالل شحادة

