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حمليات � /إعالنات
وا�شنطن ت�سارع ( ...تتمة �ص)1

لكن القيادة السورية فاجأت بالحضور
وبتكتيكها التفاوضي القائم على التمسك
ب��ال�ح� ّل السياسي واإلص� ��رار على تسلّم
الئحة بالمفاوضين باسم المعارضة للبدء
بالمحادثات وه��و ما بقي يحاذر الوقوع
فيه دي ميستورا لعلمه أنّ أسماء إرهابيّين
مثل محمد علوش سترد في عداد الوفد ما
سيضعه في موقف حرج.
جاءت التطورات العسكرية المدروسة
ف��ي ال��ري��ف ال �ش �م��ال��ي ل �ح �ل��ب ،ل �ت �ق��ول إنّ
ال �خ��اس��ر م��ن ال�م�م��اط�ل��ة ه��و ال �خ��اس��ر في
ال� �م� �ي ��دان ،وإنّ ال ��دول ��ة ال��س��وري��ة تأتي
ل�ل�ع�م�ل�ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة م��ن م��وق��ع ال �ق��وي،
الذي يملك البدائل ،وبعد فك الحصار عن
نبّل وال��زه��راء ،ح��دث االنهيار المزدوج،
فانهارت األج�س��ام العسكرية المدعومة
م��ن ت��رك�ي��ا وال �س �ع��ودي��ة ،وأص �ي��ب الوفد
المفاوض باالنهيار.
ت �س �ت �ث �م��ر واش� �ن� �ط ��ن ح�� ��ال حلفائها
والهستيريا المسيطرة عليهم ،وتنصح
ال ��ري ��اض وأن� �ق ��رة ب �ع��دم إض��اع��ة الوقت
وال�م�س��ارع��ة إل��ى حشد ب��ري ي �ش��ارك في
ال �ح��رب ع�ل��ى «داع � ��ش» ،ف�ي�س�ب��ق الجيش
ال � �س� ��وري إل� ��ى ال� ��رق� ��ة ،وي �م �س��ك بجزء
م��ن ال �ج �غ��راف �ي��ا ي �ج��ري تسليمها للقوى
التابعة لتركيا والسعودية ،وجعل وحدة
سورية الجغرافية رهنا ً بالتوافق مع هذه
ال�ج�م��اع��ات ت�ف��اوض�ي�اً ،وف��ي ه��ذا السياق
جاء الكالم المتصاعد التركي والسعودي
عن تحضيرات برية للتدخل في سورية،
بعدما تفاءل للحظات بعض جماعاتهم أنّ
المقصود ال��دخ��ول على خ��ط القتال ض ّد
الجيش السوري ،قبل صدور التوضيحات
التي تقول إنّ روسيا تمتلك قوة حضورها
ألن �ه��ا ج� ��اءت ت �ح��ت ع��ن��وان ال��ح��رب على
اإلرهاب ،وتحاول تركيا والسعودية فعل
الشيء نفسه.
وزي��ر الخارجية األميركية جون كيري
منح ال�ج�م��اع��ات المسلحة ال�م��دع��وم��ة من
تركيا والسعودية فرصة تنفس بالدعوة
إل� ��ى وق� ��ف ال � �ن� ��ار ،ب �م �ع��زل ع ��ن ش ��روط
ت �ص �ن �ي��ف ال �ج �م��اع��ات اإلره ��اب� �ي ��ة ،وه ��ذا
شرط من شروط القرار  2254الذي اتهم
أي
كيري روسيا وسورية بمخالفته ،ألنّ ّ
تحضير تريده أميركا مع حلفائها يحتاج
قدرة ووقتاً.
السؤال حول القدرة والسرعة مشروع
أي�ض�اً ،ف��ي ظ � ّل االهتمام التركي بمناطق
سيطرة الجماعات الكردية ورفض أميركا
المساس بحضورهم ،وف��ي ظ � ّل التو ّرط
واالستنزاف الذي يعيش السعودي آثاره
في اليمن.
الوقت المتسارع ال يترك مجاالً للتردّد
واالن�ت�ظ��ار وف�ق�ا ً لقائد المنطقة الوسطى
للجيوش األميركية ،الذي يقيم في أنقرة،
وال� ��ذي ن�ق�ل��ت م��واق��ع أم�ي��رك�ي��ة عسكرية
أه � ّم �ه��ا م��وق��ع «ان�ت�ل�ي�ج�ن��ت دي �ف��ان��س» عنه
ق��ول��ه إنّ ال�ط��ري��ق أم ��ام ال�ج�ي��ش السوري
ل�ل�ن�ص��ر ال�ك�ب�ي��ر ي �ب��دو س��ال �ك �ا ً إذا انتهت
معركة حلب كما تبدو صورتها الراهنة مع
الحصار المحكم على المسلحين بداخلها،
واالنهيار الذي يعيشونه معنويا ً بعد قطع
طريق إمداداهم من تركيا وحجم النيران
الروسية ،ودرج��ة االن��دف��اع التي يتحرك
عبرها الجيش وم�س��ان��دوه ال��ذي��ن يبدون
باآلالف.
لبنانياً ،تبدو ص��ورة جلسة الثامن من
شباط ،اإلثنين المقبل ،التي كثرت الرهانات
ب�ع��د ال�ت��رش�ي�ح��ات ال �م �ت �ع �دّدة ع�ل��ى جعلها
جلسة انتخاب رئيس ،شبيهة بصورة ما

سبقها م��ن ج�ل�س��ات ،بعدما ص��ار مؤكدا ً
مقاطعتها من نواب كتلتي «الوفاء للمقاومة»
و«التغيير واإلصالح» ،وإعالن «كتلة لبنان
الح ّر الموحد» أنها تشارك عندما تشارك
كتلة «ال��وف��اء للمقاومة» ،ليعود المشهد
النيابي التقليدي الذي ساد ما قبل ترشيح
الرئيس سعد الحريري للنائب فرنجية،
وت��رش�ي��ح رئ�ي��س ح��زب ال �ق��وات اللبنانية
سمير جعجع للعماد ميشال عون ،بحيث
يتصرف نواب «القوات» و«التيار الوطني
الحر» ك ّل في اتجاه ،ون��واب كتلة فرنجية
وكتلة المستقبل ،ك ّل في اتجاه ،ويتموضع
ك � ّل ط��رف ف��ي معسكره األص �ل��ي عملياً،
ف�ي�ق��ف ف��رن�ج�ي��ة وع ��ون ف��ي خ �ن��دق واح��د
وفي المقابل جعجع والحريري في خندق
مقابل.

مساع خجولة عشية
ٍ
جلسة اإلثنين

عشية جلسة االنتخاب الرئاسية الـ 35والتي
بات مصيرها شبه محسوم كمصير الجلسات
السابقة لناحية فقدان النصاب ،سجلت أمس
مساع خجولة في الربع الساعة األخيرة لتأمين
ٍ
النصاب في جلسة اإلثنين وانتخاب رئيس.
ولهذه الغاية زار وفد من كتلة زحلة النيابية
ض ّم النواب :شانت جنجنيان ،إيلي ماروني،
ج��وزي��ف معلوف وط��ون��ي أب��و خاطر الرابية
والتقوا رئيس تكتل «التغيير واالصالح» العماد
ميشال عون ،وبعد اللقاء أكد معلوف مشاركة
كتلة زح��ل��ة ف��ي جلسة اإلن��ت��خ��اب المقبلة».
وأضاف« :نتم ّنى أن تتبلور بعض األمور ليوم
االثنين وال يزال أمامنا  48ساعة».
وبعدها انتقل الوفد إلى معراب للقاء رئيس
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ،ودعا
ماروني بعد اللقاء ك ّل النواب الى «المشاركة
في جلسة  8شباط ليمارسوا دورهم ويكفوا عن
تعطيل االنتخابات الرئاسية» .وأ ّكد «مشاركة
حزبي القوات والكتائب في جلسة االثنين».

لتنازل الجميع
إلنجاز اإلستحقاق

وأش��ار النائب أبو خاطر لـ«البناء» إلى أنّ
«اللقاء م��ع ع��ون ت��ن��اول ملفات الساعة وما
يجري على الصعيد الرئاسي واإلنتخابات
البلدية ،ونقلنا وجهة نظر أهالي زحلة إلى ك ّل
من عون وجعجع كما نقلناها الى البطريرك مار
بشارة بطرس الراعي أول من أمس ،وخصوصا ً
أنّ وفد الكتلة يض ّم تن ّوعا ً سياسيا ً من المستقبل
والقوات والكتائب».
وأض��اف أبو خاطر« :صحيح أنّ ك ّل طرف
اليوم لديه رؤية خاصة في الملف الرئاسي،
لكن ال مانع أن نتفق ،ال سيما بعد لقاء معراب
التاريخي ،حيث كان يُقال في السابق إنّ سبب
األزمة الرئاسية هو التباعد المسيحي ،أما اليوم
فقد اتفق المسيحييون على نقاط جوهرية ،لذلك
على ك ّل القوى السياسية التنازل قليالً إلنضاج
االستحقاق الرئاسي وانتخاب الرئيس» .ودعا
القوى السياسية كافة إلى تلقف هذا اإلتفاق
يصب أخيرا ً في مصلحة
بين المسيحيين« ،النه
ّ
الوطن ال سيما أنّ الجميع يعلم أنّ فريقا ً واحدا ً
ال يستطيع أن يقود البالد كما يريد».

الوفد سيستكمل زياراته

وأفادت مصادر «قواتية» «البناء» أنّ «وفد
الكتلة سيستكمل زياراته اليوم ويزور رئيس
المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة
تمام سالم ورئيس حزب الكتائب النائب سامي
الجميّل».
وردا ً على سؤال حول ما إذا كان الوفد سيزور
رئيس تيار ال��م��رده سليمان فرنجية ،قالت
المصادر« :زي��ارة فرنجية ليست مدرجة على
جدول زيارات وفد الكتلة وإنْ كنا منفتحين على
الجميع ،لكن هذا األمر يحتاج الى تنازالت من
هنا وهناك».
وعن االنتخابات البلدية أوضحت المصادر
«أنّ االتفاق بين القوات والتيار الوطني الحر له
وزن كبير وسينعكس على االنتخابات البلدية،
وإنْ ع��اش��ت زح��ل��ة ف��ت��رة طويلة تحت كنف
العائالت».

باسيل يلتقي السفير الفرنسي

في المقابل ،التقى وزي��ر الخارجية جبران
باسيل في قصر بسترس ،السفير الفرنسي
إيمانويل بون الذي غادر من دون اإلدالء بأيّ
تصريح.

فرنجية :الرئاسة محطة
وال خالف مع حلفائنا

وأكد رئيس «تيار المرده» النائب سليمان
فرنجيه «أنّ األم��ور إيجابية ،وأنّ الظروف
السياسية هي التي توصل رئيس الجمهورية»،
مشيرا ً الى أنّ «الرئاسة محطة وأن ال خالف مع
حلفائنا».
وخ�ل�ال ع��ش��اء ف��ي ق��ص��ر ال��رئ��ي��س ال��راح��ل
سليمان فرنجية .تطرق فرنجية الى الوضع
في الشمال ولبنان والمنطقة ،داعيا ً الى «عدم
االنجرار الى السجاالت اإلعالمية او عبر مواقع
التواصل االجتماعي» .
وتوجه فرنجيه الى القاعدة الشعبية قائالً:
«أنتم األساس ومن هذه القاعدة انطلق الرئيس
سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية ،ومن هذه
القاعدة سأنطلق اذا كانت لديّ الحظوظ للفوز
برئاسة الجمهورية».

الوضع الرئاسي «بال رئاسة»

الح ّر
وأكدت مصادر نيابية في كتلة «لبنان ُ
الموحد» لـ«البناء» أنّ «قرار الكتلة بالنزول الى
ّ
المجلس النيابي والمشاركة في جلسة اإلثنين
أو أيّ جلسة انتخاب تليها ،مرتبط بمشاركة
حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة» .ورجحت
ال��م��ص��ادر أن «ال يتأ ّمن النصاب ف��ي جلسة
اإلثنين وبالتالي سيكون مصيرها التأجيل
كسابقاتها» .ووصفت الوضع الرئاسي الحالي
بـ«بال رئاسة».
وإذ نفت أيّ اتصاالت في الوقت الحالي بين
بنشعي والرابية ،لم تستبعد المصادر أن تشهد
األيام المقبلة ح��وارا ً بين عون وفرنجية حول
الملف الرئاسي.

سالم :ال معطيات
لحصول توطين

في غضون ذلك ،أعرب رئيس الحكومة تمام
سالم عن ارتياحه لحيثيات مؤتمر لندن لدعم
سورية ودول الجوار ،واللقاءات التي عقدها
على هامشه ،وأكد أمام الوفد االعالمي المرافق
«أننا لم نلمس أيّ إجراء او موقف حتى اللحظة
يقول ب��أنّ هناك توطينا ً للسوريين ونحن لم
نتنازل عن المطالبة بعودتهم إل��ى بالدهم،
كما لم يتخذ في لبنان حتى اللحظة أيّ إجراء
يؤدّي الى التوطين ،وما شهدناه ال يشير الى
أيّ معطيات في هذا السياق» .وأوض��ح سالم
أنه «ال يمكن معرفة حصة لبنان من المؤتمر ألنّ
االمر يحتاج الى مزيد من الوقت ل ُيبتّ شكلها
النهائي».

بو صعب لـ«البناء»:
ال شروط على لبنان

وزي��ر التربية الياس بو صعب ال��ذي رافق
سالم الى مؤتمر المانحين ،أكد لـ«البناء» أنّ
«حصة لبنان من المبالغ المالية في مؤتمر
لندن لم تحدّد بعد وال صحة لمبلغ ملياري
دوالر ،بل هناك خطة قدّمها لبنان وعلى أساسها
ستق ّرر األمم المتحدة في خالل أسبوع وستوزع
الحصص المالية على أساس المشاريع المقدّمة
من الدول ومن ضمنها لبنان».
ونفى الوزير بو صعب وضع أيّ شروط دولية
على لبنان مقابل تلقيه المساعدات المالية،
ووصف مخاوف البعض من أنّ عمل السوريين
في لبنان سيؤدّي الى توطينهم بـ«الوهم»،
وطمأن إلى أن «ال خوف من موضوع التوطين،
ألنّ العمال السوريين في لبنان يعملون أصالً
في الزراعة والصناعة والمقاوالت وال مانع من
توفير فرص عمل جديدة ضمن هذه القطاعات
وفي إطار القوانين اللبنانية».
وأضاف بو صعب« :أنّ تلقي لبنان مساعدات
لتوفير ف��رص عمل للسوريين في لبنان في
قطاعات كالزراعة ،هو مصلحة للبنان ،ألنّ
ذلك يشجع هذه القطاعات ويعود بالفائدة على
أرب��اب العمل ،ألنّ لبنان يحتاج الى عمال في
هذه القطاعات وألنّ من واجب المجتمع الدولي
مساعدة لبنان اقتصاديا ً لح ّل أزمة النزوح».

ما قبل( ...تتمة �ص)1
 عندما تتراكم التح ّوالت في الحروب لصالح فريق واحد،وتتراكم الهزائم على ضفة واح��دة ،وعندما يبدأ ال�ت��ذ ّرع بقوة
تدخل حلفاء الخصم ،وضعف تدخل ومعونة الحلفاء ،وعندما
يصير الحديث عن أسلحة نوعية ،وأحيانا ً سالح س ّري يستخدمه
الخصم ،تكون الساعة قد أزفت ،والتح ّول الكبير قد صار وراء

أي لحظة ،خصوصا عندما
ال�ب��اب ،وي�ك��ون ق��دوم��ه متوقعا ً ف��ي ّ
تحدث التح ّوالت في الجبهات الكبرى بزمن قياسي ال يعادل
قيمتها العسكرية قياسا ً بنسبة القوى المحتشدة قبالة بعضها،
يأتي االنهيار كالطوفان والزلزال بال موعد ،إنه يحدث وفقط.
ناصر قنديل

اختبروا �أوزانكم( ...تتمة �ص)1
بجرم االستبداد بالسلطة من خالل تمديد والية
أصحابها ،رؤساء ونوابا ً ووزراء ،الى أبد اآلبدين.
أم��ا وانّ االن��ت��خ��اب��ات البلدية ستجري على
األرج��ح ،فلماذا ال نغتنمها جميعا ً فرص ًة الختبار
نظام النسبية (التمثيل النسبي) ال ُمراد (؟) اعتماده
في االنتخابات النيابية المقبلة ،كما الختبار األوزان
الشعبية ألرك���ان النظام وال��دائ��ري��ن ف��ي فلكهم،
وكذلك ألطراف الخط الوطني الديمقراطي التقدّمي
تكتلي  8و  14آذار اللذين يمسكان
المستق ّل عن
ّ
بناصية البلد؟
إنّ اعتماد النسبية في االنتخابات البلدية سيكون
عبارة عن استطالع رأي بع ّينة كبيرة ذات صدق ّية
ويُعطي المعنيين جميعاً ،مسؤولين ومواطنين،
فكر ًة واضحة عن التأييد أو التنديد اللذين يحملهما
لهم أبناء الشعب ،كما يش ّكل اختبارا ً عمليا ً لنظام
النسبية عند وضعه موضع التنفيذ.
انّ قادة التكتالت السياسية الكبرى أحوج من
غيرهم لمعرفة حقيقة أوضاعهم الشعبية .ذلك انّ
احداثا ً وتحدّيات وتجارب متعدّدة ومهمة جرت منذ
آخر انتخابات في العام  ،2009وتركت آثارا ً فارقة
في اتجاهات الناخبين ،وبالتالي في خياراتهم.
ليس ّ
أدل على ذلك من استطالع أجراه مدير «مركز
بيروت لألبحاث» عبدو سعد (صحيفة «االخبار»
 )2/2/2016واس��ت��ط�لاع آخ��ر أج��رت��ه شركة
«ايبسوس» (صحيفة «النهار» .)3/2/2016
يُستنتج من هذين االستطالعين كما من غيرهما
الواقعات اآلتية:
المرجح ان يخوض «التيار الوطني
ـ بات من
ّ
الحر» (ميشال ع��ون) وح��زب القوات اللبنانية

(سمير جعجع) االنتخابات النيابية المقبلة
متحالفين ،وهو تط ّور سيقلب التحالفات السياسية
رأسا ً على عقب.
ـ إنّ غياب قانون انتخابي عادل لن يم ّكن الثنائية
المسيحية المستجدّة (تحالف عون وجعجع) من
الفوز بأكثر من  35مقعداً ،منها  27مقعدا ً يفوز بها
المسيحيون بق ّوتهم الذاتية ،ويفوزون بالمقاعد
األخرى نتيج َة التعاون مع قوى وطنية وإسالمية
حليفة.
ـ يبدو حزب المستقبل (سعد الحريري) وتج ّمع
«لبنان أوالً» الذي يقوده مهدَّدا ً بخسارة تصل الى
 17مقعدا ً من مجموع عدد نواب كتلته النيابية
االئتالفية التي تض ّم حاليا ً  39نائباً.
ـ حصل التحالف بين عون وجعجع على تأييد
ثلثي عيّنة «ايبسوس» ( 1062مواطناً) من غالبية
ّ
المسيحيين ( 85في المئة) وعارضه ثلث الس ّنة و
 28في المئة من الدروز.
ـ إن غالبية العيّنة ال ترى نهاية لـ ِ
تكتلي  8و 14
ّ
إذار رغم قيام التحالف بين عون وجعجع.
إذ يتضح انّ حزب المستقبل (سعد الحريري)
وحلفاءه سيكونون أكبر الخاسرين إذا ما جرى
اعتماد قانون االنتخابات للعام  1960الذي جرت
بموجبه انتخابات العام  ،2009فإنّ االستنتاج
المرجحَ ة هي
المنطقي المستم ّد من هذه الواقعة
َّ
نشوء مصلحة واضحة لحزب المستقبل في اعتماد
نظام النسبية ألنه يم ّكنه ،في األق ّ��ل ،من اإلف��ادة
من ق ّوته الذاتية بين الناخبين الس ّنة وتفادي
خسارتهم تحت وطأة التحالف المستج ّد بين عون
وجعجع من جهة وأرجحية تحالف ح��زب الله

معهما في االنتخابات المقبلة من جهة أخرى.
الى ذلك ،فإنّ حزب الكتائب سيكون الخاسر
الثاني ،بعد حزب المستقبل ،ج� ّراء قيام تحالف
المرجح ان يخسر مقعد
ع��ون وجعجع ،إذ من
ّ
رئيسه سامي الجميّل في دائ��رة المتن الشمالي،
ومقعد نائبه سامر سعاده في دائ��رة طرابلس،
ومقعد حليفه نديم الجميّل في دائ��رة األشرفية،
ومقعد نائبه ايلي ماروني في دائرة زحلة ،كما من
المرجح ان يخسر أيضا ً مقعد نائبه فادي الهبر
ّ
في دائرة عاليه ،األمر الذي ينهي التمثيل النيابي
لحزب الكتائب في البرلمان إذا ما جرى اعتماد
قانون االنتخابات للعام  1960مرة أخرى.
ك ّل هذه الواقعات والشواهد الالفتة من شأنها ان
تحمل حزب المستقبل كما حزب الكتائب على إعادة
النظر بموقفهما السلبي من مطلب غالبية اللبنانيين،
وه��و اعتماد التمثيل النسبي ف��ي االنتخابات
المقبلة ،وستدفعهما أيضاً ،كما غيرهما من األحزاب
والتكتالت السياسية ،الى القبول بمطلب اعتماد
النسبية في االنتخابات البلدية المقبلة كونها تم ّكن
الجميع من اختبار أوزانهم الشعبية بعد ك ّل ما طرأ
على المشهد السياسي من تطورات وتقلّبات ،فضالً
عن إعطاء الجميع فكرة ع ّما سيكون عليه وضعهم
السياسي واالنتخابي إذا ما جرى اعتماد النسبية
في االنتخابات النيابية.
هل يتع ّقل ويتجاوب المسؤولون الذين تع ّودوا
تغليب األغراض والمصالح الضيّقة على المنطق
الوطني والصالح العام؟

د .عصام نعمان

عبا�س ي�شرف بتكليف من بو �صعب
على �إتمام التجهيزات في المدار�س الجديدة في عكار
بتكليف من وزير التربية الياس بو صعب وحضور رئيس دائرة التربية
في الشمال عبد الباسط عباس وصلت الى مدرسة الحصنية الرسمية كامل
التجهيزات الالزمة للمدرسة ،حيث أشرف عباس شخصيا ً على إفراغ حمولة
الشاحنات من مقاعد دراسية وغيرها من المسلتزمات المدرسية.
وأشار عباس إلى أنه قبل نحو خمسة عشر يوما ً تسلّمت وزارة التربية
من مؤسسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري مدارس عدة جرى إنجازها في
عكار ،وأنّ وزارة التربية وفور تسلّمها المدارس وتوقيع العقد ،بدأت بتحضير
التجهيزات الى هذه المدارس وه��ي :مدرسة الحصنية الرسمية ،مدرسة
السنديانة الرسمية ،مدرسة البيرة الرسمية وثانوية رحبة الرسمية التي
ينقصها بعض االحتياجات.
وأوضح أنّ التجهيزات التي ت ّم إفراغها (أول أمس الخميس) في مدرسة
الحصنية هي للحلقة األولى والثانية والثالثة التعليمية ،وبذلك تكون كامل
التجهيزات المدرسية وصلت الى مدرسة الحصنية .أما الخطوة الثانية فت ّمت

أمس الجمعة باستكمال التجهيزات في مدارس البيرة والسنديانة ورحبة.
وقال عباس :بذلك تكون ال��وزارة قد أنجزت تجهيز المدارس كافة التي
تسلّمتها من مؤسسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري...
بدوره شكر رئيس بلدية الحصنية محمد حموضة وزير التربية الياس بو
صعب ورئيس دائرة التربية في الشمال عبد الباسط عباس على حرصهما
الشديد على مستقبل أبناء بلدة الحصنية وجوارها التعليمي ،وعلى المسارعة
في تجهيز المدرسة الرسمية بكافة التجهيزات الالزمة خالل مدة قصيرة،
شاكرا ً مؤسسة الحريري التي قامت ببناء هذا الصرح التعليمي داخل بلدته
الحصنية.
وأمل بافتتاح المدرسة في أقرب وقت ممكن بعد تسلّمها من قبل وزارة
التربية ،لما لذلك من أهمية كبرى لدى أهالي البلدة وجوارها الذين يتكبّدون
مصاريف عالية نتيجة إرس��ال أبنائهم ال��ى ق��رى بعيدة بهدف تحصيل
تعليمهم...

�أبو غيدا طلب الإعدام لهما

«�أبو عائ�شة» قتل ال�شهيد حمية بتكليف من التلة
إع��ت��رف اإلره���اب���ي ال��م��وق��وف
السوري علي أحمد لقيس الملقب
«أبو عائشة» ( 30عاماً) أنه قام
بتكليف من المتهم الفار السوري
جمال حسين زينية ( 44عاما)
الملقب «أب��و مالك» التلة بإعدام
العسكري الشهيد محمد حمية
ب���إط�ل�اق ال���ن���ار ع��ل��ى رأس����ه من
م��س��دس ن���وع «غ���ل���وك» .وص��� ّور
عملية اإلعدام الملقب «ابو حذيفة»
بواسطة كاميرا موضوعة على
قاعدة بحضور السوري فسطاط
الغوطة واللبناني عمر صالح».
هذه االعترافات أدلى بها لقيس اثر
إلقاء القبض عليه في مطار بيروت
وه���و ي��ح��اول ال��س��ف��ر إل���ى تركيا
بواسطة ج��واز سفر م��ز ّور باسم
عماد محمد الغبرة ز ّوده به المدعو
«ابو جودة» لقاء مبلغ  200دوالر
أميركي.
وأض��اف لقيس أن��ه إبّ��ان بروز
الجماعات اإلرهابية المسلحة في
سورية انتسب إلى فصيل «فرسان
السنة» ال��ذي أ ّل��ف��ه الشيخ ماهر
محسن ،وتم تدريبه على تصنيع
المتفجرات وال��ع��ب��وات الناسفة
أثناء دورة عسكرية خضع لها على
يد «أبو إسالم» وأصبح من الخبراء
الذين يُعتمد عليهم في هذا المجال.
ول��دى ب��دء معركة ي��ب��رود التحق
بجبهة «النصرة» ،وبايع أميرها
هناك أبو مالك التلة ،والذي تبيّن
ان اسمه الحقيقي جمال حسين

زينية م��ن س��وري��ة ،وال���ذي كلفه
بتدريب عناصر الجبهة بقطاع
عسال ال��ورد .وخ�لال آب ،2014
ّ
وإثر توقيف الجيش اللبناني أبو
أحمد جمعة دخلت عناصر تنظيم
«داع���ش» ،واشتبكت مع الجيش
وس��ان��دت��ه��ا ج��ب��ه��ة «ال��ن��ص��رة»
التي تمكنت م��ن احتجاز بعض
العسكريين في مغارة في الجرد
وخضعوا ل���دورة ت��دري��ب القرآن
الكريم والفقه بناء ألوامر أبو مالك
التلة.

كما اعترف أنه حضر اجتماعات
ألم��ي��ر جبهة «ال��ن��ص��رة» والقائد
العسكري والشرعي لها الملقب
«األحوازي» و«أبو طاقية» ،وقادة
الفصائل المنتشرة ف��ي ال��ج��رد،
هدفها التخطيط الج��ت��ي��اح قرى
لبنانية والسيطرة عليها .لكن
تسارع األح��داث واالشتباكات مع
َ
حال دون تنفيذ المخطط
الجيش
المرسوم .وتبيّن أنه ت ّمت مصادرة
إخ��راج القيد ال��م��ز ّور باسم عماد
محمد الغبرة وعليه صورة المدّعى

عليه علي لقيس.
هذا ما ورد في القرار االتهامي
الذي أصدره أمس قاضي التحقيق
العسكري األول ري��اض أب��و غيدا
وطلب فيه عقوبة اإلع��دام لك ّل من
السوريين لقيس وأبو مالك التلّة
في جناية قتل الشهيد حمية.
وك���ان ال��ج��ي��ش تسلم جثمان
ال��ش��ه��ي��د ح��م��ي��ة ف���ي  1ك��ان��ون
األول  2015ضمن صفقة تبادل
العسكريين المخطوفين ل��دى
«جبهة النصرة».

�إعالنات ر�سمية
وزارة الزراعة
تعلن وزارة الزراعة -المديرية العامة
ل��ل��زراع��ة -ع��ن إج���راء اس��ت��دراج ع��روض
عائد لتلزيم تقديم قرطاسية لزوم وزارة
الزراعة -المديرية العامة للزراعة ،وذلك
في مبناها الكائن في بئر حسن -مقابل ثكنة
هنري شهاب ،بتاريخ  2016/3/4الساعة
التاسعة ،يمكن للراغبين في االشتراك
في استدراج العروض ه��ذا ،االط�لاع على
دفتر الشروط الخاص العائد لهذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان -المديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل
أو باليد مباشرة ،على أن تصل ال��ى قلم
مصلحة الديوان -المديرية العامة للزراعة،
قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم
عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء استدراج
العروض.
بيروت في 2016/2/3
مدير عام الزراعة باإلنابة
حنا الحاج
التكليف
203
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لتقديم وتركيب خزانين
بسعة 16000م 3للخزان الواحد لمادة
الفيول أوي��ل في معمل الجية ال��ح��راري،
م���وض���وع اس����ت����دراج ال����ع����روض رق��م
ث4د 14158/تاريخ  ،2015/12/26قد
مددت لغاية يوم الثالثاء 2016/3/29
عند نهاية ال��دوام الرسمي الساعة 3:30
ب.ظ.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدارج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على

نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2016/2/3
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
209
المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال :إس��ت��ح��داث غرفتين م��ع تقديم
وتركيب محولين كهربائيين مع توابعهما
باالضافة ال��ى حفريات مع كابالت لزوم
معهد عرمون.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع 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
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2016/3/24
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.

دعوة

بناء على المادة  15من القانون األساسي لجمعية التنمية االجتماعية
والثقافية يدعو رئيس الجمعية أعضاء الهيئة العامة المسددين
اشتراكاتهم الى اجتماع النتخاب الهيئة االدارية للجمعية يوم الجمعة
الواقع فيه التاسع عشر من شباط  2016الساعة الثالثة عصرا ً في مركز
عمر المختار التربوي الخيارة ،وإذا لم يكتمل النصاب يرجأ االجتماع
الى يوم الجمعة السادس والعشرون من شباط  2016في نفس الساعة
والمكان ويكون قانونيا ً بمن حضر.
رئيس جمعية التنمية
االجتماعية والثقافية
عبد الرحيم مراد

دعوة

بناء على المادة  15من القانون االساسي لجمعية الوفاء االجتماعية
والثقافية الخيرية يدعو رئيس الجمعية اعضاء الهيئة العامة المسددين
اشتراكاتهم الى اجتماع النتخاب الهيئة االدارية للجمعية يوم الجمعة
الواقع فيه التاسع عشر من شباط  2016الساعة الرابعة عصرا ً في مركز
عمر المختار التربوي الخيارة ،وإذا لم يكتمل النصاب يرجأ االجتماع
الى يوم الجمعة السادس والعشرون من شباط  2016في نفس الساعة
والمكان ويكون قانونيا ً بمن حضر.
رئيس جمعية الوفاء
االجتماعية والثقافية الخيرية
عبد الرحيم مراد

بيروت في 2016/02/3
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
216
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألش��غ��ال مختلفة ل���زوم ن��ظ��ارات فصائل
األشرفية -طريق الشام -النهر -الجميزة.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع 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
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/3/29وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2016/02/3
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
216
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ألشغال :تقديم وتركيب ثالث غرف مسبقة
ال��ص��ن��ع تستخدم إث��ن��ت��ان منها كغرفة
إتصاالت وغرفة عمليات وواح��دة كمكتب
للضابط رئيس غرفة عمليات بعلبك.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة

الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع 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
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
الحادية عشرة من تاريخ 2016/3/22
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2016/02/3
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
216
اعالن عن مناقصة عمومية
ان المديرية العامة لقوى األمن الداخلي
تعلن عن رغبتها في إجراء مناقصة عمومية
ل�لأش��غ��ال :المطلوبة إلس��ت��ح��داث حمام
لإلناث لزوم شعبة اإلتصال الدولي وشعبة
التخطيط والتنظيم في ثكنة المقر العام.
على الراغبين بتقديم ع���روض بهذا
الشأن الحضور الى مصلحة االبنية -ثكنة
الحلو -ش��ارع م��ار ال��ي��اس ل�لاط�لاع 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
تاريخ جلسة التلزيم.
ان جلسة فض العروض تجري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/3/22وذلك
في ثكنة الحلو  /مصلحة االبنية.
بيروت في 2016/02/3
رئيس االدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف
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إ ّنا لله وإ ّنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمته تعالى

الحاجة جميلة ال�شيخ �إبراهيم �شم�س الدين
زوجها :الحاج بهجت حيدر
أبناؤها :المحامي علي قنديل زوجته المحامية إيناس عاصي
الدكتور المهندس حسن قنديل زوجته نزهة مراني
الدكتور محمد حيدر (طبيب نووي) زوجته ندى شهاب
األستاذ حسين حيدر زوجته تغريد حسن
إبراهيم حيدر (الجمارك) زوجته رانيا سبيتي
بـنـاتهـا :سمر حيدر زوجة حسين فرحات
روال حيدر زوجة المؤهل أول إبراهيم كسرواني
أشقاؤها :المرحومون :الدكتور مح ّمد واألساتذة علي،
حسن وحسين شمس الدين
شقيقاتها :المرحومة الحاجة فاطمة ،الحاجة رحمة ،الحاجة رؤوفة،
الحاجة إنصاف.
يُصلّى على جثمانها الطاهر في جبانة بلدتها عنقون اليوم السبت
بتاريخ  6شباط ,الساعة الحادية عشرة صباحاً.
تقبل التعازي بعد الدفن يومي السبت واألح��د  6و 7شباط 2016
في منزل العائلة في عنقون ،ويوم االثنين بتاريخ  8شباط في جمعية
التخصص والتوجيه العلمي ـ الرملة البيضاء ـ بجانب خطيب وعلمي
ّ
قرب المديرية العا ّمة ألمن الدولة ،من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية
الساعة السابعة مساءً.

