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حمليات � /إعالنات

ال�سعودية توا�صل �إهانتها للبنانيين �إعالمي ًا

جريج :كاريكاتور �سمج ويتطاول على رمز لبنان
الم�شنوق :خطيئة ال تغتفر و�إهانة لكل العرب
تواصلت الحملة السعودية ضد
لبنان لتصل إلى جسمها اإلعالمي من
خالل إقفال قناة «العربية» مكتبها في
بيروت وصرف اللبنانيين العاملين
فيه ،وم��ن ثم رس��م العلم اللبناني
وف��وق��ه ع��ب��ارة «دول���ة لبنان كذبة
نيسان» وذلك في كاريكاتور نشرته
صحيفة «الشرق األوسط» المملوكة
من أبناء ملك السعودية سلمان بن
عبد العزيز ،موجهة بذلك إهانة الى
جميع اللبنانيين من دون استثناء.
األمر الذي أثار غضبا ً رسميا ً وشعبيا ً
لبنانيا ً بهذا التصرف.
وف���ي أول تعليق ل��ه ع��ل��ى ه��ذه
اإلهانة ،أدان وزي��ر اإلع�لام اللبناني
رمزي جريج نشر الكاريكاتور ،مؤكدا ً
أن علم لبنان هو رمز متأصل بالتاريخ
ال يمكن النيل منه وهو فوق كل اعتبار.
ورأى ج��ري��ج أن م���ا ُن��ش��ر في
الصحيفة السعودية ال يمت إلى
ال��ك��اري��ك��ات��ور بصلة ،واص��ف �ا ً إي��اه
بالـ»سمج» لما فيه من تطاول على
رمز لبنان ،مؤكدا ً أنه يدرس اتخاذ
تدابير في هذا الصدد.

وزير البيئة

كما ر ّد وزير البيئة محمد المشنوق
على الرسم الكاريكاتوري فاعتبر «أن
دول��ة لبنان تش ِّرف كل العرب وكل
إهانة لعلمها هي إهانة لكل العرب».
ورأى «أن صحيفة الشرق األوسط
سقطت في خطيئة ال تغتفر» .وقال
« فليتحرك القضاء لرميها في حفرة
كذبها».
ومساء ،أفادت «الوكالة الوطنية
لإلعالم» أن ع��ددا ً من شبان الحراك
ال��م��دن��ي ،دخ��ل��وا م��ك��ات��ب ج��ري��دة
«الشرق األوس��ط»  -الطابق الـ11
في مبنى برج «الغزال» ،بالتباريس
 األشرفية ،أثناء غياب معظم جهازالتحرير ،وعملوا على تمزيق عدد
ال��ج��ري��دة ،اح��ت��ج��اج�ا ً على الرسم
الكاريكاتوري.
وح��ض��رت دوري�����ات م��ن م��ف��رزة
استقصاء بيروت وشعبة المعلومات
وآمر فصيلة األشرفية في قوى األمن،
واستمعت إل��ى إف��ادة مع موظفتين
وشاب حول الحادث.
وردّت الصحيفة بتبرير نشر
الكاريكاتور المسيء مشيرة إلى «أن
الكاريكاتور ك��ان يهدف لإلضاءة
على الواقع الذي تعيشه الدولة كبلد
يعيش كذبة كبيرة سببها محاوالت

أوراق مبعثرة في مكتب «الشرق األوسط»
الهيمنة عليه وإبعاده عن محيطه
العربي».

ردود فعل

وف����ي ردود ال��ف��ع��ل ال��ش��اج��ب��ة
للكاريكاتور ،ق��ال رئيس المجلس
العام الماروني الوزير السابق وديع
الخازن في بيان« :ليس أغلى على
قلوب اللبنانيين جميعا ً من الحرية
على مختلف أشكالها ،وعلى األخص
حرية التعبير ،لكن ليس أي تعبير
عندما يتعلق األم��ر برمزية لبنان
ف��ي علمه ال��وط��ن��ي .وأن تستغل
مناسبة كذبة نيسان في صحيفة
إعالمية صادرة في المملكة العربية
السعودية لتدعونا إلى االستغراب
واالستنكار ألنها تشكل إس��اءة إلى
المملكة ولبنان .لقد ارتكبت صحيفة
الشرق األوسط شتيمة موصوفة هي
بمثابة خطيئة مميتة بحق الشعبين
ال��س��ع��ودي واللبناني .فهل فاتها
ما كان ي��ردده الراحل األمير فيصل
األول من أن��ه« :ل��و ك��ان يمكن شراء
استقالل لبنان ،لكنت دفعت أي مبلغ
يطلب ،فهو الباب المؤدي الستقاللنا
جميعا».
وأش��ار أمين الهيئة القيادية في
«ح��رك��ة الناصريين المستقلين-
المرابطون» العميد مصطفى حمدان
إلى أن «أبلغ ما يمكن به ال��رد على
ما قامت به صحيفة سالطين «بيت

سعود» بتحقير قدس أقداسنا العلم
اللبناني وأرزتنا المقدسة ،أن نقتبس
ما قاله قائدنا ومعلمنا جمال عبد
الناصر منذ عشرات السنين ألنهم
كانوا دائما ً آفة ومصدر التآمر على
أبناء األمة العربية »:إن جزمة أصغر
شهيد لبناني أش��رف من ت��اج بيت
سعود».
وانتقد توفيق سلطان في بيان،
الكاريكاتور ،وق��ال« :أول ما أُعلمت
بأن جريدة الشرق األوس��ط نشرت
رسما كاريكاتوريا للعلم اللبناني
تحت عنوان كذبة نيسان ،ظننت أن
الخبر هو كذبة نيسان ،وإذ بي بعد
أن تحققت من الخبر صعقت ،ألن
جريدة الشرق األوسط شبه رسمية،
والخبر ال يدخل ضمن إطار الحريات
التي نقدسها».
أضاف« :ليعلم القاصي والداني،
أن لبنان وط��ن بكل المقاييس ،بل
ه��و ج��وه��رة ال��ب�لاد العربية ،ودف��ع
الغالي والنفيس دفاعا ً عن العروبة
وقضاياها المحقة ،وف��ي طليعتها
القضية الفلسطينية .أرجو أن يكون
ما نشر في جريدة الشرق األوسط
زلة من إدارة الجريدة ،وأن تبادر إلى
االع��ت��ذار من الشعب اللبناني على
هذه اإلساءة».

..والعربية تقفل مكتبها

إلى ذلك ،أقفلت قناة «العربية»

وق��ن��اة «ال��ح��دث» المتفرعة عنها،
مكاتبهما في ساحة رياض الصلح
ف��ي وس��ط ب��ي��روت ،ص��ب��اح أم��س،
بعدما أبلغت العاملين فيها بواسطة
مدير ش��ؤون الموظفين ومحامي
المحطة ف��ي ب��ي��روت إيلي دان��ي��ال،
بإقفال مكاتبها في بيروت كلياً ،وأن
في جعبة المحامي  27تبليغ صرف،
للعاملين من إعالميين وتقنيين.
ون��ق��ل ع��ن أح��د العاملين ،أنهم
أب��ل��غ��وا ب���أن أس��ب��اب �ا ً أم��ن��ي��ة وراء
إقفال مكاتب القناة ،وب��دأ اإلع��داد
لدفع التعويضات الالزمة تمهيدا ً
ل��ص��رف��ه��م ،وه���ي ق���د ت��ب��ق��ي على
مراسليها في لبنان.
وتعليقا ً على القرار ،أسف الوزير
جريج لحصول هذا األمر «خصوصا
أن ال م��ب��رر أم��ن��ي��ا إلق��ف��ال مكاتب
القناة» .وسأل« :هل القرار نابع عن
موقف سياسي بسبب توتر العالقة
بين لبنان ودول الخليج ،وال سيما
السعودية؟».
وقال إنه «كان يأمل أن يزول هذا
التوتر ،خصوصا ً أن لبنان أبدى
م���دى ح��رص��ه ع��ل��ى ه���ذه العالقة
وأن اتصاالت ع��دة أجريت في هذا
اإلط��ار» ،مشددا ً على انه «ال بد من
ت��ج��اوز أزم��ة ال��ع�لاق��ات ،ربما عبر
اتصال مباشر بين رئيس الحكومة
تمام سالم والعاهل السعودي خالل
المؤتمر الذي سيعقد في تركيا».

«الفكر العاملي»:
تعطيل اال�ستحقاق
البلدي ا�ستهداف
لإرادة النا�س
أب���دى رئ��ي��س «ل��ق��اء الفكر
العاملي» وإم��ام بلدة عيناثا
ال��س��ي��د ع��ل��ي ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف
ف��ض��ل ال���ل���ه «خ��ش��ي��ت��ه م��ن
األج��������واء ال��س��ل��ب��ي��ة ال��ت��ي
تحيط باالستحقاق البلدي
واالختياري».
ورأى أن «ت��ع��ط��ي��ل ه��ذا
االس��ت��ح��ق��اق ال يقع إالّ ضمن
دائ��رة استهداف إرادة الناس
وه��ذه السياسة تف ِّرغ الوطن
من مكوِّنه اإلنساني وتحوِّله
إلى مزرعة».
وت��ط��رق إل��ى ملف الفساد،
ف��اع��ت��ب��ر أن «م��ت��اب��ع��ة ه��ذه
الملفات مسؤولية وطنية مبديا ً
استغرابه لكون بعض الطبقة
السياسية شريكة ومساهمة
في ارتكاب الفساد أو المساومة
وعقد الصفقات مع الفاسدين».
ودع�����ا إل����ى «رف�����ع ال��ص��وت
الشعبي والمدني عاليا ً لفضح
هؤالء ودعم القضاة والقضاء
النزيهين وتحصينهم في وجه
الضغوط من األنواع كافة حتى
إحقاق الحق وزج المرتكبين
في السجن بعد محاكمتهم أمام
عدالة الوطن والناس».
من جهة ثانية ،سأل فضل
الله عن «أس��ب��اب ه��ذا اإلقبال
ال��دول��ي على لبنان وتوقيت
ال��زي��ارات المتالحقة لبعض
م���س���ؤول���ي ال������دول ال��ك��ب��رى
والمبعوثين األمميين» .وأشار
إل��ى أن «ه��ذه اللهفة الدولية
ع��ل��ى وط��ن��ن��ا تثير ال��م��خ��اوف
م���ن إغ����راق����ه ف���ي ال���وح���ول
الدولية وإسقاطه في غياهب
المخططات المشبوهة».
وشدّد على «أننا وسط هذه
المناخات الملبّدة نخشى من
النيّات العدوانية للصهاينة،
ب��ع��ي��دا ً م��ن ل��غ��ة ال��ت��ه��وي��ل أو
التطمينات ال��ت��ي يجعل من
العدو حمامة سالم فال مساومة
أو تفاهم معه ويجب توخي
ال���ح���ذر وال��ح��ي��ط��ة وال��ي��ق��ظ��ة
ال��دائ��م��ي��ن وال���وق���وف خلف
الجيش وال��م��ق��اوم��ة لصد أي
عدوان».
وختم فضل الله مؤكدا ً أن
«ال سبيل إالّ الحوار والتالقي
الوطني لنبذ الفتنة وتحصين
الوحدة».

دروي�ش �أولم للجم ّيل :للوحدة والت�ضامن
بين مك ّونات البقاع وزحلة
زحلة ـ أحمد موسى
لبّى رئيس حزب الكتائب النائب
سامي الجميل دعوة رئيس أساقفة
ال���ف���رزل وزح��ل��ة وال��ب��ق��اع ل��ل��روم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام
يوحنا درويش إلى مأدبة غداء في
دار المطرانية ،بحضور الرئيس
السابق لرئيس المجلس النيابي
إي��ل��ي ال��ف��رزل��ي ،رئ��ي��س ج��ه��از أمن
الدولة اللواء ج��ورج قرعة ،رئيس
جهاز أمن الدولة في البقاع العميد
ف��ادي ح��داد ،القضاة ف��وزي أده��م،
ن��ق��وال م��ن��ص��ور وأس��ع��د ج��دع��ون،
وال��ع��دي��د م��ن المطارنة وال��وج��وه
الزحلية.
وف��ي نهاية ال��زي��ارة كانت كلمة
ل��دروي��ش رح��ب فيها بالضيوف،
ومما قال« :إن اللقاء التاريخي الذي
عقد بين البابا فرنسيس والبطريرك
كيريل في هافانا ،كان بداية تاريخية
ل��وح��دة مسيحية لطالما انتظرها
ال��م��س��ي��ح��ي��ون ،وك���ان ب��داي��ة عمل
مشترك بين الكاثوليك واألرثوذكس
لينقلوا إل��ى ال��ع��ال��م رج���اء مفعما
بالمحبة .وقد عقد البابا والبطريرك
ال��ع��زم على ب��ذل الجهود م��ن أجل
تخطي الخالفات التاريخية» .وامل

الحريري التقى بوتين

في إط��ار زي��ارت��ه لموسكو التقى الرئيس سعد الحريري الرئيس
الروسي فالديمير بوتين أمس ،وتم خالل اللقاء البحث في أوضاع لبنان
وعرض الجهود التي يقوم بها الحريري إلنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب
رئيس للجمهورية .كما تم التطرق بحسب المكتب اإلعالمي للحريري
إلى التطورات في المنطقة وخصوصا ً في سورية والجهود التي تبذلها
روسيا إليجاد حل لألزمة السورية.
وقال عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان لـ«البناء» إن «الملف
الرئاسي كان العنوان األبرز لزيارة الحريري إلى موسكو والذي تناوله
مع الرئيس بوتين في إطار تحصين الساحة اللبنانية وإح��داث خرق
في جدار األزمة الرئاسية ،حيث طلب الحريري دعما ً عسكريا ً من روسيا
للجيش اللبناني لتحصين االستقرار الداخلي».
وشدد زهرمان على أن «لروسيا دورا ً فاعالً في ملفات المنطقة إلى
جانب الواليات المتحدة والدول اإلقليمية وأن الحريري لم يقطع تواصله
مع المسؤولين ال��روس يوماً ،ولكن ج��اءت ه��ذه ال��زي��ارة بعد وصول
مبادرته الرئاسية بترشيح الوزير سليمان فرنجية إلى طريق مسدود
نتيجة التعطيل الذي يمارسه الطرف اآلخر ويحاول الحريري تسخير كل
اإلمكانات وعالقاته الدولية في سبيل خرق ما في الملف الرئاسي».

فصل الرئاسة عن ملفات المنطقة

ودعت مصادر نيابية في تيار المستقبل إلى انتظار نتائج هذه الزيارة
على الساحة الداخلية ال سيما رئاسياً ،مضيفة أن «الحريري يعمل
لفصل الملف الرئاسي عن ملفات المنطقة ،لذلك يحاول الضغط في كل
االتجاهات ولدى القوى الفاعلة كي يفك الملف الرئاسي عن الموضوع
السوري تحديداً».
ونفت المصادر لـ«البناء» علمها بما سمعه الحريري من بوتين ،إال
أنها أكدت أن «أجواء اللقاء كانت إيجابية وهناك تجاوب من المسؤولين
الروس تجاه ما طلبه الحريري» .كما نفت المصادر أي قرار لدى تيار
المستقبل بسحب ترشيح الوزير فرنجية للرئاسة في حال لم يحضر إلى
المجلس النيابي في الجلسة المقبلة ،وشددت على أن «المستقبل مستمر
بترشيح فرنجية ويدعوه للنزول إلى المجلس ،لكنه يتفهّم ظروفه
والمعطيات التي تحتم عليه عدم النزول إلى المجلس».

وجهان للزيارة...

وفي تعليقها على زيارة الحريري إلى موسكو قالت مصادر مطلعة في
 8آذار لـ«البناء»« :إن زيارة الحريري إلى موسكو ولقائه الرئيس بوتين
في هذا التوقيت بالذات الذي يمثل فيه بوتين حالة مركزية في أحداث
المنطقة لها وجهان :األول إيجابي هو أن بوتين استقبل الحريري وفريق
عمله وجها ً لوجه ،أما الوجه السلبي فهو سعي الحريري بكل جهده
يوجه ضربات قاسية وقاصمة إلى حلفاء الحريري
للقاء بوتين الذي
ّ
والسعودية من المعارضة السورية المعتدلة وإلى تنظيمي النصرة
وداعش وغيرهما ،وهو بوتين نفسه الذي يعلن وزير خارجيته سيرغي
الفروف منذ أيام أن مصير الرئيس بشار األسد يقرره الشعب السوري
في انتخابات حرة؛ وهذا ضد منطق الحريري والسعودية تجاه سورية
والرئيس األسد».
وأشارت المصادر إلى أن «أقصى طموحات الحريري من لقائه بوتين
هو أن يستطيع أخذ معلومة ما أو رسالة من بوتين وينقلها إلى األمير
محمد بن سلمان ولكي تشكل له مبررا ً للقاء بن سلمان» ،مضيفة« :أما
إذا كان الحريري يراهن من خالل زيارته إلى روسيا أن تسير القيادة
الروسية بوجهة نظره رئاسياً ،فيكون قد طرق الباب الخطأ».
وأوضحت المصادر أن «الحريري يحاول أن يلتف على حقيقة األزمة
الرئاسية التي ظهر أنها أزمة داخلية لبنانية وليست خارجية ،وتتمثل
بتجاوز المرشح األكثر شعبية على الصعيدين المسيحي والوطني ،وهذا
ما يدل عن أن فريق الحريري السياسي مازال يضيع البوصلة».

هوالند ألغى زيارته للبنان

وعلمت «البناء» من مصادر معنية أن «زي��ارة الرئيس الفرنسي
فرنسوا هوالند إلى لبنان والتي كانت مقررة منتصف الشهر المقبل
ألغيت ألسباب تتعلق بتعقيدات الملف الرئاسي» ،وأش��ارت المصادر
إلى أن «الروس رفضوا منذ البداية أن يتورطوا في الموضوع الرئاسي
وتعقيداته الداخلية» ،وشدّدت على أن «ال أفق للفراغ الرئاسي في المدى
المنظور».

على صعيد ملف شبكة اإلنترنت غير الشرعية ومواكبة للتحقيقات
الجارية ،أعلن وزير االتصاالت بطرس حرب تشكيل لجنة فنية لمتابعة
ومساندة ومواكبة التحقيقات التي تجريها المراجع القضائية في الملف
وتقديم التوضيحات واإلجابات .وأبلغ القرار إلى كل من النيابة العامة
التمييزية ،النيابة العامة المالية ،ومف ّوض الحكومة لدى المحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر.
وعملت «البناء» من مصادر وزارية أن «شبه اتفاق حصل بين القوى
السياسية على ترك الملف إلى القضاء بعيدا ً عن التدخالت السياسية
ليتسنى ل��ه متابعة التحقيقات ليحال المتورطون إل��ى العدالة»،
واستغربت المصادر وجود هذا العدد من المحطات غير الشرعية في
عدد من المناطق» ،وكشفت عن «تورط بعض عناصر وضباط في جهاز
الجمارك وبعض القوى األمنية األخ��رى بإدخال المعدات إلى لبنان
المستخدمة في بناء الشبكات غير الشرعية».

جلسة حكومية الخميس المقبل

على صعيد آخر ،يعود مجلس الوزراء إلى االنعقاد الخميس المقبل،
على أن يتم توجيه الدعوة مطلع األسبوع المقبل لمناقشة بنود جدول
األعمال ،وعلى رأسها مشروع مرسوم تشكيل مجلس قيادة المديرية
العامة ألمن الدولة الذي لم تتوصل االتصاالت بشأنه بعد إلى حل.

وأمن الدولة أوال ً

وأكد وزير اإلعالم رمزي جريج لـ«البناء» أن «رئيس الحكومة تمام
س�لام سيدعو مطلع األس��ب��وع إل��ى جلسة لمجلس ال���وزراء الخميس
المقبل على أن يوضع جدول أعمال جديد يتضمن بنودا ً عادية تتعلق
بقبول هبات واعتمادات وتعيينات وتصريف شؤون بعض اإلدارات،
كما سيكون موضوع أمن الدولة بندا ً أوال ً على جدول األعمال ،كما وعدنا
رئيس الحكومة».
وأش��ار جريج إل��ى أن��ه سيصار خ�لال الجلسة البحث في ع��دد من
االقتراحات لحل أزم��ة جهاز أم��ن ال��دول��ة من ضمنها توسيع مجلس
القيادة ،لكن تبين أن هذا االقتراح دونه عقبات تشريعية إذ ال يجوز
لمجلس النواب أن يبدل في الهيكلية اإلدارية ألي مديرية من دون مشروع
قانون مرسل من مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي».
وأضاف جريج« :ومن ضمن االقتراحات تحديد مَن المخطئ مِن بين
المدير ونائبه واالستغناء عنه أو االستغناء عن االثنين ،إذا كانا مخطئين
وتعيين مكانهما» ،مؤكدا ً أن «الوزيرين أالن حكيم وميشال فرعون
سيعرضان وجهة نظرهما للحل في الجلسة والتي تنسجم مع القوانين
وتحصين هذا الجهاز وصالحيات مديره».

استهجن أمين عام «جبهة البناء اللبناني» ورئيس
هيئة مركز بيروت الوطن الدكتور زهير الخطيب،
«ع���ودة البعض ف��ي لبنان للمزايدة سياس ّيا ً في
بيئته الضيقة بالتزامن مع استعادة الجيش العربي
السوري لمدينة تدمر من الـ»دواعش» بإطالقهم ف ّزاعة
توطين الالجئين السوريين في لبنان انطالقا ً من
خلفيات وأوهام طائفية أو مذهبية ،متناسين حقيقة
ّ
توطن اآلالف من اللبنانيين من مختلف الطوائف في
حقبات سابقة في أرجاء الدولة السورية ،وألسباب
سياسية أو اقتصادية».
واس��ت��غ��رب ف��ي بيان «تغافل اإلع�ل�ام ع��ن البعد
التاريخي لتحرير قلعة فخر الدين المعني في تدمر
السوريّة ،فيما يستحضر هذا اإلنجاز الميداني التاريخ
المغيّب عن وحدة لبنان وسورية أرضا ً وشعباً».
وطمأن الخطيب «بأنّ ما سيلي مرحلة التسوية
المتسارعة في سورية ورشة عمالقة إلعادة البناء
ل��ن ُتعيد فقط السوريين الموجودين ف��ي لبنان،
ب��ل سيلحق بهم معظم اللبنانيين سعيا ً للعمل
واألرباح».

�إعالنات ر�سمية
مصادر كتائبية لـ«البناء»« ،أن زيارة الجميل جاءت كرسالة لحلفاء
األم��س وخصوم اليوم أننا م��وج��ودون وال يمكن تجاهلنا مهما كانت
استثناءاتك».
وجدد الجميل في تصريح سابق ،وقوفه إلى «جانب رئيس جهاز أمن
الدولة اللواء جورج قرعة» ،مشيرا ً خالل جولته في مدينة زحلة إلى أنه
و«كأي مدير لمؤسسة وطنية كبرى يفترض أن يتم التعاطي معه على
هذا األساس» ،ومشددا ً على أننا لن نقبل بأن يتم التعاطي معه بأقل من
أنه مدير هذا الجهاز».

شبكة إرهابية في قبضة األمن العام

أمنياً ،إنجاز أمني جديد سجله األمن العام تمثل بتوقيف شبكة تابعة
لتنظيم «داع��ش» اإلرهابي .وأعلنت المديرية العامة لألمن العام في
بيان ،عن توقيف عدد من األشخاص و«نتيجة التحقيق معهم اعترفوا
بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» اإلرهابي وأنهم ناشطون في مجال تجنيد
األشخاص ،ال سيما القاصرين تمهيدا ً لتكليفهم بتنفيذ أعمال تفجير ضد
الجيش اللبناني واألجهزة األمنية».
وقالت مصادر أمنية لـ«البناء» إنه «وبعد سقوط تدمر انسحبت
مجموعات إرهابية إلى منطقة القلمون الشرقي ومنها إلى القلمون الغربي
قبل قطع طريق القريتين أدّت إلى الصراع الذي حصل في منطقة القلمون
الغربي بين تنظيمَي النصرة وداعش على حكم البقعة التي يتواجدون
عليها ،وإثر المواجهات بينهما هربت بعض المجموعات من الجرود إلى
الداخل اللبناني وانض ّمت إلى الخاليا النائمة التي تتح ّرك في الداخل
للتحضير لتنفيذ عمليات أمنية .وهذه الشبكة التي تم اكتشافها أمس من
ضمن هذه المجموعات» .وحذرت المصادر من «أن تنظيم داعش لديه
مشروع في لبنان ولم ينته بعد ،وهو يضع لبنان بديالً عن المناطق
التي يخسرها في سورية والعراق ،لذلك من المنطقي أن يرسل خالياه
اإلرهابية للتمهيد لهجمات تطال بعض المناطق الحدودية ومراكز
عسكرية».

شبكة جونية  -التحقيقات مستمرة...

أمنيا ً أيضاً ،ال تزال التحقيقات مستمرة في شبكة االتجار باألشخاص
التي اكتشفتها قوى األمن الداخلي في جونية ،فقد أكدت مديرية قوى
األم��ن الداخلي في بيان أنها «تمكنت من معرفة هوية الطبيب الذي
كان يقوم بإجراء إجهاض للفتيات ويُدعى :ر.ع .والممرضة التي كانت
تعاونه وهي :ج.أ .وبالتحقيق معهما اعترف الطبيب بإجرائه حوالي
 200عملية إجهاض».

أين تكمن الخطورة األمنية؟

واستبعدت مصادر عسكرية لـ«البناء» التوصل إلى حل في هذا الملف
في الجلسة المقبلة ،بسبب استمرار الخالف السياسي حوله» ،وتوقعت
استمرار األزمة حتى انتهاء مدة والية نائب المدير العام في حزيران
المقبل على أن يُصار حينها إلى تعيين ضابط مكانه» ،موضحة أن
«جهاز أمن الدول في األساس يتبع إلى مجلس الوزراء وليس إلى وزارة
الداخلية أو غيرها ،وبحسب القانون أنشئ ليكون جهازا ً ضابطا ً لكل
أجهزة المخابرات األخرى وانتقاله من الطائفة الشيعية إلى الكاثوليكية
وتسييس وتطييف األجهزة أدى إلى هذه األزمة».

وأشارت مصادر أمنية لـ«البناء» أن «هذه العصابة وغيرها استغلّت
غياب الرقابة على بعض الفنادق والمقاهي وال��ن��وادي في جونية
وغيرها من المناطق السياحية الستخدام بعض النازحين السوريين
نتيجة األوضاع االجتماعية الصعبة التي يعانون منها لتشغيلهم في
أعمال منافية لألخالق واآلداب العامة وممارسة أساليب العنف بحقهم
للحصول على األموال».
وأوضحت أن «شبكات الدعارة هذه كغيرها من شبكات المخدرات
والتهريب والتزوير التي تنشط في غياب الرقابة واستغالل الحروب
والنزوح من دول مجاورة» .وحذرت المصادر من أن الخطورة األمنية في
هذا الموضوع تكمن في استثمار شبكات الدعارة هذه من خالل تكليفهم
بجمع معلومات أمنية لمصلحة تنظيمات إرهابية عبر اختالطهم في
المجتمع اللبناني».

الجميل لـ«البناء»:
«بعد ب ّكير» للحديث عن التحالفات

قتيل وجريحان
في عين الحلوة

الخالف سيستم ّر

لم تكن زيارة رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل
لزحلة في ه��ذا التوقيت «باألمر ال��ع��ادي ،خاصة وأن ع��روس البقاع
تشهد مدا ً وج��زرا ً في «معركة استحقاق بلدي» غير المعارك السابقة
من حيث االصطفافات والتبدّالت في التحالفات .وفيما حصر الجميل
زيارته بمطرانية زحلة للموارنة في كسارة ورئيس أساقفة الفرزل
وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش،
شكلت االنتخابات البلدية محور تصريحاته ،حيث شدّد على أن «هذه
االنتخابات شأن محلي وإنمائي وندعو إلى التوافق وتوحيد الجهود»،
مكتفيا ً بالقول لـ«البناء» «بعد ب ّكير الحديث عن التحالفات» .وتؤكد

أن «ينعكس هذا اللقاء التاريخي على
الواقع المسيحي في لبنان .ففي هذه
اللحظة التاريخية علينا جميعا ً أن
نبذل أقصى الجهد لنحافظ ليس على
الوجود المسيحي فحسب إنما على
الدور المميز لجميع المسيحيين على
مختلف طوائفهم».
وخ��ت��م دروي���ش« :أم���ا ف��ي زحلة
والبقاع ،فنحن دوما ً ندعو إلى الوحدة
والتضامن بين مكونات المجتمع،
ف��ل��زح��ل��ة دور م��ه��م ف���ي ال��ت��ق��ارب
المسيحي  -المسيحي والحوار بين

اللبنانيين .ونحن الكاثوليك رحبنا
وباركنا باالتفاق المسيحي وسيدة
ال��ن��ج��اة تضع ك��ل ق��درات��ه��ا لتكون
زحلة وقضاؤها المدخل الى السالم
والتوافق».
وت��ح��دث الجميل ال��ذي دع��ا إلى
التوافق بين الزحليين.
وكان الجميل زار مطرانية زحلة
للموارنة ف��ي ك��س��ارة يرافقه وزي��ر
االق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة أالن حكيم
والنائب ايلي ماروني ووفد كتائبي
والتقى المطران جوزف معوض.

الخطيب :اللبنانيون �سيلحقون
بال�سوريين للعمل لديهم

رو�سيا تطالب ( ...تتمة �ص)1
لجنة لمواكبة التحقيقات
في اإلنترنت

درويش مرحبا ً بالجميّل في زحلة

وفي ملف أمني آخر تجدّدت أمس التوترات في مخيم عين الحلوة،
وأفاد موقع «ملحق» ليالً عن مقتل المدعو ح.ع .وسقوط جريحين آخرين
حي
في اإلشكال الذي حصل في المخيم ،بعد اعتداء متبادل من شبان من ّ
الصفصاف وآخرين من الباراكسات ،تط ّور إلى إطالق نار متبادل.
كما أفاد موقع «النشرة» نقالً عن مراسله في صيدا أنّ القوى الفلسطينية
وخاصة «الفتحاوية اإلسالمية» أجرت اتصاالت لتطويق ذيول االشتباك،
في وقت باشرت القوة األمنية الفلسطينية المشتركة انتشارا ً على مفرق
شارع البستان حي الصفصاف وسط مروحة االتصاالت على الصعد
كافة لتهدئة الوضع.

إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
اس���ت���دراج ع���روض ع��ل��ى أس���اس تنزيل
مئوي حده األقصى  20%عشرون بالمئة
على أسعار اإلدارة لتنفيذ مشروع أشغال
تعزيل وإنشاء حيطان حماية على مجرى
نهر الشماس في منطقة المجيدل – قضاء
جزين.
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم الخميس ال��واق��ع في
.2016/5/5
فعلى المتعهدين المصنفين وفقا ً ألحكام
المرسوم رقم  3688تاريخ 1966/1/25
في الدرجة الرابعة لتنفيذ صفقات األشغال
المائية ،الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض – وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية – مصلحة
الديوان – كورنيش النهر.
بيروت في  30آذار 2016
المدير العام للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 630

إعالن تلزيم
متخصصة لقطاف
تقديم معدات ف ّنية
ّ
الزيتون لزوم وزارة الزراعة للعام 2016
الساعة ال��ع��اش��رة م��ن ي��وم الخميس
الواقع فيه الحادي والعشرون من شهر
نيسان  ،2016تجري إدارة المناقصات في
مركزها الكائن في بناية بيضون – شارع
ب���وردو – الصنايع – ب��ي��روت ،مناقصة
متخصصة
تلزيم تقديم م��ع��دات ف ّنية
ّ
لقطاف الزيتون لزوم وزارة الزراعة للعام
.2016
التأمين المؤقت :مليون ليرة لبنانية ال
غير لكل صنف (عدد األصناف .) 2
طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل صنف
على حدة.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ،ال���ذي يمكن االط�لاع
وال��ح��ص��ول ع��ل��ي��ه م��ن مصلحة دي���وان
المديرية العامة للزراعة الكائنة في منطقة
بئر حسن – مقابل ثكنة هنري شهاب –
الطابق الثالث.
يجب أن تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
د .جان العليّة
التكليف 595

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
رجا الهبر زوجته نادين خياط وولداهما.
		
ولداها:
ريم عازوري وولداها.
		
النائب السابق غسان أسد األشقر.
		
شقيقاها:
نظام أسد األشقر زوجته رنا عين ملك وأوالده.
		
نضال أسد األشقر زوجة فؤاد نعيم وولداهما.
		
شقيقتها:
يوسف الياس األشقر زوجته ماي غاريوس
أوالد أعمامها:
(رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي السابق).
		
غازي حنا األشقر زوجته نوال بعيني وعائلتهما.
		
المحامي بيتر حنا األشقر
		
زوجته جوسلين سماحه وعائلتهما
		
(رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم).
		
أوالد المرحوم فوزي حنا األشقر وعائالتهم.
		
أوالد المرحوم رامز حنا األشقر وعائالتهم.
		
لور زوجة جان صفير وعائلتها.
بنات أعمامها:
نورا زوجة شارل قرباني وعائلتها.
		
بنات المرحومة وداد زوجة المرحوم الياس نعمة
		
وعائالتهم
		
أوالد المرحومة ميشلين زوجة المرحوم أنطوان خيرالله
		
وعائالتهم
		
خليل ،حياة ،أمل وحنان وعائالتهم.
أوالد خالها:
فؤاد ،أماني ،نوال وإلهام وعائالتهم.
أوالد خالتها:
وعموم عائالت األشقر ،الهبر ،متى ،صالح ،كوراني ،أبي اللمع ،شيبان ،الخوري،
خياط ،عازوري ،عين ملك ،نعيم ،غاريوس ،بعيني ،سماحه ،صفير ،قرباني ،نعمه،
خيرالله ،بردقجي ،موقديه ،وعموم عائالت بحمدون وديك المحدي وأنسباؤهم في
الوطن والمهجر ،ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المرحومة

�أمل �أ�سد الأ�شقر
أرملة المرحوم الياس اسكندر الهبر
الراقدة على رجاء القيامة المجيدة نهار االثنين  28آذار .2016
يستمر تقبُّل التعازي اليوم السبت  2نيسان في منزل شقيقها غسان األشقر –
ديك المحدي.

