6

السنة السابعة  /اجلمعة  8 /نيسان  / 2016العــدد 2049
Seventh year / Friday / 8 April 2016 / Issue No. 2049

حمليات � /إعالنات

دروي�ش عر�ض �أو�ضاع النازحين
مع وفد كن�سي رو�سي

جبري زار �سفيرة الهند

الشيخ جبري وسفيرة الهند

درويش مع الوفد

زحلة ـ أحمد موسى
استقبل رئيس أساقفة زحلة ال��ف��رزل والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا دروي��ش وفدا ً
من الكنيسة في روسيا ض ّم مطران روسيا للكاثوليك باولو
بيزي مسؤول العالقات الخارجية في بطريركية روسيا
األرثوذكسية وسكرتير الحوار المسيحي المسيحي األب
ستيفان ايغومنوف الذي يعمل بإشراف المطران هيالريون،
منسق نشاطات جمعية «عون الكنيسة المتألمة « في الشرق
األوسط األب أندرو هاليمبا ومسؤول العالقات بين الجمعية
والكنائس الروسية بيتر هيمينوك.
وقد نظم المطران درويش للوفد الزائر زيارات إلى أماكن
عدة في زحلة ،بدأت بزيارة إلى طاولة يوحنا الرحيم وهو
مطعم مجاني افتتحته مطرانية زحلة للروم الكاثوليك في
سنة الرحمة ويقدم يوميا ً وجبات الطعام للمحتاجين ،ومن
موسع في مطرانية الروم الكاثوليك شارك فيه
ثم عقد لقاء ّ
األرشمندريت تيودور الغندور ممثالً متروبوليت أبرشية
زحلة وبعلبك للروم األرثوذكس أنطونيوس الصوري،
وخالل اللقاء قدّم درويش شرحا ً مفصالً عن المساعدات
التي تقدّمها المطرانية والكنيسة في زحلة للنازحين

السوريين على كل الصعد ،وقد أبدى الوفد تقديره للجهود
المبذولة لتقديم المساعدة.
بعد اللقاء زار الوفد أحد مخيمات النازحين السوريين في
ضواحي زحلة ،حيث ّ
اطلع على األوضاع ميدانيا ً واستمع
ً
ال��ى االحتياجات ،كما زار ع��ددا من العائالت السورية
المسيحية المقيمة في منازل مستأجرة في زحلة.
واختتم النهار األول للزيارة بصالة مسكونية في مقام
سيدة زحلة والبقاع بمشاركة العديد من المؤمنين ،على
نية السالم في المنطقة.
وف��ي صباح اليوم الثاني زار الوفد يرافقه دروي��ش
المتروبوليت الصوري في مقر المطرانية ،حيث عرض األب
هالمبا والوفد نشاطات جمعية «عون الكنيسة المتألمة»
حول العالم وفي الشرق األوس��ط خصوصاً ،واستمعوا
من الصوري إلى احتياجات األبرشية لمساعدة العائالت
النازحة.
توجه الوفد إلى دمشق للقاء بطريرك الروم
ومن ثم
ّ
الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام في مقر
البطريركية ،وبطريرك الروم األرثوذكس يوحنا العاشر
اليازجي في مقر البطريركية وتفقد ع��ددا ً من المناطق
السورية.

زار األمين العام لـ«حركة األم��ة» الدكتورعبد الناصر جبري مع وفد من
«الحركة» سفيرة الهند في لبنان أنيتا نيار ناقالً إليها أجواء زيارته الهند،
ولقاءه عددا ً من رؤساء الجامعات اإلسالمية والدعاة وعلماء الدين.
وأكد جبري لنيار «أن خطر المجموعات التكفيرية سيطال جميع الدول،
ووح��دة الشعوب بكل طوائفها وأعراقها هو الخيار الوحيد لمواجهة الفكر
المتطرف البعيد كل البُعد من الدِّين والقيَم اإلنسانية والشرائع السماوية».
رحبت السفيرة بهذه الزيارة ،وأشادت بعمق العالقة التاريخية بين
بدورها ّ
الشعبين اللبناني والهندي ،منوِّه ًة «بدور جبري وإخوانه العلماء في نشر
الدين اإلسالمي وفق منهجه المعتدل األصيل».

بينما سجلت م��ص��ادر عسكرية سقوط
ضباط أت��راك في صفوف «النصرة» في
ال��م��واج��ه��ات ،ال��ت��ي ق��ال��ت وزارة الدفاع
الروسية ،إنّ طائراتها أغارت خاللها على
م��واق��ع ل��ـ«ال��ن��ص��رة» ،وت��ص��دّت وحداتها
إلحباط هجمات تستهدف أحياء يسكنها
المدنيون األكراد.
ل��ب��ن��ان��ي��اً ،ش��ك��ل ك�ل�ام ال��س��ف��ي��ر الروسي
عن الرئاسة اللبنانية وتعقيداتها مؤشرا ً
واضحا ً على أنّ االستحقاق لم ينضج بعد،
وق��د أخ��رج السفير زاسيبكين التقييم من
مواصفات الرئيس بقوله إنّ الرئيس القوي
ع��ن��دم��ا ي��ص��ي��ر رئ��ي��س��ا ً سيصير توافقياً،
وال��رئ��ي��س ال��ت��واف��ق��ي ال����ذي ي��ص��ي��ر رئيسا ً
سيصير ق��وي��اً ،م��ت��خ��ذا ً م��ن وض���ع النائب
س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ه م��ث��االً ل��درج��ة صعوبة
وتعقيد المسألة الرئاسية ،حيث يقف النائب
فرنجيه بين ضفتي كونه مرشحا ً من تيار
المستقبل كمرشح توافقي ،وكونه جزءا ً من
حلف سياسي والتزامات هذا الحلف.
ع��ل��ى ض��ف��ة م����وازي����ة ل��ل��ه�� ّم ال��رئ��اس��ي
المستم ّر ،حظ الحكومة المتعثرة زاد تعثرا ً
عندما حط على طاولتها ملف جهاز أمن
ال��دول��ة وال��خ�لاف��ات المحيطة باعتماداته
المتوقفة على خلفية خالف المدير العام
م��ع نائبه ،ليتح ّول النقاش ال���وزاري إلى
متاريس طائفية ه��دّدت تماسك الحكومة
ويرحل
ال��ه��ش��ة أص��ل�اً ،ل��ت��رف��ع ال��ج��ل��س��ة
ّ
الخالف حتى الثالثاء.

أمن الدولة يرفع الجلسة

ط� ّي��رت ال��س��ج��االت التي حصلت ف��ي ملف
أمن الدولة خالل جلسة مجلس الوزراء أمس،
«ت��ج��ه��ي��زات ال��م��ط��ار» ومعها اإلن��ت��رن��ت غير
الشرعي واالتجار بالبشر والدعارة من البحث
في الجلسة وبات االنقسام في اآلراء والمواقف
يهدد جلسة الثالثاء المقبل ،فرئيس الحكومة لم
يحسم موقفه من الدعوة حتى تتوضح المواقف
السياسية من قضية أمن الدولة.
طغت األج���واء السلبية على الجلسة إثر
الخالف على موضوع أمن الدولة بين الوزراء
بعد نقاش ساخن لم يؤد إلى نتيجة ،وبالتالي
أرج��ئ هذا الملف إلى جلسة أخ��رى تعقد يوم
الثالثاء المقبل ،كما أعلن رئيس الحكومة تمام
سالم الستكمال بحث الملفات.
واستغرق بحث موضوع أمن الدولة نحو
ساعتين قبل أن ت��رف��ع الجلسة بعد تع ّذر
التوصل إلى اتفاق ،حيث أبلغ سالم ال��وزراء
في بداية الجلسة أنه سيرفعها عند الساعة
الواحدة والنصف وأنه سيدعو إلى جلسة ثانية

سجاالت ساخنة بين الوزراء

وعلمت «البناء» أن سجاالت عدة حصلت
أثناء الجلسة أبرزها دار بين وزيري االقتصاد
آالن حكيم والمالية علي حسن خليل حول
وض��ع بند نقل االع��ت��م��ادات المخصصة ألمن
الدولة على جدول أعمال الجلسة وسجاال ً آخر
بين وزي��� َري العمل سجعان ق��زي والشباب
والرياضة عبد المطلب الحناوي وبين وزي َري
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والخارجية
جبران باسيل حول فضائح قوى األمن الداخلي.
منحى طائفياً.
واتخذت بعض هذه السجاالت
ً
كما علمت «البناء» أن «آراء الوزراء المسيحيين
كانت منقسمة ومتفاوتة حيال أمن الدولة خالل
الجلسة ،فوزراء التيار الوطني الحر والكتائب
والوزير ميشال فرعون في موقع ووزراء الرئيس
ميشال سليمان في موقع آخر».

تص ُّلب في المواقف

وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن «أجواء
الجلسة لم تكن إيجابية ،حيث بدأت الجلسة
بتمرير بعض ب��ن��ود ج���دول األع��م��ال كقبول
هبات ونقل اعتمادات إلى بعض الوزارات قبل
فتح ملف أمن الدولة الذي أثير النقاش حوله
بين ال��وزراء الذين أبدى كل واحد منهم وجهة
نظره للحل ،وحصل اعتراض من وزراء التيار
الوطني الحر والكتائب وميشال فرعون على
تهميش جهاز أم��ن ال��دول��ة وع��دم إدراج نقل
اعتمادات مالية إل��ى ه��ذا الجهاز على جدول
األعمال» ،مشددة على أن «نقاشا ً ساخنا ً حصل
تحجر
بين الوزراء لم يصل إلى نتيجة بسبب
ّ
وتصلّب مواقف جميع األطراف».
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر أن «وزي���ر االت��ص��االت
بطرس ح��رب لم يكن بعيدا ً عن رؤي��ة وزراء
التيار والكتائب وفرعون ،بينما لم ُي��د ِل وزير
الدولة لشؤون التنمية اإلدارية نبيل دو فريج
بأي مداخلة حول هذا األمر».

 ..وسالم ينتظر تبريد األجواء

وأك��د وزي��ر اإلع�لام رم��زي جريج لـ«البناء»
أن «رئيس الحكومة دعا في ختام الجلسة إلى
جلسة ثانية يوم الثالثاء مبدئياً ،لكنه سينتظر
االتصاالت على هذا الصعيد وتبريد األج��واء
ليدعو إلى جلسة لبحث هذا الملف وغيره من
المواضيع الساخنة» ،ولفت إلى أنه «لم يت ّم
بحث ملفي االنترنت وتجهيز المطار لضيق
الوقت».

ال ح ّل وال تعطيل...

وقالت مصادر وزاري��ة أخرى لـ«البناء» إن
خص
أي حل لم يُطرح خ�لال الجلسة في ما
ّ
أمن الدولة« ،كما لم يحصل أي تعطيل للحل،
بل إن ما حصل هو خالف حول إدراج بند نقل
االعتمادات المتعلقة بجهاز أمن الدولة على

أبرق رئيس «التنظيم القومي الناصري» سمير شركس ،إلى الرئيس بشار
األسد عبر السفير السوري علي عبد الكريم علي ،مهنئا ً بذكرى تأسيس حزب
البعث العربي االشتراكي في السابع من نيسان.
وقال شركس إن «سورية وقفت إلى جانب قضايا أمتها العربية ودعمت
أعمال المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين وش ّكلت رأس الحربة في مواجهة
العدوان األميركي الصهيوني» ،مؤكدا ً «أن صمود الرئيس األسد وجيش وشعب
سورية أسقط العدوان عليها».

ج��دول األعمال كباقي اعتمادات المؤسسات
األمنية ،ما القى رفضا ً من بعض الوزراء».
وع��ن سبب السجال بين الوزيرين خليل
وحكيم ،قالت المصادر« :إن السجال حصل بين
الوزيرين حول قانونية نقل االعتمادات ،فقال
خليل إنه حصل على توقيع واحد من مدير جهاز
أمن الدولة ولم يحصل على توقيع نائب المدير،
ألن قرار نقل االعتمادات يحتاج إلى توقيعين،
فر ّد حكيم سائالً خليل :نقل االعتمادات يحتاج
إلى توقيعين أم إلى توقيع واحد؟» .فر ّد خليل
بالقول «السفر والمشاركة في دورات والنفقات
السرية تتطلب ق��رارا ً من مجلس القيادة (أي
توقيعين)» .وتدخل وزي��ر الخارجية جبران
باسيل سائالً خليل ما إذا كان ذلك صحيحا ً
فلماذا المطالب المتعلقة بأمورعادية وتعني
الضباط غير مدفوعة منذ سنة؟» .وردا ً على
وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق ال��ذي اك��د ان
البعض يعتبر طائفة الجهاز أهم من الدولة
كلها ،توجه باسيل الى المشنوق بسؤال «كيف
يصبح مَن يطالب بتطبيق الدستور والقوانين
طائفيا ً في حين أن الرئيس سعد الحريري خالل
زيارته على رأس وفد الى موسكو ض ّمك معالي
ال��وزي��ر ،طالب بحقوق السنة ف��ي سورية؟
أن��ا ال أف��ه��م كيف تكونون علمانيين ونحن
الطائفيون؟».

لالستعجال في ملء الفراغ» ،مشددا ً على أن «ال
اتفاق وراء الكواليس أو خارج إرادة األطراف
اللبنانية حول شخص الرئيس؛ وهذا غير وارد،
صح هذا األمر في الماضي غير أني ال أرى
وإن
ّ
أنه سيتكرر اليوم».
وأكد السفير الروسي في لبنان أن «المشاركة
الروسية في الحرب السورية أدت الى تغيير
جذري في الميدان وفتحت الطريق الستكمال
المهمة في مكافحة االرهاب وساهمت في إعالن
التهدئة؛ أما االنسحاب الجزئي اليوم من سورية
فساعد على تثبيت هذه التهدئة».
وردا ً على س��ؤال عن اتهامات المعارضة
السورية موسكو بإفشال مفاوضات جنيف
لرفضها إجراء مشاورات حول مصير الرئيس
بشار األس���د ،أك��د زاسيبكين «أن��ه ليس من
صالحية الواليات المتحدة وروسيا الحديث
حول مصير الرئيس األس��د ،فهذا شأن سوري
يتفق عليه السوريون أنفسهم» ،مشددا ً على أنه
«ال يجوز االستسالم أمام الضغوط والشروط
التعجيزية قبل التفاوض والتي تعرقل الجهود
السلمية للحل السياسي ،وإن محاوالت هؤالء
ت��أت��ي ف��ي إط���ار التخويف وال��ت��ه��دي��د بفشل
المفاوضات ،وهذا اسلوب غير سليم لن ينفع.
فالمفاوضات يجب أن تحصل وف��ق خارطة
الطريق».

حكيم لـ«البناء» :الح ّل
باحترام القانون

التمييز ختمت محاكمة سماحة

وأكد الوزير حكيم لـ«البناء» أن «ال حل لهذا
الملف إال باحترام القانون وااللتزام بصالحيات
المدير واحترام التراتبية والهرمية والمناصب
وتطبيق القانون».
كما ش��دّد على «تطبيق ق��ان��ون المساواة
بين اللواء والعميد أي بين المدير ونائبه وأن
التوقيع األساسي لنقل االعتمادات هو للمدير
العام أما التوقيع الثاني فهو مبتكر وال داعي
للدخول في اجتهادات قانونية».
وأش��ار حكيم إل��ى اختالف في ال��رؤى بين
الوزراء حيال هذا الملف ،مثنيا ً على موقف حزب
الله في الجلسة قائالً« :موقف وزراء حزب الله
كان صحيا ً وسليما ً وإيجابيا ً جدا ً في هذا الملف،
كما في المواضيع والملفات السابقة خالل
السنة وأربعة أشهر الماضية».

هوالند يزور لبنان
منتصف الشهر الحالي

وفي ما بات معلوماً ،كما تؤكد مصادر مطلعة
لـ«البناء» ،أن ال انتخابات رئاسية في المدى
المنظور وأن الحكومة الحالية باقية ومستمرة
إلى أجل غير مس ّمى رغم ما يعتريها من عقبات
وعقد في بعض الملفات ،لن تغير زيارة الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند إلى لبنان والمنطقة في
السادس عشر من نيسان في المشهد الرئاسي،
إنما ستكون زي��ارة عمل للتعبير عن تضامن
فرنسا والتعبئة الكاملة إلى جانب هذا البلد
الصديق .كما أعلن المكتب الصحافي في قصر
االليزيه.
وتحضيرا ً لهذه ال��زي��ارة ،واص��ل السفير
الفرنسي إيمانويل بونز زي��ارات��ه على الكتل
النيابية ،حيث التقى أمس رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعد وتطرقا إلى أهداف
الزيارة ودالالتها الواضحة.

زاسيبكين :ملف الرئاسة
ليس سهالً

زاسبيكين ...الرئاسة معقدة

إفتتحت لجنة أص��دق��اء األس��ي��ر يحيى سكاف في
معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي في طرابلس جناح
عميد األسرى في سجون العدو الصهيوني يحيى سكاف
في إطار النشاطات التي تقيمها اللجنة للتضامن مع
قضيته.
وكان في إستقبال الوفود رئيس اللجنة جمال سكاف
وأعضاؤها ،حيث زار الجناح محافظ الشمال القاضي
رمزي نهرا على رأس وفد ،ورئيس الرابطة الثقافية رامز
الفري ،رئيس التجمع التنموي اللبناني الدكتور خالد
الخير ،منسق ملتقى الجمعيات األهلية في طرابلس
عبد الناصر المصري ،عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر
القومي العربي فيصل درنيقة ،أركان بدر عضو اللجنة
المركزية للجبهة الديمقراطية على رأس وفد ،أعضاء
منظمة الشباب القومي العربي في طرابلس ،وفد من
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،وحشود شعبية من
مناطق الشمال والمخيمات الفلسطينية.
وو ّقع المتضامنون على صورة لألسير سكاف كتعبير

رمزي عن التضامن معه إثر دخوله عامه الـ 38سجون
االحتالل.
ورحب جمال سكاف بالوفود مؤكدا ً «متابعة المسيرة
التي بدأها يحيى سكاف منذ  38عاما ً في طريق المقاومة
والنضال حتى تحريره وتحرير كافة األسرى من سجون
االحتالل وتحرير كامل أراضينا المحتلة ومقدساتنا ،ألن
خيار الكفاح المسلح أثبتته الدماء الزكية للمقاومين في
فلسطين ولبنان بأنه الخيار الوحيد القادر على ردع
العدو واسترداد الحقوق».
وأ ّكد سكاف «التضامن مع قناة «المنار» قناة المقاومة،
بوجه القرار الجائر بح ّقها من خالل إيقاف ب ّثها عن القمر
الصناعي نايل سات».
واعتبر أنّ «هذا القرار يندرج في سياق الهجمة التي
تتع ّرض لها المقاومة في لبنان ،كما يخدم بالدرجة األولى
أعداء األمة وفي مقدّمهم العدو الصهيوني ،ألنّ «المنار» هي
الصوت المدوِّي للمقاومين في لبنان وفلسطين ولكل أحرار
العالم ،وستبقى «المنار» منارة ُتضيء درب األحرار».

�شرك�س هن�أ الأ�سد
بذكرى ت�أ�سي�س البعث

مقتل �ضباط �أتراك ( ...تتمة �ص)1
الثالثاء الستكمال بحث هذا الملف وغيره.

افتتاح جناح الأ�سير يحيى �سكاف
في معر�ض ر�شيد كرامي بطرابل�س

وأك��د السفير ال��روس��ي في لبنان ألكسندر
زاسيبكين أن «الرئيس القوي هو التوافقي
والعكس صحيح» ،مشيرا ً في حديث إلذاعة
«صوت الحرية» الى «أنه يحترم موقف حزب
الله المبدئي من دع��م الجنرال ميشال عون
والتزام الحزب بخياره» ،ولفت الى أن «رئيس
تيار المردة النائب سليمان فرنجيه المرشح من
قبل تيار المستقبل ال يزال منضبطا ً في التزاماته
وهذا يدل على أن ملف الرئاسة ليس سهالً».
وشدد زاسيبكين على أن «روسيا ال تتدخل
في هذا الملف الرئاسي ،لكنها تؤكد ضرورة أن
يكون هناك تشاور بين الدول المعنية من أجل
إبداء النصائح للبنانيين ال لفرض اإلرادة عليهم

على صعيد آخ��ر ،ختمت محكمة التمييز
العسكرية ،محاكمة ال��وزي��ر السابق ميشال
سماحة في جرم نقل متفجرات من سورية إلى
لبنان بهدف القيام بأعمال إرهابية ،بعدما
أب��دى القاضي ابو سمرا مطالعته واستمعت
المحكمة إلى مرافعات وك�لاء الدفاع والكالم
األخير لسماحة ،وأرجأت الجلسة إلى اليومين
المقبلين إلعطاء الحكم.

هل يصدر حكم جديد
ض ّد سماحة؟

ونفت مصادر مطلعة على الملف أن يكون
سماحة قد نقل إلى سجن رومية ،مؤكدة أنه ما
زال في سجن الريحانية .وكشفت أن «محامي
الدفاع قدموا معطياتهم ودفاعهم ال��ذي تركز
على جهتين :األولى عدم وقوع الجرم والثانية
نظرية االستدراج من العميل ميالد كفوري ومَن
يقف خلفه الذي لم يتم استدعاؤه في سابقة
لم تحصل في تاريخ القضاء ،رغم أنه الركن
األساسي في القضية والمح ّرض والمفبرك».
ورجحت المصادر أن تصدر محكمة التمييز
حكما ً إضافيا ً ضد سماحة األم��ر ال��ذي يشكل
مخرجا ً للجميع ال سيما لعودة العالقة بين
الرئيس سعد الحريري ووزي��ر العدل أشرف
ريفي وبابا ً لعودة األخير عن االستقالة من
الحكومة».
واض��اف��ت ال��م��ص��ادر أن «ج��ه��ات سياسية
وضعت القاضي طوني لطوف في مأزق كبير
لفرض حكم ضد سماحة بعد الحملة اإلعالمية
والتشهير ال���ذي م���ورس ض��د ال��ق��ض��اء بعد
تخلية سبيل سماحة وبعد تجرؤ وزير العدل
على القضاء والتدخل المباشر بعمله وإحالة
بعض القضاة إلى المجلس التأديبي من بينهم
القاضية المدنية في المحكمة العسكرية ليلى
رعيدي».
وأش��ارت إلى أن «األج��واء القضائية وأداء
رئيس المحكمة والمرافعات كانت أكثر من
ممتازة ،لكن العقدة هي في تم ّنع القضاء عن
استدعاء كفوري ومن وراءه للتحقيق معهم».

توقيف سماحة قانوني

وقالت مصادر قانونية لـ«البناء» إن «توقيف
سماحة إج��راء طبيعي ما بين فترة المرافعة
وإصدار الحكم ولكون هذا الملف طويالً وشائكا ً
يحتاج إلى بعض الوقت إلصدار الحكم وخالل
يومين كحد أق��ص��ى ،بحسب م��ا ق��ال رئيس
المحكمة ،وبالتالي يمكن إصداره اليوم».
وأض���اف���ت« :ي��ج��ب أن ال ي��ت��م ف��س��خ حكم
المحكمة العسكرية العادية على سماحة ،بل
يجب تخفيض العقوبة التي كانت عالية نظرا ً
لحجم الجرم الذي لم يقع باألصل ،وبالتالي
يجب أن تر ّد محكمة التمييز دعوى التمييز».

وفد الجبهة الديمقراطية في جناح األسير سكاف

وهاب زار ابراهيم وب�صبو�ص
و�أ�شاد بعمل الأجهزة الأمنية
زار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ،مدير عام
األمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام قوى األمن
الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص ،مشيدا ً بعمل األجهزة
األمنية في إلقاء القبض على عدد من الشبكات والمجرمين
إن كان من مديرية األمن العام أو شعبة المعلومات.
وأثنى وه��اب ،بحسب بيان ألمانة اإلع�لام في حزب
التوحيد العربي ،على «الحضور الكبير والشجاعة التي
قام بها اللواء بصبوص بإحالة عدد من الضباط والرتباء

المتو ّرطين في ملف الفساد في قوى األم��ن الداخلي»،
معتبرا ً «أنّ هذه الخطوة تسجل لقوى األمن الداخلي وال
تسجل عليها ،ألنها المؤسسة الوحيدة التي تج ّرأ المشرف
عليها وقام بهذه الخطوة الشجاعة ،وهي يجب أن تكون
حافزا ً لآلخرين للقيام بمثله».
وح��ذر وه��اب «م��ن التدخالت السياسية في القضاء
لمساعدة بعض المتو ّرطين ،كما حصل مع أحد الضباط
الذي أخلي سبيله بعكس زمالئه رغم ثبوت تو ّرطه».

هاجم النظام الإقطاعي المذهبي الفا�سد

حمدان :لمحا�سبة الم�س�ؤولين
على قاعدة «من �أين لك هذا»؟
أص��در أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين
المستقلين ـ المرابطون العميد مصطفى حمدان بيانا ً هاجم
فيه بشدة هذا النظام اإلقطاعي والمذهبي الفاسد والمفسد،
الذي لم يعد ممكنا ً السكوت عنه.
وقال حمدان في بيانه :هلّت بشائر يوم القيامة في لبنان،
وظهرت عالمات اآلخرة لهذا النظام الطوائفي واإلقطاعي
والمذهبي الفاسد والمفسد ،ال��ذي ينتظر فقط الصرخة
الكبرى للبدء بيوم الحساب ...حيث ّ
ينظر سعد الحريري
ويتفلسف في مكافحة الفقر ،وحيث يضع المجرم المدعو
سمير فريد جعجع (مثل شيشرون) بنود العدالة ومكافحة
الجريمة ،وحيث يقيم وليد جنبالط الميزان ويص ّنف

المواطنين ويفضح (وهو الفضيحة الكبرى) فضائح النهب
ّ
وينظر بالعفة...
والسلب وسرقة المال العام
وتابع حمدان :إن��ه ي��وم القيامة أيها اللبنانيون ،ال
تنتخبوا رئيسا ً للجمهورية ،وال تضعوا قانونا ً لالنتخابات
على قاعدة النسبية ،وال تبحثوا في مكافحة الفساد ...فقط
ادعموا جيشكم الذي يبقى األشرف واألع ّز ...وارفعوا شعار
«من أين لك هذا» في وجه اللصوص والكتبة ،وحاصروهم
مصاصو دماءكم ،وأسوأ
في قصورهم ...فإنهم جميعا ً ّ
أنواع الجنس البشري ،وعنوان فناء لبنان ..وإذا تخاذلتم
وتمسكتم بنفاق المذهبيين والطوائفيين فإنّ على لبنان
ّ
الوطن السالم...

زيارة الملك للجنرال( ...تتمة �ص)1
واإلخواني ،ويرون ما يدور في الجوار الليبي
ج��زءا ً من ه��ذه المعادلة ،ويقدّمون العالقات
التركية السعودية والتركية اإليرانية والتركية
«اإلسرائيلية» كسياسة لعب على الحبال ،ال
مكان للثقة بثباتها في التحالفات.
 ح���اول ال��ج��ن��رال السيسي ت��ك��رار م��ا فعلهاإلم��ب��راط��ور ال��روم��ان��ي ه��ي��رودس ال���ذي أراد
إرض�����اء زوج����ة أخ��ي��ه ال��ت��ي ص����ارت زوج��ت��ه،
فسألها ع��ن ال��ه��دي��ة ال��ت��ي ت��ري��ده��ا ل��ق��اء رقصة
ابنتها سالومي فقالت «رأس يوحنا المعمدان

ال���ذي أف��ت��ى ب��ح��رم��ة ه���ذا ال����زواج ب��ي��ن��ن��ا» ،فأمر
الكهنة واألح��ب��ار بجلب ال���رأس على طبق من
فضة لهيروديا ،لكن هيرودس قال إنه ندم ندما ً
شديدا ً على ما فعل .فهل قدّم الجنرال قرار حظر
قناة «المنار» للملك على طبق من فضة تحية
على رقصة المال وتفاديا ً لرقصة مع السلطان؟
و»المنار» كما يوحنا ص��وت حق أفتى بحرمة
هذا الزواج الذي وصفه الخاشقجي؛ وهل يأتي
ندم الجنرال قبل فوات األوان؟
ناصر قنديل

�شكر على تعزية
آل الهبر واألشقر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر يتقدمون بأح ّر آيات
الشكر من جميع من واساهم بوفاة فقيدتهم الغالية

�أمل �أ�سد الأ�شقر

س��واء بالحضور شخصيا ً أو باالتصال هاتفيا ً أو بارسال برقيات
ورسائل تعزية .ونسأل المولى ع ّز وجل أن ال يصيبهم بمكروه ،ولكم من
بعدها طول البقاء.
The Habre and Ashkar families, and relatives in
Lebanon and abroad, wish to extend their heartfelt
thanks and appreciation for all family and friends
who consoled and comforted us during our period of
grief over the loss of our beloved mother and sister

Amal Assad Ashkar

Your affection, sympathy and support were very
touching… and much appreciated.
Thank you.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لشراء  24قاطع تلقائي
 4x1000أمبير ،وذل��ك وف��ق المواصفات
الفنية والشروط اإلدارية المحددة في دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء مئة الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAمن قسم ال��ش��راء في المصلحة
اإلداري��ة في مركز الشركة في البحصاص
ما بين الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل
يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا  -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  28نيسان  2016الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
680

