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عمليات دهم وا�سعة للجي�ش في بعلبك ومحيطها وال مناطق مقفلة على الدولة

دائرة المحامين في «القومي» تقيم ع�شاءها ال�سنوي بح�ضور حردان والقيادة الحزبية

توقيف مطلوبين وم�صادرة �أ�سلحة ومخدرات ريا�شي :ال مكان للإرهاب وللفكر الظالمي في �أمة الح�ضارة والمقاومة
مخل بالأمن
الأحزاب تدعم :ال تغطية لأي ٍ

حردان وعقيلته وكنعان ومحامون

عناصر من الجيش أثناء عملية الدهم في سهل البقاع
ال م��ن��اط��ق خ��ارج��ة ع��ن س��ي��ادة
الدولة أو مقفلة عليها ،على رغم كل ما
يشاع حول ذلك .هذا ما أكدته حملة
الدهم الواسعة التي نفذها الجيش
في بعلبك ومحيطها أول من أمس،
وكانت حصيلتها ضبط كميات من
األسلحة والعتاد العسكري وأطنان
م��ن ال��خ��درات فيما قتلت مواطنة
وج��رح اثنان برصاص المسلحين
أثناء فرارهم أمام الجيش.
هذه العملية جاءت ضمن أسبوع
أمني في بعلبك هدفه القبض على
م��ط��ل��وب��ي��ن ل��ل��ق��ض��اء ،ح��ي��ث ط��وق
الجيش فجر أول من أمس بلدة دار
الواسعة غرب بعلبك ،وتخللت عملية
التطويق اشتباكات بين عناصر
الجيش اللبناني ومسلحين من
دون تسجيل إصابات في صفوفهم.
وأدت هذه االشتباكات الى إصابة
نديمة فخري التي سرعان ما فارقت
ال��ح��ي��اة ،وإص��اب��ة زوج��ه��ا صبحي
وحاله خطرة ،وابنهما روميو وحالته
مستقرة ،م��ن ج��راء اط�لاق ن��ار في
اتجاههم من قبل مسلحين فارين من
دار الواسعة في اتجاه بتدعي ،ونقل
المصابون جميعا ً الى مستشفى دار
األمل الجامعي للمعالجة.
وأوض���ح آل ف��خ��ري «أن  5أو 7
مسلحين م��ن آل جعفر اقتحموا
منزلهم وه��م يحملون قذائف ،B7
وألقوا قنابل ما أدى إلى وفاة نديمة،
كما أط��ل��ق��وا ال��ن��ي��ران ،وط��ل��ب��وا من
العائلة مفاتيح السيارات للهروب
بها .وبعد ع��دم تجاوبها ،أطلقوا
النيران في اتجاهها ،وف� ّروا ،قبل ان
يتوجهوا إلى بعض الصيادين في
السهل ،ويسرقوا حقائب سيدات كن
برفقتهم ،وسيارة جيب».
وأش���ارت م��ص��ادر أمنية إل��ى أن
الجيش ح��دد هوية ال��ف��ا ّري��ن ،وهو
مستمر في مالحقتهم حتى توقيفهم.
من جهته ،أمهل نجل نديمة فخري
الدولة  24ساعة لتوقيف القتلة وإال
فهم سيأخذون بثأرهم شخصيا ً من
آل جعفر.

بريتال وال��ش��راون��ة ووادي شلح،
بمؤازة من الطيران المروحي .كما
شهدت بريتال تشويشا ً متعمدا ً على
الشبكة الخليوية من قبل األجهزة
االمنية.
وح���ول ه��ذه العمليات أص��درت
قيادة الجيش  -مديرية التوجيه
بيانا ً جاء فيه:
«ف��ي إط���ار مالحقة المطلوبين
ومكافحة ال��ج��رائ��م المنظمة على
أنواعها ،نفذت قوى الجيش اعتبارا ً
من فجر اليوم (السبت) ،عمليات دهم
واسعة في منطقة بعلبك ومحيطها،
شملت بلدات :بريتال ،دار الواسعة،
الشراونة ،الكنيسة وإيعات .حيث
تمكنت من توقيف شخصين مشتبه
فيهما ،وضبط مخزن للسالح في
بلدة بريتال ،يحتوي على كميات
م��ن ال��ب��ن��ادق الحربية واألسلحة
ال��رش��اش��ة وال��ق��ذائ��ف الصاروخية
وال��ذخ��ائ��ر ،إض��اف � ًة إل��ى كميات من
األع��ت��دة العسكرية المتنوعة ،كما
ض��ب��ط��ت ف��ي ب��ل��دة دار ال��واس��ع��ة
م��س��ت��ودع �ا ً ي��ح��ت��وي ع��ل��ى حمولة
أرب����ع ش��اح��ن��ات م��ن ال��م��خ��درات.
وأض��اف البيان أن مسلحين أقدموا
«ع��ل��ى م��ح��اول��ة س��رق��ة س��ي��ارة في
بلدة بتدعي  -بعلبك ،وإطالق النار
على مواطنين ،م��ا أدى إل��ى مقتل
مواطنة ،وعلى أثر ذل��ك ،قامت قوة
م��ن الجيش بمالحقة المرتكبين،
ال��ذي��ن تمكنوا م��ن ال��ف��رار ،مخلفين
وراءه���م سيارتين مسروقتين من
نوع هامر ورانج روفر تم ضبطهما.
وسلم الموقوفون مع المضبوطات
ُ
إلى المرجع المختص ،وتستمر قوى
الجيش بمالحقة الجناة لتوقيفهم
وإحالتهم على القضاء المختص».

تشييع الفخري

وأم����س ،شيعت ب��ل��دت��ا بتدعي

ودير األحمر ،ومنطقة بعلبك نديمة
الفخري ،وأق��ي��م ق��داس ف��ي كنيسة
مار نهرا في البلدة ترأسه المطران
سمعان عطالله ال��ذي طالب «أبناء
الخير واصحاب االدارات الصالحة
مساعدة الدولة وتسليم الجناة».
وكان أهالي قرى منطقة دير األحمر
وبتدعي والجوار نفذوا اعتصاما ً على
طريق ايعات دير األحمر عند مدخل
ب��ل��دة ال��دي��ر ،احتجاجا ً على مقتل
الفخري .وألقيت كلمات دع��ت الى
«تسليم األش��خ��اص الذين ارتكبوا
الجريمة ،وهم معروفون باألسماء
وع��ل��ى ال��دول��ة مالحقتهم وتحمل
مسؤوليتها حيال ذلك».

األحزاب :تأييد كامل
للجيش

وعقدت األحزاب الوطنية في منطقة
بعلبك  -الهرمل اجتماعا ً استثنائيا ً
في مكتب الحزب السوري القومي
االجتماعي في بعلبك ،تدارست فيه
المستجدات الحاصلة في المنطقة،
وأصدر المجتمعون بيانا ً أكدوا فيه
«تأييدهم الكامل للجيش اللبناني
وال���ق���وى األم��ن��ي��ة ف��ي اإلج�����راءات
المتبعة التي تتخذها لضبط األمن
ومنع كل تفلت وعبث به ولضبط كل
ما يهدد استقرار وأمن وسالمة أهلنا
في منطقة بعلبك الهرمل» .وشددوا
على عدم تغطية أي مخل باألمن وأية
حالة شاذة تمس به» ،داعين األجهزة
األمنية إلى «استكمال خطتها تحقيقا ً
للغايات المرجوة».
ودان المجتمعون «بشدة الجريمة
البشعة التي حصلت في بلدة بتدعي
غرب بعلبك» ،وتقدموا بأحر التعازي
بمقتل المواطنة نديمة الفخري»
ودعوا «األجهزة األمنية الى االسراع
في توقيف الفاعلين لينالوا جزاءهم
العاجل».

بريتال

وط��وق��ت ق��وة م��ن الجيش بلدة
بريتال من جهاتها األرب��ع ،وتمكنت
م��ن إح��ك��ام السيطرة عليها بعدما
أقفلت الطرقات األساسية والفرعية
وال��ت��راب��ي��ة ،حيث أق��ام��ت ع���ددا ً من
الحواجز تمهيدا ً القتحامها ومالحقة
المخلين ب��األم��ن .كما نفذ الجيش
عمليات دهم وبحث عن مطلوبين في
الشراونة.
واستقدم الجيش تعزيزات غير
مسبوقة عتادا ً وعديداً ،الى البقاع
تحضيرا ً الستكمال مداهماته في

أقامت دائرة المحامين في الحزب السوري القومي االجتماعي حفل
عشائها السنوي في اوتيل «رويال» ـ ضبية ،حضره رئيس الحزب
النائب أسعد حردان ،رئيس المجلس األعلى الوزير السابق محمود
عبد الخالق ،نائب رئيس الحزب توفيق مهنا ،عضو الكتلة القومية
النائب د .مروان فارس وعدد من المسؤولين المركزيين في الحزب.
كما حضر أمين س � ّر تكتل التغيير واإلص�ل�اح النائب ابراهيم
كنعان ،نقيبا طرابلس ميشال خوري وفهد المقدم والنقباء السابقون
للمحامين في بيروت وطرابلس :عصام خوري ،عصام كرم ،أنطوان
اقليموس ،أمل حداد ،نهاد جبر ،أعضاء مجلس النقابة في بيروت
ناضر كسبار وأنطونيو الهاشم وجورج نخلة وفادي بركات ،ممثلون
عن مكاتب المحامين في حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر
وتيار المرده وحزب الوعد وحزب الطاشناق ،الحزب الديمقراطي
اللبناني ،واإلسعاف الشعبي .كما حضر رئيس بلدية الدكوانة
أنطوان شختورة والرئيس العالمي السابق للجامعة الثقافية مسعد
حجل ورئيسة جمعية نور مارلين حردان وجمع من المحامين.
ق �دّم الحفل ناظر اإلذاع��ة واإلع�لام في منفذية المتن الشمالي
المحامي هشام الخوري حنا ،وقال في كلمته :نجتمع زمالء أعزاء
وأصدقاء أوفياء ،مض ّمخين بالفكر والعلم واإلنتاج ،شاهرين باليمنى
محصنين بنقابة المحامين...
سيف الحق وباليسرى راية العدل،
ّ
أ ّم النقابات ،النقابة – المنارة ،التي ُتهدي إلى الصراط المستقيم،
وت��س�دّد الخطى نحو ال��ح� ّ
�ق ،وتنشر جنودها ،المحامين ،جنود
ّ
الحق والعدل والحرية
القانون ،العاملين والمجاهدين في سبيل
والديمقراطية.
نلتقي ونحن على أعتاب السادس عشر من تشرين الثاني ،العيد
الثاني والثمانين لتأسيس الحزب السوري القومي االجتماعي،
حزب الوحدة والوعي والتحدي ،حزب الشغف الذي ال يعرف البالدة
والفتور ،حزب الثقافة واإلب��داع وابتداع الحياة الجميلة الجديدة،
الحزب ال��ذي ال يستريح إلى فكرة الوصول ،ألنّ الوصول جمو ٌد
واستنقاع ،فكلّما تسلقنا قمة الحت لنا قم ٌم جديد ٌة في رحل ٍة صراعي ٍة
معرفي ٍة مستمرة.
أقام سعاده صروحا ً للحياة ،رفع ميزان العقل وال��روح والقيم،
رسخ مبدأ الوحد ِة وأبجدية الشهادة التي مشى إليها في فجر الثامن
ّ
َ
وسط الشتات« :إنّ الحياة
من تموز ...طافحا ً باألم ِل والعزم ،فهتف
وقف ُة عز فقط»« ...آمنتُ بكم أم ًة هادي ًة عظيم ًة معلم ًة للعالم فيها قوة
لو فعلت لغيّرت وجه التاريخ».
آمن سعاده بالقانون حتى ولو جا َر ،وقال« :أنا أحتر ُم القانون
مهما بلغ سوء هذا القانون فهو أفضل من الالقانون ،فالقانون هو رمز
سيادة الشعب ،لذا أنا احتر ُم القانون.
وأكمل خطا ُه بثقة وعزم وصوته يصدّع جبين الصباح :أنا أموتُ
فباق.
أ ّما حزبي ٍ

كلمة دائرة المحامين

وألقى مدير دائرة المحامين في الحزب المحامي ريشار رياشي
كلمة قال فيها :كنا نتمنى أن تكون أمتنا في تقدّم وتط ّور مستم ّرين
على ك ّل المستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية،
إال أنّ ما عصف ويعصف بمنطقتنا جعل األزمنة مملوءة بالصعاب،
واألم��ة تتع ّرض ألش��رس هجوم من أعدائها ،والخطاب الطائفي
التحريضي المع ّمم منذ ردح من الزمن ،أيقظ في مجتمعنا القوى
الظالمية المتطرفة التي أعماها الحقد والتحريض ،وت ّم رفدها بمرتزقة
من ك ّل حدب وصوب ،لتلعب دورا ً تفتيتيا ً هدّاما ً لإلنسان والبنيان
في مجتمعنا ،فالفتنة تتنقل من كيان إلى كيان ومن منطقة إلى أخرى
تحت صور ومس ّميات مختلفة ،فتارة باسم الثورة وتارة باسم الربيع
العربي ،وبعد انقشاع الغبار تبيّن أنه ال ثورة وال من يثورون وال ربيع
موعودا ً وال من يعِدون...
وقال رياشي :باطلة كل ثورة ما لم تكن تهدف إلى الحرية والعدالة
والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها والمقاومة والتحرير،
وباطلة ك ّل ثورة تنبع من عقول ظالمية حاقدة ،فبعض الثورات في
التاريخ أغنت المجتمعات بالفكر ،وح ّررتها من الظلم واالستعباد
بخالف «ثورة» الظالميين المتطرفين التي ال تهدف إال إلى التعتيم

والجهل.
وأضاف :أما ما يسمى «الربيع العربي» الذي تغ ّنى به الظالميون
فتساقطت أوراق��ه قبل أن يبدأ ،وتح ّولت منطقتنا إلى شتاء أسود
عاصف ظهر من خالله واقع المولود المتطرف المش ّوه ليعلن جهاده
على الله وعلى ك ّل مخالف للرأي ،وذلك كله بدعم من أعداء األمة من
يهود وعثمانيين جدد ومشيخات ومستعربين أذالء من جماعات
الزفت والنفط األسود ،كأنه مطلوب منا أن نخضع لالبتزاز والتهديد،
ونقدّم أرضنا وخيراتنا لألعداء طالبين الصفح عن النضاالت التي
خاضها أبناء شعبنا وحققوا فيها اإلنجازات واالنتصارات.
وتابع رياشي :لكن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر ولن
يطابقه ،فصمود الشام بجيشها الباسل وحكمة قائدها الرئيس الدكتور
بشار األسد ،وبدعم مباشر من المقاومة في لبنان ونسور الزوبعة
وأبناء العز في أمتنا ،أسقطت عند أعتاب الشام وعلى أبواب دمشق
رعاع الترك والعربان واليهود ،وأفشلت المخطط وأزاحت القناع عن
وجوه المتآمرين الذين ال ه ّم لهم سوى مصلحة العدو «اإلسرائيلي»
وقوى االستعمار الجديد ،فتحية الى الجيش العربي السوري البطل.
وأردف :كلما تهاوى مشروع المتطرفين االرهابيين استع ّرت الفتنة
أكثر فأكثر ،وت ّم البحث عن أماكن جديدة تع ّمم فيها الفوضى والحقد،
فتوجهت أنظار المتآمرين باتجاه لبنان ،أرض المقاومة ووقفات العز،
ووحدة الحياة ،علّها تجد مكانا ً خصبا ً للفتنة ،آملة بالتصادم المباشر
بين اللبنانيين إلضعاف مق ّومات صمودهم ومقاومتهم وتفتيت
جيشهم الذي يتع ّرض ألبشع أن��واع التنكيل ،فيحرم من التجهيز
والتمويل ،حيث الهبات المشروطة مقبولة أما الهبات غير المشروطة
التي تهدف إلى تعزيز الجيش من دون مقابل فهي موضع نقاش وأخذ
ور ّد بهدف التمييع والرفض.
تحرك المتطرفون بحقدهم وعقولهم السوداء بعد أن َّ
حضر بعض
السياسيين ورجال الدين األج��واء لهم لضرب الجيش ،والمجتمع
بكامله بالفتنة ،وبدعم مباشر وغير مباشر تلقوه من الداخل والخارج
وبأوجه مختلفة ،ال سيما إفراغ المؤسسات من محتواها ،فت ّم تعطيل
انتخاب رئيس للجمهورية وت ّم تعطيل المجلس النيابي وإصدار
قانون انتخابي عادل وتعطيل إجراء انتخابات نيابية ،أما مجلس
ال��وزراء فأصبح مجلسا ً مليا ً تحكمه بدع دستورية ،فهو مجلس
متعدّد الروؤس واألرجل ،في حين أنّ ك ّل شيء في لبنان أصبح وجهة
نظر ...حتى اإلرهاب يجد بعضهم له تبريرات بحجة مساندة الظلم
والمظلومين ،فبعض السياسيين ال ه ّم لهم سوى التصويب على
المقاومة وجمهورها ،ف ُتتهم زورا ً بعدم التعاون في تنفيذ الخطط
األمنية ،وهو اتهام يهدف إلى تغطية االنتهاكات وتقويض سيادة
لبنان وتجميل وجه اإلرهاب وإعطائه الفرص للتمدّد واالنفالش.
وقال رياشي :أما العدالة ...وعن أية عدالة نتحدث؟ فمؤسسة
العدالة التي يجب أن تكون واحدة ال تميّز مواطنا ً عن آخر ،تح ّولت
إلى مؤسسة شبه تجارية على قاعدة الربح والخسارة في المناطق
والطوائف ،فالمسؤول المباشر عنها ت��ارة يتزعّ م ق��ادة المحاور
في طرابلس ،وتارة يسعى إلى قمع المنتفضين في وجه التطرف
والمتطرفين ،وتارة يزعم أنّ الساعين إلى إنشاء إمارة في طرابلس
محصنين في أزقتها يطلقون نيرانهم
هم خارج المدينة ث ّم نراهم
ّ
وأحقادهم على جيشنا اللبناني البطل ،وبعد اتخاذ القرار من قبل
جيشنا الباسل بالقضاء على هذه الظاهرة يتدخل مع العديد من
المتآمرين على الوطن لتأمين ممرات آمنة إلخراج اإلرهابيين وتكرار
مأساة عرسال من خطف العسكريين واحتالل لجرودها ،فالسيادة
لدى هؤالء ال وجود لها إال إذا اقتضت ذلك مصالحهم ،وتصل الوقاحة
الى ح ّد تشبيه سالح المقاومة بسالح التكفير والقتل المتنقل من
الشام الى العراق فلبنان ،فأين المحاسبة لهؤالء المتآمرين على
لبنان ووحدته من وزراء ونواب وسياسيين ورجال دين؟ وهنا نؤكد
أنّ لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته سيسقط المؤامرة واإلره��اب،
وسيكون االنتصار حليف األم��ة ،فتحية الى جيشنا الباسل قيادة
وضباطا ً وأفرادا ً فله ك ّل التقدير واالعتزاز.
أما بعض اإلعالم فبدل أن يسعى إلى وحدة المجتمع وتحصينه كما
هو مفروض عليه قانوناً ،نراه في حالة من الفوضى من خالل السعي
إلى السبق اإلعالمي أيا ً تكن النتائج المد ّمرة للمجتمع ،وال حسيب أو

رياشي يلقي كلمته
رقيب على هذا المستوى.
وللزمالء المحامين األحباء الكرام الحلفاء واألصدقاء نقول :مطلوب
منا جميعا ً اليوم ،في ظ ّل األخطار التي نواجهها أكثر من أي وقت
مضى ،وقفة واحدة واستراتيجية واحدة مهمتها الحفاظ على نقابة
حامية للوحدة الوطنية واالستقالل الحقيقي ،ال مكان فيها للمحاباة
واالستنسابية والتوجهات السياسية في التعاطي مع المحامين،
وعلى أن يكون رأي المحامين في المسائل النقابية مسموعا ً وبرحابة
صدر كونه حقا ً من حقوق المحامين.
تحصن القضاء وتحميه من التدخالت والنفوذ
مطلوب نقابة
ّ
والتأثير ،بحيث ال يحكمه سوى القانون والعلم ومبادئ العدالة
واإلنصاف.
مطلوب نقابة جامعة لك ّل المحامين تتابع أوضاعهم متابعة فاعلة
في ك ّل المجاالت المهنية واالقتصادية والمعيشية.
مطلوب نقابة تدافع عن العدالة وتبقى عينا ً ساهرة كي ال تخرج
هذه العدالة عن مسار الحق والحقيقة وتكون صرحا ً لك ّل القضايا
الوطنية ال يعلوها صرح.
وللقضاء الذي له منا ك ّل التحية ،دعوة إلى تطبيق القانون على
قاعدة وحدة المعايير بين المواطنين والمساواة في ما بينهم ،وإلى
انتفاضة قانونية وعلمية ،فالقانون رمز سيادة الشعب ،ومذكرات
القضاء واستناباته يجب ان تنفذ من دون عذر من أحد ،ويجب أن
يالحَ ق المرتكبون والمتآمرون على أمن الوطن وعلى وحدته وعلى
جيشه مهما عال شأنهم ،فال حصانة نيابية في الخيانة وفي الجرائم
المشهودة التي ال يمكن أن تحميها البيانات السياسية التي تستنكر
التع ّرض لهذه الحصانة.
وإننا إذ نؤكد أنّ عدم محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا مجزرة حلبا،
والذين سيدفعون غاليا ً ثمن ما اقترفوه بحق القوميين االجتماعيين
عاجالً أم أجالً ،أوصل األمور الى ما وصلت اليه من استخفاف بالدولة
والقضاء واألجهزة األمنية ،فمرتكبو المجازر في حق المواطنين
والمعتدين على الجيش هم هم ،من الضنية مرورا ً بحلبا وصوال ً الى
عرسال ومنها إلى صيدا فطرابلس ،ما يوجب على المعنيين البدء
بالمالحقة القانونية للمدعو خالد الضاهر وأمثاله لتك ّر السبحة
وتكون بداية الطريق إلعادة الهيبة الى الدولة واألمان للبنانيين.
واختتم :ال يُبنى مجتمع وال تنشأ نهضة ما دام��ت العصبيات
الطائفية والمذهبية والعائلية تتحكم به ،وألنّ المحامين هم النواة
التي يع ّول عليها ،فلنقف جميعا ً صفا ً واح��دا ً لتصحيح مسار عام
أصبح يهدّد بانهيار حتمي للبنان ومؤسساته ،فلننطلق من نقابتنا
يحصن النقابة ولبنان
كما عهدنا دائما ً بمسار وطني وح��دوي
ّ
ومؤسساته ،فتكون نقابة المحامين منطلقا ً لتحقيق الحراك المذكور
وفسحة أمل تتوسع لتشمل كل لبنان.
وختاما ً قدمت دائ��رة المحامين إلى المشاركين في الحفل كتب
المحاضرات العشر للزعيم أنطون سعاده كهدية رمزية وعربون
محبة وتقدير.

�شكر� :سورية �شامخة ب�شعبها وجي�شها وقائدها

أسلحة مضبوطة

ب��أح��ق��اده��م وع��م��ال��ت��ه��م ل��ل��م��ؤام��رة
ال��ص��ه��ي��و-غ��رب��ي��ة ي��ه��دف ف���ي ما
ي��س��ت��ه��دف األم����ن وال��س��ل��م االه��ل��ي
ومستقبل الكيان اللبناني ،بإعادة
فرض تموضع لبناني رسمي معا ٍد
لسورية وبحرمان الجيش اللبناني
من حاجته الماسة للتنسيق الحدودي
مع الجيش العربي السوري ،وفي
االعتماد عليه كما حصل في معارك
نهر البارد ،لتأمين حاجاته العاجلة

من الدعم والذخيرة».
وأس����ف األم���ي���ن ال���ع���ام للتيار
األسعدي معن األسعد في تصريح
«لمحاولة احياء أدوار لسياسيين
وأمنيين في المحكمة الدولية ،ر ّكبوا
وفبركوا شهود الزور وورطوا لبنان
ف��ي ص��راع��ات ال تنتهي» ،مطالبا ً
ب��ـ»م��ح��اك��م��ت��ه��م ع��ل��ى اف��ت��راءات��ه��م
وشهادات الزور التي قدموها بدال ً من
اعطائهم أدوارا ً وأوسمة».

�إعادة انتخاب �سعد
�أمين ًا عام ًا للتنظيم النا�صري
جدد المؤتمر العام الثاني للتنظيم
الشعبي الناصري في بداية أعماله
ان��ت��خ��اب أس��ام��ة سعد أم��ي��ن�ا ً عاما ً
للتنظيم بالتزكية وس��ط ج��و من
الحماسة والتأييد والتصفيق من
أعضاء المؤتمر.
وال��ق��ى سعد بعد انتخابه كلمة
مطولة مما جاء فيها« :أتوجه إليكم
ببالغ الشكر للثقة الغالية التي
منحتموني إياها بإعادة انتخابي

جانب من الحضور

حفل ا�ستقبال لـ«البعث» و�صالح يبرق للأ�سد بمنا�سبة الحركة الت�صحيحية

الخطيب والأ�سعد ينتقدان ا�ستح�ضار
العمالء ومفبركي �شهود الزور
اعتبر األمين العام لجبهة البناء
اللبناني ورئيس مركز بيروت الوطن،
زه��ي��ر الخطيب ان «ع���ودة النغمة
االتهامية لسورية في إدعاءات طارئة
غ��ب الطلب األم��ي��رك��ي ف��ي محكمة
الحريري الغربية ،بعد أن استبعدت
س��وري��ة ل��س��ن��وات ،بينما وجهت
إتهاماتها لحزب الله.
ورأى الخطيب ان «استحضار
عناصر لبنانية من أش�لاء  14آذار

(جهاد وهبة)

لموقع األم��ي��ن ال��ع��ام .وه��و موقع
علي تحمل مسؤوليات كبيرة،
يفرض ّ
والنهوض بأعباء كثيرة تفرضها
مهمة استكمال بناء ه��ذا التنظيم
ليكون قادرا ً على تعزيز موقعه على
صعيد العمل ال��وط��ن��ي والشعبي
وال��ت��ق��دم��ي وال���ق���وم���ي ،ول��ي��ك��ون
مؤهالً لخوض المعارك السياسية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة المقبلة،
ومواجهة التحديات الخطيرة التي

يتعرض لها لبنان ،كما تتعرض لها
األمة العربية».
ووعد «باالستمرار في تكريس كل
ما أملك من طاقات ،وب��ذل كل ما انا
ق��ادر على بذله من جهود ،من أجل
النهوض باألعباء والمسؤوليات،
وذلك بالتعاون معكم ،ومع الهيئات
القيادية التي ستنتخبونها ،ومع سائر
هيئات التنظيم ومناضليه .وأتمنى أن
أكون على قدر هذه المسؤولية».

النبطية – مصطفى الحمود
بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة
واألربعين للحركة التصحيحية التي
قادها الرئيس الراحل حافظ األسد،
أقام حزب البعث العربي االشتراكي
في لبنان أول من امس «حفل استقبال
ووقفة عز وفخر مع الرئيس الدكتور
بشار األس��د» ،وذل��ك في قاعة مركز
ك��ام��ل ي��وس��ف ج��اب��ر ال��ث��ق��اف��ي في
النبطية.
وحضر الحفل وفد من حزب الله
ض � ّم رئيس كتلة ال��وف��اء للمقاومة
ال��ن��ائ��ب محمد رع���د ون��ائ��ب رئيس
المجلس السياسي محمود قماطي
ورئيس جمعية العمل البلدي الدكتور
مصطفى بدر الدين ،وفد من الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االجتماعي ض ّم
رئيس المكتب السياسي المركزي
الوزير السابق علي قانصو واألمين
ال��ع��ام لمؤتمر األح����زاب العربية
قاسم صالح ،النواب هاني قبيسي،
عبداللطيف الزين ،عبدالمجيد صالح،
ممثل النائب ياسين جابر المحامي
جهاد جابر ،عضو هيئة الرئاسة في
حركة أمل خليل حمدان ،رئيس التيار
األسعدي معن االسعد ،وفاعليات.
بعد النشيد ال��وط��ن��ي اللبناني
ونشيد ح��زب البعث ،ألقى الشاعر
حسين شعيب كلمة ترحيبية ،ثم
ك��ان��ت كلمة األم��ي��ن القطري لحزب
البعث العربي االشتراكي فايز شكر
ال��ذي أك��د ان الحركة التصحيحية
استطاعت خالل فترة زمينة قصيرة
انجاز مهمات كبيرة ،ومن أهمها حرب
تشرين التحريرية .واعتبر أنه «ومنذ
ذلك التاريخ والمؤامرة مستمرة على

شكر متوسطا ً قانصو ورعد وحمدان وقماطي وصالح
سورية بأوجه واشكال مختلفة».
وأك����د أن���ه «ب��ع��د  4س��ن��وات من
ال���ع���دوان ب��ق��ي��ت س��وري��ة شامخة
بشعبها وجيشها وقائدها ومعها كل
أحرار العرب والعالم ،وهي منتصرة
حتما ً بإرادتهم وعزيمة ابنائها».

صالح مهنئا ً األسد:
سورية ستهزم أعداءها

وفي المناسبة وجه األمين العام
ل��م��ؤت��م��ر األح�����زاب ال��ع��رب��ي��ة قاسم
صالح برقية تهنئة باسمه وباسم
األمانة العامة للمؤتمر العام لألحزاب
العربية ،إلى الرئيس األسد أكد فيها
ان ال��ح��رك��ة التصحيحية «أرس��ت
أسس التطوير والتعددية السياسية،
والتقدم على جميع الصعد السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،وكرست
سورية العبا ً أساسيا ً في معادالت

المنطقة وال��ع��ال��م ،وم��رك��زا ً للقرار
القومي ،يقود دفة الصراع ضد العدو
الصهيوني والقوى الداعمة له .وفي
سياق مرتكزات التصحيح ج��اءت
حرب تشرين التحريرية لتشكل واحدة
من المحطات النضالية المضيئة،
وق��رار احتضان ودع��م المقاومة في
فلسطين ولبنان والعراق».
وشدد على أن «سورية التي تمسكت
بالثوابت القومية والمبادئ الصراعية
دف��اع�ا ً عن الحق ،حققت الكثير من
االن��ج��ازات على المستويات كافة،
ليس على صعيد سورية وحسب بل
على صعيد األمة جمعاء ،فالمقاومة
ضد االح��ت�لال الصهيوني ومقارعة
مخططات التقسيم واالستعمار ،هو
إب��داع نضالي س��وري ،قاده الرئيس
الخالد حافظ األس��د ،وحملتم أنتم
المشعل والراية» .وأض��اف« :لذلك،

فإن ما تتعرض له سورية اليوم ،من
حرب ارهابية عدوانية ،إنما تأتي في
سياق المؤامرة التي تستهدف مكامن
القوة في أمتنا ،والتي تشكل سورية
قلعتها ومرتكزها .لكننا على يقين
بأن قيادتكم الحكيمة تخوض حربا ً
مصيرية في مواجهة العدو الصهيوني
وق��وى االره��اب والتطرف وداعميهم
الدوليين واالقليميين واتباعهم من
العرب الخاضعين لمشيئة األعداء».
ولفت صالح إلى أن «صمود سورية
وتضحيات الجيش الباسل وإرادة
الشعب الصامد شكلت نقطة ارتكاز
في افشال المؤامرة التي تستهدف
س��وري��ة ،وف���رض أول��وي��ة محاربة
االرهاب ،وع ّرى الدول التي تدعم هذا
االرهاب .وسورية بقيادتكم الحكيمة
وال��ش��ج��اع��ة س��ت��ه��زم أع���داءه���ا من
صهاينة الخارج والداخل وستخرج
من أزمتها منتصرة».
واختتم« :إن أزمنة مليئة بالصعاب
والمحن تأتي على األم��م الحية ،فال

يكون لها إنقاذ إال بالبطولة المؤمنة
المؤيدة بصحة العقيدة».

شركس :نصر تلو النصر

كما وج��ه رئ��ي��س تنظيم القومي
ال��ن��اص��ري س��م��ي��ر ش��رك��س برقية
ب��ال��م��ن��اس��ب��ة نفسها إل���ى ال��رئ��ي��س
األس��د جا فيها« :تأتي ال��ذك��رى هذا
العام وسورية بقيادتكم الشجاعة
وب��ص��م��ودك��م ت��ح��ق��ق ال��ن��ص��ر تلو
النصر في مواجهة الحرب الكونية
التي شنت عليها لكسر حلقة القوة
والمنعة في أمتنا العربية ولتصفية
القضية الفلسطينية ،فكان صمودكم
األسطوري وحسن مواجهتكم لقوى
اإلرهاب الدولي والعربي والتكفيري
ال��م��ح��ل��ي س��ب��ب ال��ن��ج��اح��ات في
استعادة األمن واالستقرار ألغلب مدن
وق��رى سورية وعلى نفس الطريق
سيتحقق النصر النهائي على أياديكم
المباركة».

انتخابات نقابة محامي بيروت
انتهت انتخابات نقابة المحامين في بيروت الختيار أربعة أعضاء جدد في
مجلس النقابة أمس ،إلى فوز كل من المرشحين ندى تلحوق ( 1890صوتاً)،
شارل ابي صعب ( )1614وجاك ابو عبدالله ( 14( )1614آذار) ،وفادي
حداد ( )1458عن التيار الوطني الحر .وحل المرشح المستقل اسكندر الياس
( )1338بمركز عضو رديف.
وكانت قد تنافست في االنتخابات الئحتان ،أولى مدعومة من فريق  8آذار،
ضمت مرشحين :العوني فادي حداد وحسين زبيب ،والثانية مدعومة من
 14آذار وضمت ثالثة مرشحين :ابي صعب (القوات اللبنانية) والكتائبي
ابو عبدالله وتلحوق المدعومة من الحزب التقدمي االشتراكي .كما شارك في
المنافسة االنتخابية مرشحون مستقلون .واقترع  3698محامياً.

