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حمليات � /إعالنات

طالبت ب�إعادة االعتبار �إلى � 6أيار وجعله عطلة ر�سمية

احتفال الذكرى المئوية الأولى «لإبادة الم�سيحيين»

احتفاالت و م�سيرات في ذكرى �شهداء ال�صحافة
ّ
�شددت على الوحدة الوطنية والحوار لمواجهة الأخطار

عون :ما يلحقنا من �ش ّر �سيطاول الجميع
وقوى التكفير والإرهاب لن تقوى علينا

بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة
ال��ذي��ن قضوا على مشانق الدولة
العثمانية إ ّب���ان ال��ح��رب العالمية
األول�����ى ،وال����ذي ص���ادف أول من
أمس ،أقيمت مهرجانات ومسيرات
وتجمعات في نقابة الصحافة وعلى
أض��رح��ة ال��ش��ه��داء وأم���ام نصبهم
ال��ت��ذك��اري ف��ي وس��ط ب��ي��روت ،في
حضور ممثلين عن رئيس المجلس
النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة
تمام سالم ،ووزراء ونواب وممثلي
األح����زاب وإعالميين وفاعليات.
وص��درت مواقف طالبت الحكومة
ب��إع��ادة االع��ت��ب��ار إل��ى ي��وم  6أي��ار
وجعله عطلة رسمية كما كان سابقاً،
كما ش��دّدت على ال��وح��دة الوطنية
والحوار لمواجهة األخطار.

للجنود اللبنانيين ،فير ّد العقيم
»:م��ن كلفك بذلك» .هذه ال��ردود أن
دلت على شيء فإنها ّ
تدل على شيء
واحد أنهم كما شاركوا في صناعة
داعش والنصرة وبقية التسميات،
ها هم اآلن حينما ح ّل المستحق في
ضرورة معالجة هذا الخطر جذرياً،
تراهم يرفعون الصوت دفاعا ً عن
النصرة وداع��ش وليس هناك من
تفسير آخر ،صنعوا وساعدوا بك ّل
السبل وها هم يصنعون من جديد».

ساحة الشهداء

استقبال نقابة الصحافة

وف��ي ه��ذا اإلط����ار ،أق��ام��ت نقابة
الصحافة حفل استقبال ،في مق ّرها
ف��ي ال���روش���ة ،ف��ي ح��ض��ور نقيب
الصحافة ع��ون��ي الكعكي ونقيب
المحررين ال��ي��اس ع��ون وأع��ض��اء
مجلس النقابة وح��ش��د كبير من
اإلعالميين .وأ ّمت النقابة شخصيات
سياسية وإع�لام��ي��ة واجتماعية
وأدبية تقدمها وزي��ر اإلع�لام رمزي
جريج ممثالً رئيس مجلس الوزراء
تمام سالم ،ووزراء ونواب ووفود.
وت����ح����دث ج���ري���ج ال������ذي أك���د
أنّ »الصحافة والحرية ت��وأم��ان».
وق����ال« :ش��خ��ص��ي �اً ،ع��ن��دم��ا عينت
وزي��را ً لإلعالم قلت إنني أفضل أن
تسمى هذه ال��وزارة وزارة الحريات
اإلعالمية .فهذه الحرية اإلعالمية
مك ّرسة ف��ي مقدمة الدستور وفي
المادة  19منه ،وال أح��د في لبنان
يمس بها» ،مشدّدا ً على «أنّ
يمكنه أن ّ
هذه الحرية يجب أن تمارس تحت
سقف القانون الذي يحمي األشخاص
والكرامات من ك ّل تعرض».
وأض��اف« :يجب على الصحافة
وعلى اإلعالم بصورة عامة أال يفسحا
في المجال لإلرهاب التكفيري الذي
يستعمل س�لاح اإلع�ل�ام ،أن يعبر
من خ�لال منابرنا الصحافية وأن
يرسل رسائل إلى الشعب والجيش
اللبنانيين من أجل تخويف الشعب
والتشكيك في قدرات الجيش».
وألقى النقيب الكعكي كلمة أشار
فيها إلى أنّ «قدرنا ،نحن الصحافيين،
أننا عندما نكتب أي كلمة تزعج
البعض يكون االنتقام بقتلنا ،فهم ال
يعرفون أنه عندما يقتلوننا ال ننتهي
بل بالعكس نخلد .ولوال الشهداء لما
تحقق االستقالل في الوطن».
ث���م ت��ح��دث ن��ق��ي��ب ال��م��ح � ّرري��ن
ال��ذي ناشد وزي��ر اإلع�لام «مساعدة
المح ّررين الذين يبلغ عددهم نحو

وضع أكاليل الزهر على أضرحة الشهداء
 2000مح ّرر عبر إعداد مشروع لكي
تكون النقابة مثل بقية الجمعيات
التي تشرف عليها الدولة».

الموحدين
احتفال في تلة
ّ

وأحيت عصبة تكريم الشهداء،
ب��االش��ت��راك م��ع نقابتي الصحافة
والمح ّررين ،ذكرى شهداء السادس
الموحدين الدروز ،في
من أيار في تلة
ّ
حضور ممثل رئيس مجلس النواب
نبيه بري النائب قاسم هاشم ،الوزير
جريج ممثالً الرئيس سالم  ،النقيبين
الكعكي وعون ،رئيس عصبة تكريم
الشهداء سامي عبد الباقي وأمين
ال��س�� ّر إب��راه��ي��م خ���وري وع��ائ�لات
الشهداء وحشد من الحضور.
وبعدما وضع ممثلو بري وسالم
ونقيبا الصحافة والمح ّررين وعائالت
الشهداء أكاليل من الزهر على ضريح
ال��ش��ه��داء ،كشف عبد ال��ب��اق��ي في
كلمة ل��ه أنّ «بعض المدسوسين
وال��م��وت��وري��ن ال��ذي��ن ال ع�لاق��ة لهم
بالحدث وال صفة تقدموا بطلب من
مجلس بلدية بيروت لحفر أسماء 82
شخصا ً على قاعدة النصب القائم في
ساحة الشهداء يدعون كذبا ً وبهتانا ً
أنهم شهداء».
وأعلن «أنّ عصبة تكريم الشهداء
الق ّيمة على ه��ذا ال��ت��راث الوطني
وال��ت��اري��خ��ي العظيم ت��ح��ذر كائنا ً
المس بهذه المقدسات
من كان من
ّ
الوطنية كي ال تضطر إلى مالحقته
جزائيا ً بتزوير التاريخ الوطني».
وبعد كلمتين للنقيبين الكعكي
وع���ون ،أل��ق��ى ال��وزي��ر ج��ري��ج كلمة
الرئيس سالم ،مشيرا ً إلى «أنّ شهداء

(ت ّموز)
أي��ار  -1916 1915رووا بدمائهم
درب االستقالل ،وك��ان أكثرهم من
الصحافيين وم��ن بينهم المسلم
والمسيحي».
وتابع« :استمعت إلى مطالبات
عدة بأن يعاد النظر في القرار الذي
ألغى التعطيل يوم  6أي��ار ،واعتقد
أنّ ال��ح��ك��وم��ة ج����ادّة ف��ي دراس���ة
ه��ذا الموضوع ودراس���ة س��واه من
المواضيع المتعلقة بتكريم الشهداء،
وال سيما بإقامة مكان يليق بهم».
وألقى النائب هاشم كلمة الرئيس
بري ،فأكد أنّ «شهداء  6أيار رسموا
طريق االستقالل الحقيقي ومن حقهم
أن نعيد إليهم االعتبار في هذا اليوم
الوطني ،ي��وم االستقالل ال��ذي بدأ
م��ن تلك اللحظة م��ع أرواح ه��ؤالء
الشهداء».

مئوية الخليل

وأحيت رابطة آل الخليل والمنتدى
األدبي ،في مجمع اإلمام شمس الدين
الثقافي التربوي  -تقاطع شاتيال
في الضاحية الجنوبية لبيروت ،في
الذكرى المئوية الستشهاد عبد الكريم
الخليل ،والذكرى السنوية لشهداء
السادس من أي��ار ،احتفاال ً حضره
ن���واب و ممثلون ع��ن المؤسسات
األمنية والعسكرية ،ورؤساء بلديات،
وحشد من الفعاليات السياسية،
واالجتماعية.
وع �دّد النائب علي بزي في كلمة
ل��ه م��زاي��ا صاحب ال��ذك��رى ،وش �دّد
على أهمية «الوحدة الوطنية ،بعيدا ً
من مصطلحات التجييش والفتنة،
وكذلك الحوار ألنّ الزعيم والمسؤول

هو من يتفنن في صناعة الحوار».
ورأى النائب علي عمار» أنّ الوحدة
الوطنية ه��ي دع��ام��ة أساسية في
الحفاظ على حركة استقرار لبنان،
وكرامته وسيادته ،وبقدر حمايتنا
للوحدة ،نحن في حاجة إلى خيار
المقاومة».
وأض��اف« :ل��ن نك ّرر ما أدل��ى به
األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه السيد
حسن نصرالله (ال��ث�لاث��اء) ،في
إشارته إلى ما يجري على مستوى
المنطقة ،وخصوصا ً بعدما تحولت
ال��ه��واج��س إل��ى مخاطر حقيقية،
بعد تقديم الكونغرس األميركي
المشروع المتعلق بالعراق ،والذي
ّ
إنْ ّ
ي��دل على
دل على ش��يء فإنه
أنّ بذرة تقسيم المنطقة إلى شيع
وقبائل ومذاهب وإثنيات وقوميات
ق��د ب��دأ ،وك��ان��ت ردود األم��س على
سماحته كسابقاتها عقيمة من عقيم،
ومريضة من مريض ،وموتورة من
موتور ،وغبية من غبي ،يقول لهم
دلوني على إنجاز واحد حققتموه
من حربكم .ليس من حربكم على
اليمن ،إنما حربكم على وحدة األمة،
وحربكم على فلسطين وقضيتها،
وحربكم على كرامة اإلنسان العربي
المتح ّرر .فيكون الجواب من كلفك
بالدفاع عن هذه األمة ،ألنهم بالتأكيد
خ��ارج سياق األم��ة ،يقول لهم إننا
في معركة القلمون لسنا أمام خطر
مفترض إنما هناك خطر مورس وال
زال يمارس ض ّد الجيش اللبناني
وض ّد أبناء عرسال خطفا ً وتهجيرا ً
واستباحة ،وض�� ّد القرى والمدن
اللبنانية ،أمنيا ً وعسكريا ً وخطفهم

وأقامت مطرانية األرمن األرثوذكس
احتفاال ً بمناسبة السادس من أيار،
أمام تمثال الشهداء في وسط بيروت،
في حضور النائب أغوب بقرادونيان،
م��ط��ران األرم���ن األرث��وذك��س شاهي
بانوسيان ،وأحفاد بعض الشهداء
الذين شنقوا في الساحة وفاعليات
أرمنية وبمشاركة طالب من المدارس
األرمنية.
واعتبر المطران بانوسيان أنّ »من
الطبيعي االجتماع اليوم ،ألنّ األرمن
شعب تعرض لإلبادة ،ما يع ّد سببا ً
إضافيا ً إلحياء هذه الذكرى ،فليس
للشهادة وطن وال قومية».
ك��م��ا ك��ان��ت كلمة ألح���د منظمي
االحتفال سارو توفتيان.
وبدعوة من «الحركة التصحيحية
القواتية» ،أقيم تجمع أم��ام نصب
الشهداء حيث وض��ع المشاركون
ورودا ً بيضاء عليه .ونظم ناشطون
على م��واق��ع التواصل االجتماعي
ب��ال��ت��ع��اون والتنسيق م��ع أهالي
شهداء الجيش ،مساء أول من أمس،
مسيرة حاشدة انطلقت من جسر
ال��دورة باتجاه ساحة الشهداء في
وسط بيروت ،مطالبة بإعادة إحياء
عيد الشهداء وتكريسه عطلة رسمية
بعدما ألغي منذ سنوات.
وحمل المشاركون في المسيرة،
الفتات أكدت «ضرورة اعادة إحياء
هذا العيد الوطني» ،معتبرين «أنّ
ه��ذا األم��ر هو حاجة وطنية إلع��ادة
االعتبار إل��ى شهداء الوطن الذين
دف��ع��وا حياتهم م��ن أج��ل الحرية
واالستقالل والسيادة».
وبعد كلمات وم��واق��ف ،أضيئت
الشموع ووضعت أكاليل الورود أمام
تمثال الشهداء.
وعقدت في كلية اإلعالم والتوثيق
الفرع األول ندوة عن حرية اإلعالم،
ب��دع��وة م��ن ح��رك��ة «أم����ل» ش��ارك
فيها نائب رئيس المجلس الوطني
لإلعالم إبرهيم عوض ورئيس المركز
الكاثوليكي لإلعالم األب عبدو أبو
كسم.

بعد نجران ...حرب �سعودية ( ...تتمة �ص)1
ل�ت�ك��ون ال �ص��دم��ة ال�س�ع��ودي��ة ف��ي تطورات
األم� ��س ف ��ي ال �ق �ل �م��ون ال �ت��ي ت�م�ك��ن عبرها
ال�ج�ي��ش ال �س��وري وم�ق��ات�ل��و ح��زب ال�ل��ه من
تحقيق إنجاز هام يفتتح حرب القلمون من
منطقته الوسطى في عسال الورد ،والنجاح
بتقطيع أوص ��ال ��ه أرب� ��ع ش��رائ��ح منفصلة
ي�س�ه��ل ال�ت�ه��ام�ه��ا ،م��ع ال�س�ي��ر ق��دم �ا ً بخطة
الحرب ،فأغلق «جيش الفتح» ال��ذي طبل له
السعوديون وزمروا باعتباره التحول الذي
سيغيّر مجرى الحرب.

تطهير جرود عسال الورد

نفذ ح��زب الله والجيش السوري في جرود
القلمون عملية عسكرية هجومية بالمناورة
األرض��ي��ة وب��اإلس��ن��اد ال��ن��اري أدت خ�لال ثالثة
مراحل قتالية وضمن ست ساعات إلى تطهير
جرود عسال الورد في شكل كامل من اإلرهابيين
على مسافة تتراوح بين  50و 70كيلومترا ً مربعاً،
ما تسبب بانهيار دف��اع��ات المسلحين شمال
منطقة التطهير وشرقها ،وفرارهم من  3مواقع قبل
أن يدخلها حزب الله والجيش السوري.
ولفتت مصادر عسكرية لـ«البناء» إلى «أن
الهجوم شكل م��ف��اج��أة عمالنية للمسلحين،
وانعكس انهيارا ً في معنوياتهم فالذوا بالفرار».
وركزت المصادر على «أن تداعيات عملية األمس
مرتبطة بمدى تأثيرها على مجريات المعركة
الشاملة عندما تبدأ».
كما اس��ت��ه��دف ح��زب ال��ل��ه منصة ص��واري��خ
تابعة للمسلحين في منطقة وادي الرعيان كانت
ستستهدف عدة قرى في البقاع الشمالي.

القلمون تنهي تهديد دمشق
وتحمي لبنان

وكانت «جبهة النصرة» نفذت وجيش فتح
المبين هجوما ً استباقيا ً أول من أمس على مواقع
حزب الله والجيش السوري بين ج��رود فليطا
وجرود بريتال ،إال أن حزب الله استوعب الهجوم
بموجب الكمائن المحضرة سلفاً ،ما أسفر عن مقتل
العشرات بينهم القيادي في «النصرة» أبو مجاهد
وقيادي آخر ملقب باألسود .وأفشل الهجومات
المتعددة التي نفذها المسلحون في تلك المنطقة
في محاولة منهم لفتح الطريق باتجاه جرود
عسال ال��ورد ،لتأمين إع��ادة وصلهم بإدلب عبر
القصير ،بهدف إح��داث ثغرات توفر لهم الفرار
تجنبا ً للمعركة.
وفيما كانت نقاط تجمع المسلحين وغرف
عملياتهم ف��ي ال��زب��دان��ي ق��د ش��ه��دت قصفا ً
مدفعيا ً نفذه الجيش السوري ،حاولت «جبهة
ال��ن��ص��رة» القيام بعملية تضليل وتشتيت
للجيش السوري ،وأرسلت مجموعات مسلحة
عبارة عن خاليا نائمة في مخيمات النازحين
في البقاعين الغربي واألوس���ط من الحدود
اللبنانية -السورية باتجاه الصويري لشد

األنظار إلى تلك المنطقة عن الزبداني.
كما أرسلت «جبهة النصرة» مجموعة حاولت
التسلل إلى لبنان عبر بركة الرصاص في عيتا
الفخار قضاء راشيا .ووضعت مصادر عسكرية
لـ«البناء» أرجحية تسلل المسلحين من القنيطرة،
عبر وادي شبعا إلى جنعم ،فعيحا ،وصوال ً إلى
وادي أسود الذي يفصل بين عيتا الفخار وينطا
باتجاه وادي الحرير ،أو من البقاع الغربي ،ظهر
األحمر ،كفرقوق ،وادي اس��ود باتجاه حلوى،
وادي الحرير في محاولة من هؤالء المسلحين
إلهاء قيادة الفيلق األول الموجودة في الوادي،
التي تجعل إمكانية تسللهم صعبة نسبياً».
وأش���ارت م��ص��ادر عسكرية ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إلى
«أن معركة القلمون التي ستقضي على وجود
المسلحين في السلسلة الشرقية من شأنها أن
تنهي التهديد لدمشق وتحمي لبنان» .ولفتت
ال��م��ص��ادر إل��ى «أن سيطرة الجيش ال��س��وري
على ميدعا ،أدى إل��ى اإلط��ب��اق على دوم��ا من
كافة الجوانب ،ال سيما أن ميدعا تشكل نقطة
استراتيجية فهي تفصل بين الغوطة الشرقية
والسلسلة الشرقية ،هذا فضالً عن استعادة حزب
الله لقرنة النحلة في السلسلة الشرقية األمر الذي
ضيق الخناق على المسلحين».

بري :كهرباء لبنان ال تخضع
ألي رقابة منذ  8سنوات

سياسياً ،ال ت��زال الجلسة التشريعية عالقة
بسبب ال��خ�لاف على ج��دول األع��م��ال ال��ذي من
المفترض بحسب الكتل ذات الغالبية المسيحية
أن يراعي تشريع الضرورة.
وق���ال رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ال
يظنن أحد أنني ضد الملفات العالقة (استعادة
الجنسية ،ضمان الشيخوخة ،الحماية االجتماعية
 ،تعديل تملك األجانب ،وتمديد خط أنابيب الغاز
الساحلي) التي يطالب التيار الوطني الحر
بوضعها على جدول األعمال» ،مشيرا ً ردا ً على
س��ؤال عن موعد الجلسة التشريعية« :اسألوا
المعترضين على عقدها أنا قمت بواجبي ولن
أجري اتصاالت بعد اآلن».
وحمل رئيس مجلس النواب بحسب ما نقل
عنه زواره لـ«البناء» ،نواب  8آذار والتيار الوطني
الحر كما ن��واب  14آذار ،مسؤولية التأخير في
إرس��ال اقتراحات القوانين بسبب عدم حضور
االجتماعات ،وأعطى مثالً على ذلك لجنة الصحة
العامة التي تضم  3نواب من التيار الوطني الحر
ونائب من التحرير والتنمية ،مقابل  3نواب لـ14
آذار.
ولفت إلى «أن السبب الذي حال دون وصول
اللجنة الفرعية المكلفة دراسة مد خط الغاز من
البداوي حتى صور ،يعود إلى نتائج دراسة األثر
البيئي التي طالبت وزارة البيئة بإنجازها قبل
إقرار القانون ،واالعتراض الذي سجلته مصلحة
سكك الحديد التي طالبت بأن يتم التنسيق معها
من قبل وزارة النفط على اعتبار أن وزارة الطاقة
تقترح اعتبار خط سكك الحديد كممر لألنبوب،

فضالً عن ضرورة مناقشة الموضوع على ضوء
تطور ملف النفط والغاز في البحر الذي قد يفرض
تغيرات جوهرية في مقاربة الموضوع».
وتحدث رئيس المجلس أمام زواره عن الوضع
المالي واالقتصادي ،وتراكم مشكلة الديون من
عام  1992لغاية اآلن ،واستنزاف المالية العامة
بتسديد العجز ال��ذي خلفته مؤسسة كهرباء
لبنان ،وكيف أن هذه المؤسسة ال تخضع ألي
رقابة منذ  8سنوات .وأشار بري إلى «أنه يحضر
ملفا ً قضائيا ً لمقاضاة «إسرائيل» على قتلها عمدا ً
الجندي اإلسباني على أرض لبنانية» .إلى ذلك،
وجه رئيس مجلس النواب الدعوة إلى انتخاب
رئيس جمهورية في  13أي��ار قبل  12يوما ً من
دخول الفراغ الرئاسي عامه األول.

جلسات متتالية للموازنة

حكومياً ،أنهى مجلس ال��وزراء دراسة أحكام
الفصل األول من مشروع قانون الموازنة المتعلق
بأرقام اإلطار وإصدار سندات الخزينة والقروض
واالس��ت��ث��م��ارات ،خ�لال جلسة عقدها برئاسة
الرئيس تمام سالم في السراي الحكومي .وقرر
المجلس عقد جلستين الستكمال دراسة المشروع
يومي االثنين واألربعاء المقبلين على أن يعقد
جلسة عادية الخميس المقبل ،وفق ما أعلن وزير

اإلعالم رمزي جريج.
وأشارت مصادر وزارية لـ«البناء» «أن الجلسة
كانت جيدة ،وشهدت نقاشا ً علميا ً دستورياً»،
م��ش��ي��را ً إل��ى «أن م���واد ال��م��وازن��ة ال��ت��ي أعدها
وزي��ر المال علي حسن خليل هي نقالً عن مواد
دستورية ،بالتالي فإن التعديالت التي طرأت على
بعضها ،هي تعديالت بالشكل والصيغ وليست
بالمضمون» .ولفتت إلى «أن جلسة االثنين المقبل
ستناقش قانون البرامج لكل الوزارات» .واعتبرت
المصادر «أن الخالفات ستظهر عند الوصول إلى
تضمين أرقام السلسلة في الموازنة» ،مشيرة إلى
«أن وزيري التربية الياس بو صعب والخارجية
جبران باسيل يريدان فصل السلسلة عن الموازنة
في حين تتمسك  14آذار بضمهما».
وأك��د وزي��ر العمل سجعان ق��زي لـ«البناء»
«أن األرق��ام المعروضة إذا لم تترافق مع تصور
إنمائي واق��ت��ص��ادي ينعش االق��ت��ص��اد المالي
ستزيد العجز أكثر مما هو متوقع حالياً» .وأيد
ق��زي «أن يجري البحث في بنود الموازنة مع
تحييد السلسلة بانتظار التفاهم على األرق��ام
بين النفقات والواردات من جهة ،وإقرار المجلس
النيابي السلسلة من جهة أخرى» ،مبديا ً تخوفه
«أن تضم واردات السلسلة إلى الموازنة وتصرف
على قضايا أخرى ال عالقة للسلسلة بها».

العراق :عملية ( ...تتمة �ص)1
وأش��ار المصدر إلى أن الساعات المقبلة
ستشهد انجازات للقوات العراقية للقضاء
على اإلرهابيين ف��ي بيجي وبخاصة بعد
نجاحها في تأمين مصفاة بيجي النفطية
ومحيطها من الهجمات اإلرهابية.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت وزارة ال��دف��اع
العراقية اليوم مقتل  26إرهابيا ً من تنظيم
«داع�����ش» بينهم ع���رب وأج���ان���ب بقصف
ص��اروخ��ي اس��ت��ه��دف أوك���اره���م ف��ي قضاء
الفلوجة بمحافظة االنبار غرب العراق.
وقالت ال��وزارة في بيان تسلمت «سانا»
نسخة منه إن «االس��ت��خ��ب��ارات العسكرية
وجهت ضربات صاروخية ألوك��ار «داعش»
في قاطع الفلوجة أسفرت عن مقتل  26إرهابيا ً
بينهم عرب وأجانب وعن تدمير مستودع كبير
لألسلحة وعربتين رباعيتي الدفع».
وكانت ق��وات الحشد الشعبي العراقية
تمكنت أمس من محاصرة عصابات تنظيم
«داعش» االرهابي في ناحية الكرمة بمحافظة
األنبار غرب العراق بعد قطع خطوط امدادها
وتسليحها وتمويلها م��ن قضاء الفلوجة
واس��ت��م��رار عملية تطهيرها م��ن العناصر
اإلرهابية مؤكدة في الوقت ذاته تأمينها طرقا ً
مهمة ومنها الطريق الدولية السريعة.
وفي سياق متصل أعلنت قيادة عمليات
بغداد أن ع��ددا ً من اإلرهابيين قتلوا وألقي

القبض على آخ��ري��ن ف��ي عمليات بمناطق
متفرقة من العاصمة بغداد.
وذكر بيان لقيادة العمليات اليوم ان قوة
عراقية اشتبكت مع مجموعة إرهابية وتمكنت
من قتل  3منهم في منطقتي المعامير والعبيد
شمال غربي بغداد كما تمكنت ق��وة أخرى
من تفكيك عبوة ناسفة في منطقة اإلخساف
جنوب المدينة.
من جهة ثانية ،أكد وزير الدفاع العراقي
خ��ال��د ال��ع��ب��ي��دي ض�����رورة ت��ق��دي��م ال��دع��م
اللوجستي الكامل إلى قيادة عمليات محافظة
نينوى شمال العراق لتحرير المحافظة من
اإلرهابيين.
وذك���رت وزارة ال��دف��اع ف��ي ب��ي��ان لها أن
«العبيدي ت��رأس مؤتمر العمليات لبيان
جاهزية قطعات تحرير نينوى في مقر الوزارة
بحضور قائد العمليات المشتركة والمستشار
العسكري للقائد ال��ع��ام للقوات المسلحة
ومعاوني رئيس أركان الجيش وقادة األسلحة
في الجيش مشددا ً على ضرورة تقديم الدعم
الكامل واإلسناد إلى قيادة عمليات نينوى
من أجل تحقيق األه��داف المطلوبة وتوفير
المستلزمات ال��ض��روري��ة وال��وق��وف على
احتياجات قيادة العمليات ومتطلبات الدعم
اللوجستي قبل الشروع بالعمليات العسكرية
لتحرير مدينة الموصل من االرهابيين».

رأى رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون
جنوحا ً في لبنان نحو السيطرة في ممارسة الحكم وإضعاف
المسيحيين وتعطيل دورهم ،مؤكدا ً «أنّ ما يلحقنا من خير
سيطال الجميع وما يلحقنا من ش ّر أيضا ً سيطال الجميع»،
وأنّ «قوى التكفير واإلرهاب ومريديها ،لن تقوى علينا».
أحيا التيار الوطني الحر وح��زب الطاشناق والرابطة
السريانية «الذكرى المئوية األولى إلبادة المسيحيين» ،في
احتفال حاشد أقيم في فندق «لو رويال»  -الضبية ،في حضور
ممثلين عن الرئيس أمين الجميل ،وعن ك ّل من البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي ،بطريرك السريان مار
افرام كريم ،بطريرك األرمن الكاثوليك ،كاثوليكوس األرمن
األرثوذكس  ،بطريرك السريان الكاثوليك ،رئيس الطائفة
الكلدانية ،رئيس الطائفة اآلشورية ،البابا ت��وادرس ،ممثل
الطائفة اإلنجيلية األب راف��ي مصرليان ،ال���وزراء :جبران
باسيل ،الياس بو صعب ،وأرتور نظريان ،والنواب :سليمان
فرنجية ممثالً بالنائب إميل رحمة ،آغوب بقرادونيان ،شانت
جنجنيان ،ناجي غ��اري��وس ،وليد خ��وري ،عباس هاشم،
سيمون أبي رميا ،نبيل نقوال ،جيلبرت زوين ،نعمة الله أبي
نصر ،فريد الخازن ،وإبراهيم كنعان .النائب السابق لرئيس
مجلس النواب إيلي الفرزلي ،.باإلضافة إلى سفراء :الواليات
المتحدة األميركية دايفيد هل ،روسيا ألكسندر زاسيبكين،
سورية علي عبد الكريم علي ،وإيران محمد فتحعلي ،إضافة
إلى نواب ووزراء سابقين وحشد من الفاعليات السياسية
والرسمية واإلعالمية ووفود شعبية.

افرام

النشيد الوطني افتتاحاً ،ثم دقيقة صمت على شهداء اإلبادة،
فأغنية تحيي ذكرى مجزرة سيفو كتبها إيلي الفرزلي ولحنها
وأنشدها سمير صفير ،بعدها ألقى رئيس الرابطة السريانية
حبيب افرام كلمة أكد فيها أننا»لسنا في مهاترات مع تركيا ال
حكومة وال شعبا ً وال نظاماَ .وليس هدفنا تشويه صورتها وال
سمعتها .لكننا نطالبها باالعتراف الصريح الواضح الشفاف
بما حصل من أجل أن ترتاح عظام أجدادنا».
وسأل النائب بقرادونيان في كلمته الدولة «لماذا لم تتجرأ
على إع�لان  24نيسان ذك��رى مليون ونصف مليون شهيد
أرمني ،أجدادنا نحن المواطنين اللبنانيين ،يوما ً للتضامن
ويوم عطلة رسمية ».
كما سأل »:أمن العجب أن نسأل لماذا تحول عيد الشهداء
عيد  6أيار إلى ذكرى شهداء الصحافة ولماذا تتنكر الدولة
إلحياء العيد بمعانيه السامية والحقيقية والتاريخية؟ أليس
ّ
الحق بأن نفكر بأنّ الشهداء أصبحوا سلعة في األسواق
لنا

السياسية والمسايرات المكشوفة والتسويات الملغومة
ّ
الحق أن نفكر بأنه
ومصالح اقتصادية ومالية؟ أليس لنا
حتى ف��ي الشهادة هناك تفرقة وتمييز مذهبي وطائفي
وسياسي؟».
واعتبر أنّ «التاريخ يعيد نفسه وتجربة الشعوب تعيد
أيضا ً نفسها ،فاإلبادة مستمرة والمجرم ال يزال يعيش في
النكران ال بل يستمر في إجرامه اليومي ض ّد الجوار العربي
بتصميم مسبق ،بقتل وتهجير ما تبقى من قوى مناضلة
ومطالبة بحقوقها في سورية وال��ع��راق لتصل إل��ى مصر
وتونس وليبيا واليمن « ،مشيرا ً إلى أنّ « الفكر البانطوراني ال
يزال في أساس السياسة التركية ،وتتريك الشعوب في تركيا
وجوارها ،هو الحلم العثماني التركي المتجدّد .الصمت إزاء
هذه الجرائم جريمة موصوفة في ح ّد ذاتها ولن نرضخ».

عون

وألقى العماد عون كلمة قال فيها»:نحتفل اليوم بذكرى
شهداء لبنان األب��رار الذين قضوا بح ّد السيف وعلى أعواد
المشانق أو جوعا ً على الطرقات .وألنّ الشعوب التي تنسى
تاريخها تك ّرر أخطاءها وتهمش دورها ،لن نقبل بعد اآلن بأن
يطمس تاريخنا وتمحى ذاكرتنا ،وسنجعل هذه الذكرى يوما ً
وطنيا ً نك ِّرم فيه جميع شهدائنا الذين سقطوا باألمس والذين
يسقطون اليوم».
وعرض للظروف السياسية التي مهدت لإلبادة األرمنية
وللمجاعة في لبنان ،الفتا ً إل��ى أنّ القضية تشمل جميع
األقليات في السلطنة العثمانية .وقال»:اليوم ،نشعر وكأنّ
الحلم ال��ذي راود العثمانيين في القرن الماضي ال يزال
يراود بعضهم ،وإال بماذا تفسر محاولة تهجير المسيحيين
المستمرة في المشرق ،وما يتعرضون له من إبادة جديدة
أكان بالحديد والنار أو بالتهجير؟» .وأضاف »:أما في لبنان
فقد بدأنا نرى جنوحا ً نحو السيطرة في ممارسة الحكم
وإضعاف المسيحيين وتعطيل دوره��م وف��ق المبدأ الذي
يقول «ما هو لي هو لي ،وما هو لك هو لي ولك» ،وهذا ما يفقد
المرجعيات المسيحية دورها بالنسبة إلى من تمثل ،ويخلق
شعورا ً بالحرمان لديهم يحيي فيهم شعورا ً دفينا ً بالقلق
ويتسبب مجدّدا ً بحزم حقائب الرحيل إلى سماء جديدة
يعيشون تحتها بحرية وعدالة وطمأنينة».
وختم« :واعون لهذه المشكلة ولن ندعها تتفاعل في أي
حال من األح��وال ،فما يلحقنا من خير سيطال الجميع ،وما
يلحقنا من ش ّر ،أيضا ً سيطال الجميع ،ولدينا ما يكفي من
العزم والتصميم واإلرادة إلكمال المسيرة .ووعدنا لكم بأنّ
قوى التكفير واإلرهاب ،ومريديها ،لن تقوى علينا».

تكرم �شهداء الجي�ش
نقابة المحامين ّ

قهوجي :التجاذبات ال�سيا�سية لن تثنينا
عن الحفاظ على ا�ستقرار لبنان
ك ّرمت نقابة المحامين في بيروت شهداء الجيش اللبناني
في اليوم الوطني للشهداء باحتفال في بيت المحامي ،حضره
وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي ممثالً الرئيس
ميشال سليمان ،ونواب وقضاة ونقباء المحامين السابقون
وأعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين.
بداية النشيد الوطني ،فتقديم للمحامي الدكتور جورج
يزبك تاله وزي��ر الشؤون االجتماعية رشيد درب��اس الذي
ألقى كلمة قال فيها« :هذا هو الوطن ذو التضاريس الصعبة
والمسالك الوعرة وال��ذرى البيضاء واألرز الحاضن لألبد،
مسور بسياج من خير األجناد ،الذين أنشأهم آباؤهم على
التضحية وقدموهم حماية للحدود والورود وحبات التراب،
وجهزوهم بالسالح األمضى ،سالح البسالة التي قاتلوا وما
زالو بها ،فاستحقوا أن يكونوا مح ّل ثقة من أهل المال والسالح،
فتقبلوا العطية من يد لم يرعشها الشك واستقبلوا السالح من
يد أيقنت أنها تسلمها لزنود أمينة وخبيرة وجديرة».
وخاطب الجيش وقيادته ق��ائ�لاً »:صمودكم دي��ن علينا
وجرحكم جرحنا وقلقكم يؤرق وسائدنا ولن يبخل الوطن
على أبنائكم الرهائن بأي ثمن من أجل تحريرهم من محنتهم
التي طالت ،فليس أحد أولى منا بحماية من ن��ذروا أنفسهم
لحمايتنا».
وبعد كلمة للدكتور وسيم منصور ،تحدث قهوجي توجه
في مستهلها «بأقصى مشاعر الوفاء ،من ك ّل شهيد عسكري
ومدني ،جنديا ً كان أم صحافيا ً أم مدنيا ً عادياً ،سقط في
ساحات الشهادة على أرض الوطن فداء لكرامته» ،متعهدا ً
أمامكم وأم��ام أرواح الشهداء «السير على منهج الشهادة
الدائمة من أجل لبنان وكرامته وحريته وتعدديته ،ونموذجه
الفذ في هذه المنطقة والعالم بأسره».
كما توجه «إلى األبطال األحياء ،أسرانا المخطوفين لدى

التنظيمات اإلرهابية ،مجدّدا ً تأكيد «أنّ قضيتكم هي أمانة في
عنق الجيش ،ولن نوفر وسيلة في سبيل عودتكم سالمين
موفوري الكرامة إل��ى ذويكم ،وعائالتكم وإل��ى مؤسستكم
العسكرية».
وأكد قهوجي أنّ «المواجهة التي يخوضها الجيش اليوم
ض ّد اإلرهاب ،ال تقل خطورة عن مواجهته الدائمة ض ّد العدو
اإلسرائيلي .فإسرائيل واإلره���اب وجهان لعملة واح��دة،
وتعبيران مختلفان عن حقيقة واحدة وجوهر واحد ،وهما
النقيض ال��واض��ح للمجتمع اللبناني القائم على التعدد
والحوار واالعتراف باآلخر».
وط��م��أن «إل��ى مناعة الجيش ف��ي مواجهة التحديات،
فاإلنجازات التي يحققها يومياً ،وااللتفاف الشعبي العارم
حوله ،والثقة الدولية بدوره الوطني ،والتي ترجمت على
أرض ال��واق��ع ،بالشروع في م��ده بالمساعدات العسكرية
النوعية ،لهي خير دليل على ذلك» ،مؤكدا ً «أنّ الجيش لن
يسمح بوجود أي موطىء ق��دم ل�لإره��اب في لبنان ،وأنّ
التجاذبات السياسية الداخلية واإلرب��اك الحاصل في عمل
مؤسسات الدولة ،لن تثنيه عن القيام بواجبه المقدس في
الحفاظ على استقرار لبنان وتجنيبه العواصف اإلقليمية،
مهما تطلب ذلك من أثمان وتضحيات».
أم��ا جريج فقال« :ه��وذا اليوم ال��ذي يختصر ك� ّل األي��ام،
الشهادة ،فشهيد الجيش شهيد لبنان ،شهادة الجيش ال تحتاج
إلى إثبات ،ليست مختبرا ً لتحديد فئة الدم ،هو دم ك ّل لبنان».
وأضاف»:ليس نحن في النقابة من يرشح ،وال نحن من
ينتخب .لكن نحن أصحاب حق ،ونقولها بصوت عال :نعم
نريد دولة اليوم ،ورئيسا ً اليوم ،ألنّ غدا ً قد يكون متأخرا ً أو قد
ال يأتي أبداً» ،معتبرا ً أنّ «الجيش أساس في قيام الدولة ،بل
أساس في طرح جدلية بناء الدولة».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء مادة السيليكاجيل
( ،)Silicagelم���وض���وع اس���ت���دارج
ال���ع���روض رق���م ث4د 8011/ت��اري��خ
 ،2014/7/24ق��د م��ددت لغاية يوم
الجمعة  2015/5/29عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغيبن في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
اليوان  -امانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر.
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
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/4/30
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس وليد لبكي
التكليف 899
اعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحله -الرئيسة رلى
أبو خاطر
المنفذ :جان سمير رحال.
المنفذ عليه :جورج بالت الحلو.
بالمعاملة التنفيذية رقم 2013/108
ينفذ طالب التنفيذ س��ن��دات دي��ن بقيمة
 /165000/دوالر اميركي عدا الرسوم
والفوائد.

ال��م��ط��روح للبيع :ك��ام��ل ال��ع��ق��ار رق��م
 /516/قاع الريم.
مساحته/4578/ :م 2يقع هذا العقار
في منطقة ق��اع الريم محلة ضهر المعبد
على بعد  /500/متر من مياه البردوني
ارضه غير مبنية عبارة عن صخور كبيرة
مرتفعة.
ح��دوده :يحده غربا ً طريق عام وشرقا ً
العقار  /518/وش��م��اال ً العقار /517/
وجنوبا ً العقار ./513/
الحقوق العينية :ارض صخرية بعل
غير مستعملة ،وضع يد بالقرار /213/
ق.ر ،حجز تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ
زحله برقم  2013/108لمصلحة جان
رحال ،محضر وصف عقار من دائرة تنفيذ
زحله رق��م  2013/108لمصلحة جان
سمير رحال.
قيمة التخمين /206010/ :مئتان
وستة آالف وعشرة دوالرات اميركية
بدل الطرح بعد التخفيض117425,7 :
ماية وسبعة عشر الف واربعماية وخمسة
وع��ش��رون دوالر اميركي وسبعة سنسا ً
اميركية.
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
ال���واق���ع ف��ي��ه  2015/5/21الساعة
الثانية عشرة وخمسة عشر دقيقة ظهرا ً
ام��ام رئيس دائ��رة تنفيذ زحله في قاعة
المحكمة.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة ان يودع باسم
رئيس دائ��رة تنفيذ زحله قيمة الطرح في
صندوق الخزينة او مصرف مقبول او تقديم
كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ زحله اذا لم يكن له مقام
فيه وعليه خالل ثالثة ايام من صدور قرار

االحالة اي��داع الثمن تحت طائلة اعتباره
ناكالً واعادة المزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه في
خ�لال ثالثة اي��ام م��ن ت��اري��خ ص��دور ق��رار
االحالة دفع رسم الداللة.
مأمور تنفيذ زحله
محمد ابو حمدان
إعالن
امانة السجل العقاري في النبطية
طلبت اشراف محمد كنج شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1665عربصاليم
للمعترض  15يوما للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
امانة السجل العقاري في النبطية
طلبت لور بطرس مخايل بوكالتها عن
جوزاف مخايل عنتر لمورثته ماريا سليم
جبور شهادة قيد بدل ضائع للعقار 2346
جباع
للمعترض  15يوما للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
امانة السجل العقاري في النبطية
طلب زاهر جعفر خريباني بوكالته عن
ابراهيم علي خريباني لمورثه علي احمد
خريباني شهادة قيد ب��دل ضائع للعقار
 402عدشيت
للمعترض  15يوما للمراجعة
امين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

