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حمليات � /إعالنات

«القومي» �أحيا ذكرى �شهداء مجزرة حلبا باحتفال حا�شد ّ
و�شدد على �ضرورة االقت�صا�ص من القتلة
أحيت منفذية عكار في الحزب السوري
القومي االجتماعي ذك��رى شهداء مجزرة
حلبا ،باحتفال أقيم في باحة مكتب المنفذية
في حلبا ،في حضور وفد مركزي ض ّم عميد
اإلذاعة واإلعالم وائل حسنية ،عميد التربية
وال��ش��ب��اب ع��ب��د ال��ب��اس��ط ع��ب��اس ،عضو
المجلس األعلى ري��اض نسيم ،المندوب
السياسي في الشمال زهير حكم ،إلى جانب
منفذ عام عكار ممتاز الجعم وأعضاء هيئة
المنفذية ،وعدد من المسؤولين.
وحضر االحتفال منسق لقاء األح��زاب
وال��ق��وى والشخصيات الوطنية النائب
السابق ك��ري��م ال��راس��ي ،رئ��ي��س التجمع
الشعبي العكاري النائب السابق وجيه
البعريني ،ممثل عن النائب السابق طالل
المرعبي ،وف��د م��ن التيار الوطني الح ّر
ب��رئ��اس��ة جيمي ج��ب��ور ،ع��ض��وا القيادة
القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي
عبد الحميد صقر وأحمد عثمان ،وفد من
الحزب الشيوعي اللبناني ،وفد من تيار
المرده ،وفد من الحزب العربي الديمقراطي،
وف��د من تيار اإلص�لاح وال��وح��دة ،الشيخ
عبد السالم الحراش ،طارق حسين ممثالً
التجمع ال��وط��ن��ي ال��دي��م��ق��راط��ي ،عفيف
وهبي ممثالً الحزب الديمقراطي الشعبي،
هيثم ح��دارة ممثالً تيار الوفاق الوطني،
عبدلله الشمالي ممثالً حركة الناصريين
المستقلين ـ المرابطون ،حكمت مراد ممثالً
االتحاد االشتراكي العربي ،ممثلون عن
فصائل المقاومة الفلسطينية ،وجمعية
النجدة الشعبية اللبنانية ،وتجمع النهضة
النسائي ،جومانا الدبس من جمعية وثبة
الفتاة ،رؤس��اء اتحاد بلديات ومجالس
بلدية واختيارية وهيئات ثقافية تربوية
وعوائل شهداء المجزرة وجمع كبير من
القوميين والمواطنين.
ع��رف��ت ب��االح��ت��ف��ال ن���اظ���رة ال��ت��رب��ي��ة
والشباب في منفذية عكار عال دياب فرحبت
بالحضور ،وذ ّك���رت بفظاعة المجزرة،
م��ج��دّدة المطالبة ب��ال��ع��دال��ة الضائعة
وبالقصاص من المجرمين لمنح السكينة
ألرواح الشهداء األبطال.

البعريني

وألقى رئيس التجمع الشعبي العكاري
النائب السابق وجيه البعريني كلمة قال
فيها:
«نلتقي اليوم وج��راح العالم العربي
تزداد نزفاً ،واإلرهاب المدمِّر يقتل ويرتكب
أبشع الجرائم في ّ
حق اإلنسان واإلنسانية،
واإلره�����اب ي��د ِّم��ر بوحشية ك��� ّل ال��ت��راث
واالقتصاد والمؤسسات ،وك ّل هذه األفعال
معادية للتاريخ وللبشرية وللعروبة،
ب��ل ل�لإن��س��ان��ي��ة ج��م��ع��اء ،ه���ذه ال��ج��رائ��م
وتؤسس للتفرقة
تهدّد الوحدة الوطنية
ِّ
والتقسيم ،الذين يخدمان العدو الصهيوني،
وينفذان المؤامرة األميركية».

الحسنية

وأضاف»:المطلوب اليوم من ك ّل العرب
هو التوافق والتسامح وال��ح��وار وإيجاد
ال��ح��ل��ول السياسية ،وأن ي��ح��ارب��وا ك ّل
الدعوات الطائفية والمذهبية والعرقية،
وأن تلتقي ك ّل اإلرادات لتحرير فلسطين من
العدو الصهيوني ،وهذا ال يتم إال إذا التقت
اإلرادات على الخطاب الحكيم الذي يجمع
وال ي��ف��رق ،ويقضي على الفتنة ويحفظ
الوطن والمواطن».
وأك�����د «ض�������رورة ان���ت���خ���اب رئ��ي��س
للجمهورية» ،داع��ي �ا ً إل��ى «ع��دم تعطيل
مصالح الناس من قبل الطبقة السياسية»،
واعتبر أن��ه «ال ب � ّد من استكمال العملية
الدستورية وإنجاز الموازنة وإقرار سلسلة
الرتب وال��روات��ب ،وإق��رار قانون انتخاب
يعتمد المحافظة دائ��رة انتخابية وذلك
تطبيقا ً للدستور».
وتابع البعريني»:لقد شهدت عكار فتنة
أبكت األعين وأدمت القلوب ،كان ضحاياها
رجال عكاريون ،نك ّرر تضامننا مع عائالتهم
م��ن دون ت��ف��رق��ة» .وش���دّد على ض��رورة
«التعالي فوق الجراحات بالرغم من األلم
الذي سببته هذه المأساة ،وعلى التراحم
والتواصل بين أبناء المنطقة».

الراسي

وما تشهده سورية هو أكبر دليل على ذلك،
وهذا ما يحاولون نقله إلى لبنان».

جبور

أما كلمة التيار الوطني الحر ،فقد ألقاها
القيادي في التيار جيمي جبور الذي أشار
إلى «أنّ شهداء مجزرة حلبا هم ضحايا
الغدر والتطرف والهمجية ،وإذ نخلد اليوم
ذك��راه��م نتقدم من أهاليهم وم��ن الحزب
السوري القومي االجتماعي ،بأح ّر مشاعر
ال��م��واس��اة وال��ت��ض��ام��ن ،داع��ي��ن القضاء
واألج��ه��زة اللبنانية المعنية إل��ى كشف
الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة ،لينالوا ما
يستحقون من عقاب».
وقال« :باألمس وفي ذكرى السادس من
أيار احتفلنا بذكرى الشهداء الذين علقوا
على المشانق منذ  99عاما ً في الساحة التي
حملت اسمهم ،وكان هؤالء ضحايا الجهل
والهمجية عينها ،إنه اليوم ال��ذي تنكرت
فيه الدولة لشهدائها ،وق � ّررت أن تطمس
ذكراهم وتنسف التاريخ بإلغاء عيدهم،
وألنّ الشعوب التي تنسى تاريخها تك ّرر
أخطاءها ،فإننا ندعو من هنا إلى استعادة
هذه الذكرى لتكون يوما ً وطنيا ً نتذكر فيه
ك ّل شهداء الوطن ،الذين استشهدوا وما
زالوا دفاعا ً عن كرامتنا وعزتنا».
وأض���اف»:إنّ خيارنا وخيار ك ّل القوى
ال��وط��ن��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة ه��و ال��ح��ف��اظ على
مقدرات الوطن ووحدة اللبنانيين وصيانة
ال��م��ؤس��س��ات ،وه���ذا يتطلب منا جميعا ً
االع��ت��راف بحقوق المكونات األساسية
ف��ي ه��ذا ال��وط��ن ،واح��ت��رام ان��ت��ظ��ام عمل
المؤسسات ،واإلقالع عن سياسة التمديد
ف��ي ك�� ّل ال��ق��ط��اع��ات ،وخ��ص��وص�ا ً ق��ي��ادات
المؤسسات األمنية».

ورأى منسق لقاء األحزاب النائب السابق
كريم الراسي «أنّ هذا اليوم ،هو يوم الكرامة
والتضحية ،وهو يوم ليس للحزب السوري
القومي االجتماعي وحده ،بل هو يوم لك ّل
منطقة عكار .هو يوم تضحية لك ّل وطني
شريف ،يضحي من أجل شرفه وكرامته
وقيامة مشروعه الوطني الكبير».
وق��ال« :لعلنا نذكر جميعا ً الوحشية
التي ارتكبت فيها مجزرة حلبا ،وقد مررنا
بالعديد من األح��داث ولم نحزن على فقد
شهداء رحلوا في المواجهات ،لكنّ الشهيد
ال���ذي ي��ذه��ب ضحية ال��غ��در والوحشية
وبطريقة اإلجرام التي رأيناها يوم مجزرة
حلبا هو أسلوب لم نكن قد تعودنا عليه في
لبنان ،واعتقدنا أنها مسألة طارئة ،لكنها
كانت بالفعل بداية المشروع التقسيمي
الذي كان مخططا ً له في هذه المنطقة».
وأضاف الراسي« :لقد فكروا أن ينطلق
المشروع من لبنان إلى سورية والعراق،
ويشمل المنطقة كلها ،وهو المشروع الذي
تحدثت عنه ه��ي�لاري كلنتون بتسليم
المنطقة للتكفيريين واإلرهابيين ،وهم ال
يعرفون ،أو لعلهم يعرفون ويتجاهلون،
أنّ ه��ذا البلد ال يمتلكه وال يسيطر عليه
إال المحبة واألخ��وة واالع��ت��دال بين أهله،
وهو خليط من المذاهب والطوائف ،وهذا
الخليط ال يستمر إال بالتفاهم وال��ح��وار
الوطني البناء ،وال يمكن أن يستمر باإلجرام
والتكفير ،وال��م��ش��روع ال��ذي ب��دأ طائفيا ً
ومذهبياً ،نراه اليوم يتابع مسيرته بالذبح
ضمن الطائفة الواحدة والمذهب الواحد،

وتحدث المسؤول السياسي للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين أب���و جابر
باسم فصائل المقاومة الفلسطينية فحيا
شهداء المجزرة معتبرا ً «أنّ هؤالء الشهداء
ّ
الحق وأرادوا أن تكون عكار
دافعوا عن
موقدا ً للشهادة والشهداء بعيدا ً من الفتنة
المذهبية و الطائفية».
وتوجه أبو جابر «بالتحية إلى شهداء
ال��ح��زب القومي وق��ادت��ه ومناضليه في
منطقة عكار ،فهذه المنطقة آمنت بفلسطين
وحريتها ،وأنّ لبنان ضلع أساسي في
المعادلة من أجل التحرير» ،كما حيا شهداء
الجيش اللبناني ،واألس��رى الفلسطينيين
وخ��ص أمين عام
ف��ي سجون االح��ت�لال،
ّ
الجبهة الشعبية المناضل أحمد سعدات.
ولفت إلى «أنّ الحرب الناعمة أبعدت
األميركي عن المواجهة المباشرة ،وشرعت
االقتتال بين العرب والدليل ما يحصل على
أرض اليمن».
وختم« :نحن ض ّد اعتداء بلد عربي على

الراسي

البعريني

أبو جابر

آخر ،واللغة التي يجب أن تعتمد بين العرب
هي لغة الحوار والتفاهم ال لغة الخصام
والتقاتل».

رياشي

ث��م ألقت رئيسة مؤسسة رع��اي��ة أسر
الشهداء وذوي الحاجات الخاصة نهال
رياشي كلمة جاء فيها« :سبعة أعوام ،وأحد
عشر نجما ً ألبجديّة ّ
خط مطلعها سعاده
بوقفة الع ّز ،كأ ّنهم ه ْم بيننا يردّدون قسمهم
حرفا ً حرفاً ،ويهتفون :ألجلك يا سورية هذا
القليل .سبعة أعوا ٍم ،وما زالت مجزرة حلبا
متوهّ جة كالمدى شررا ً في ذاكرتنا ،تارك ًة
ّ
ومتوغلة
ظاللها على وجوهنا ومالمحنا،
كالجمر الممت ّد بين أصابع الغضب في
وجداننا.
على موعد ،نلتقي في الذكرى السابعة
لغيابهم ...وم ّرة جديدة ،هي االشتعاالت
تعلّمنا أن نبحر في مدى الرؤيا ،أن نتناول
الذاكرة ونتصفح فيها ما فعله الغياب .وفي
معقل األحبّاء ،وعلى عتبة الحرف الملتصق
ب��ال��دم ،تبقى شهاداتهم هي االستشهاد
عينه.
يا رفقاء ال��درب ،نعم ،هو الموت طريق
للحياة ...ولكي يبقى شهداؤنا سنابل
الصيف وقمحه ،وخبز الحياة المستمرة،
ال نزال نص ّر على أن نطلق الحياة في ك ّل
َ
الباقون في الحياة
االتجاهات ...وأنتم ،أيّها
مثل أغاني ريفنا الجميل ،وكما اللهجة التي
تعتلي صهوة «الضمة» تحيّينا الصبح،

جبور

والصبح أوشك أن يطلع :أحمِلوا أكفانكم
مناجل ،أل َّنه زمن الحصاد ...ألجلكم تنتظم
األع���راس المنذورة لطلّة البيارق ،لوعد
باالنتصار اآلتي من حدقات العيون التي
تقاوم المخرز.

الحسنية

وأل��ق��ى عميد اإلذاع����ة واإلع��ل�ام وائ��ل
الحسنية كلمة مركز ال��ح��زب ،واستهلها
بتحية شهداء مجزرة حلبا األبطال :أحمد
نعوس – أحمد خالد – خالد ابراهيم –
خالد األح��م��د – ظافر أب��و ح��اج – ف��ادي
الشيخ – محمد غانم – محمود الترك –
محمود درويش – مخايل سلمان – ونصر
حموضة ،وأشاد بتضحياتهم ،مؤكدا ً أنهم
ِ
نفوسنا وصفح ًة مضيئ ًة
خ��ال��دون ف��ي
مشرق ًة من صفحات حز ِبنا.
وشدّد الحسنية في كلمته على ضرورة
«ص��ون أم��ن لبنان واستقراره وانتخاب
رئيس للجمهورية وعدم تعطيل المجلس
النيابي».
وأشار إلى «أنّ الحكومة اللبنانية مطالبة
باالهتمام بشؤون الناس ،وااللتفات إلى
عكار المنسية وأهلها الشرفاء» ،الفتا ً إلى
«أنّ عكار قدمت للبنان الكثير وأبناء عكار
انخرطوا في معركة الدفاع عن لبنان ضمن
مؤسسة الجيش اللبناني ،وفي صفوف
المقاومة والحزب القومي ،ومنهم البطل
القومي االستشهادي علي غازي طالب».
وأعلن الحسنية الوقوف «إل��ى جانب

الجيش ض � َّد ق��وى االره���اب والتطرف»،
متسائالً« :أي��ن المليارات التي ُرص��دت
للجيش؟ ولماذا لم يصل إليه منها إال القليل
القليل؟ كما أكد على التمسك بالمقاومة
نهجا ً وخيارا ً وبالدفاع عنها ،ألننا قلب
ال��م��ق��اوم��ة وش��ري��ان��ه��ا ال��ن��اب��ض ،وه��ذه
المقاومة مع الجيش اللبناني وشعبنا هي
صمام األمان للبنان في مواجهة العدوانية
الصهيونية».
ورأى الحسنية «أنّ َ
أمن لبنان واستقراره
مرتبط بأمن واستقرار محيطه الطبيعي في

سورية والعراق وفلسطين واألردن ،ولبنان
معني ب��أن يكون حريصا ً على استقرار
محيطه وعلى أداء دور في مواجهة االحتالل
الصهيوني ومشاريع اإلرهاب والتطرف».
وحول قضية المجزرة ،قال الحسنية:
«لسنا ضعفاء وال عاجزين عن فعل أي
ش��يء ،لكننا آلينا أن يكون ملف مجزرة
حلبا في يد القضاء اللبناني ألننا مؤمنون
بمشروع الدولة ،وقد بات هذا الملف في
يد القضاء وننتظر أن يبتّ القضاء بهذه
القضية وينزل القصاص بالمجرمين».

أبو جابر

رياشي

دياب

�سلمان يم ّهد الطريق( ...تتمة �ص)1
م���ع ق����ادة م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون ال��خ��ل��ي��ج��ي ف���ي ف��ط��ور ك��ام��ب ديفيد».
ول�لإص�لاح��ات ال��ت��ي يتحدث عنها أوب��ام��ا م��ح��وران ،واح���د يتصل
بالموقف من ثقافة التطرف الديني التي تتشكل منها البيئة المنشطة
للحركات اإلره��اب��ي��ة ،خصوصا ً الوهابية وم��ا تشكله من مرجعية
عقائدية للتنظيمات التكفيرية ،وضرورة القيام بإصالح للمؤسسة
الدينية يعزل رموز وثقافة التشجيع على التطرف ،ومحور ثان يقوم
على ضرورة السير سريعا ً بخطوات تقوم على وضع دساتير للدول
الخليجية تستند إلى ثنائية الوراثة واالنتخابات ،وتقاسم السلطة
والثروة بين مك ّوناتهما ،عبر شكل من الملكيات الدستورية ،التي
تملك فيها األس��ر الحاكمة امتيازات وأدوارا ً سياسية ،بالتشارك
مع حكومات تنبثق من انتخابات تتمثل فيها العائالت والعشائر
والفاعليات االقتصادية والتجار.
فيما تتوزع تطورات جنوب المنطقة ،بين ما سيجري في اليمن وما
سيجري بعده في كامب ديفيد ،تتركز التطورات في شمال المنطقة،
على ما يجري في القلمون ،بعدما تسنى لمقاتلي حزب الله والجيش
السوري السيطرة على ربع المنطقة الجردية الممتدّة على الحدود
اللبنانية السورية ،خالل أربعة أي��ام وهو زمن قياسي بالنظر إلى

ال�سعودية تحت ( ...تتمة �ص)1
أي خ��ط��ر خ��ارج��ي ي��س��ت��دع��ي ال��م��س��ارع��ة لجملة إصالحات
داخلية ،تتصل بالمشاركة السياسية واالقتصادية ،وستكون
البحرين نموذجا ً لما تريده واشنطن لسائر حكومات الخليج
تأسيسا ً على دخول مفهوم الملكية الدستورية إلى الخليج بلدا ً
بلداً.
 يغيب الملك سلمان عن القمة ،تاركا المسرح لمن ترتاحإل��ي��ه واش��ن��ط��ن ،رج��ل��ه��ا م��ح��م��د ب��ن ن��اي��ف ،م��رت��ض��ي��ا ً العقاب
على فشل الحرب على اليمن بإعالن االستعداد للتنحي عن
العرش ،وفتح الباب إلعادة صياغة شكل الحكم في المملكة،
بينما ترتب حماقة الحرب الوحشية على صعدة ،بدء تساقط
ال��ص��واري��خ على منشآت آرام��ك��و النفطية ،ال��ت��ي تشكل رمز
استقرار السعودية ومكانتها في سوق النفط العالمية ،وما
ترمز إليه هذه المكانة .ومعلوم لدى القيادة السعودية أن من
يسقط صاروخا ً فوق آرامكو ،يقول نحن ما زلنا هنا ،وال تزال
صواريخنا بخير ،وقادرون لو شئنا أن ندمر هذه المنشآت،
وحربكم فاشلة ،وحربنا لم تبدأ بعد ،فال تختبروا المزيد من
الغضب فينا ،فقد قارب صبرنا على النفاذ.
 من اليوم صارت السعودية تحت النار ...فالسعودية نفطوالنفط تشعله النيران.
ناصر قنديل

التوقعات المرسومة ،من جهة ،ولما حشدت قوى «جبهة النصرة»
وحلفاء «القاعدة» ومن معهم إقليميا ً ودولياً ،من جهة مقابلة .وقالت
مصادر عسكرية إنّ منطقة القلمون ص��ارت أم��ام غرفة العمليات
المشتركة للمقاومة وسورية أشبه بصحن بيتزا ،جرى تقطيعه إلى
أربعة أجزاء وقد ت ّم التهام شطيرة الربع األول ،وقريبا ً سيكون للربع
الثاني الذي يقع عليه الخيار أولى طلقات االختبار الحارة.
لبنان لم يتأقلم مع ما يجري في القلمون ،ولم تنجح أطراف النأي
بالنفس ،بالنأي بالخالفات حول القلمون عن ساحات التوتر ،فبدا
أنّ الموت السريري مقيم في مفاصل الحياة التشريعية والحكومية،
الموت السريري مقيم في مفاصل الحياة التشريعية والحكومية،
بعدما تمادى في الملف الرئاسي الذي سيكون على موعد مع جلسة
في الخامس والعشرين من أيار ،وإذا تع ّذر الموعد لتزامنه مع عيد
المقاومة والتحرير ،يت ّم تحديد الجلسة في اليوم التالي ،الثالثاء 26
أي��ار ،ببركة نجاح الجلسة التي ُعقدت في ذل��ك التاريخ قبل سبعة
أعوام وانتهت إلى انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا ً للجمهورية،
وبركة مرور سنة على خروجه من الرئاسة ووقوع لبنان في الفراغ
الرئاسي.
لبنان لم يتأقلم مع القلمون ،لكن المهم أال «يتقلمن» ،فينتقل إليه
االنقسام واالستقطاب واالشتباك من القلمون.

واصل الجيش السوري وحزب الله التقدم على جبهة القلمون حيث دمر
مجاهدو المقاومة محمولتين عسكريتين للمسلحين وأوقعوا  7مسلحين بين
قتيل وجريح في منطقة ضهر الهوا في جرود يونين نحلة كما سيطروا على
مرتفع قرنة عبد الحق المشرف على جرود نحلة اللبنانية الذي يبلغ ارتفاعه
نحو  2428مترا ً عن سطح البحر.
وذكرت مصادر أن عددا ً من قيادات «جبهة النصرة» في جرد المعرة في
القلمون سقط بين قتيل وجريح إثر استهداف الجيش السوري والمقاومة
لمقراتهم خالل االشتباكات في جبل الباروح وقد عرف من بينهم «أبو
مصعب» و«أبو الوليد اليبرودي» و«أبو يعقوب» و«أبو بكر اللبناني» و«أبو
عمر».
وأكد مصدر عسكري «أن منطقة القلمون تشهد عمليات تمهيدية لتمكين
الجيش السوري والمقاومة من خوض المعركة النهائية الحقاً» .وأشار إلى
«أن ما حصل حتى اآلن هو تحديد ورسم خريطة الميدان وتحديد خطوط
المواجهة وتلمس المفاتيح الرئيسية للمنطقة المستهدفة بشك ٍل يحصر
المعركة باتجاه واحد يحول دون تشتت القوى المهاجمة ويمكنها من القتال
على خطوط متعاقبة».
وأض��اف المصدر «أن المرحلة األول��ى للمعركة أدت إل��ى نتائج هائلة
وقلصت مساحة المواجهة من  32كلم إلى  8كلم ثم دفعت المسلحين إلى
انهيارات متتالية وخروج بعضهم من المعركة كليا ً وانسحاب آخرين باتجاه
الشمال».
وتابع« :أما اآلن فإن حزب الله والجيش السوري يتابعان بخطى ثابتة
عملياتهما العسكرية ويحققان إنجازات فاقت المتوقع في شك ٍل أدى خالل
خمسة أيام من العمليات المستمرة إلى تطهير  220كلم بجبهة تصل مساحتها
إلى  30كلم وعرضها  25إلى  30كلم وعمق  6إلى  8كلم ،إذا ً في المرحلة األولى
تم تطهير  220كلم تشمل جرود عسال الورد وجرود بريتال وجرود الجبة
التي أصبحت كلها خالية من المسلحين».
وأوضح المصدر «أن المواجهة اآلن تتركز في شمال غربي الجبة باتجاه
رأس المعرة وفليطا» ،مشيرا ً إلى «أن أهم ما حققه حزب الله والجيش السوري

أنهما يقاتالن في اتجاه واحد وظهيرهما محمي ،معتبرا ً «أن المناورة نجحت
لسببين :األول هو أن العمل يسير في اتجاه واحد والثاني هو االستعانة
القصوى باإلسناد الناري الجوي والبري».
وتعليقا ً على سيطرة المقاومة والجيش السوري على قرنة عبد الحق التي
ترتفع  2428مترا ً عن سطح البحر شدد المصدر على أن «كل المرتفعات لها
أهمية استراتيجية وتسرع في تحقيق التقدم».
وإذ اعتبر «أن المعركة تسير وفقا ً لمقتضيات الميدان وأن القائد الميداني
هو الذي يحدد الخطوات المقبلة» ،رفض «وضع توقيت محدد النتهاء العملية
أو تحديد الخطوات الالحقة ،تاركا ً األمر للمعنيين».
وأضاف المصدر «أن فرضية هجوم المسلحين على الجيش في عرسال
نتيجة هروب المسلحين إليها فرضية قائمة» ،لكنه أكد في الوقت نفسه «أن
الجيش متنبه وحذر من هذا األمر وسيكون بالمرصاد لهم ويملك الجاهزية
الكاملة للمواجهة وهو لن يبادر بالهجوم إال إذا تعرض لالعتداء».
وأب��دى المصدر عدم استغرابه من ظهور أسلحة «إسرائيلية» بحوزة
المسلحين التي عرضتها وسائل إعالمية ،مستبعدا ً أي تدخل عسكري
«إسرائيلي» مباشر في المعركة ألن أقصى ما ستقوم به «إسرائيل» هو إرسال
رسائل تحذيرية ومد المسلحين بالسالح وتقديم المعالجة الطبية لهم».

سالم يرجئ
المواضيع الخالفية

حكومياً ،وفيما يستكمل مجلس الوزراء جلساته إلقرار مشروع موازنة
العام  2015غدا ً األربعاء ،على أن يعقد جلسة عادية الخميس المقبل على
جدول أعمالها  91بندا ً لم يدخل المجلس أمس في فصول يمكن أن تحتوي
على خالفات بين ال��وزراء ،فرئيس مجلس ال��وزراء تمام سالم يحاول أن
يرجئ المواضيع الخالفية في إقرار مشروع الموازنة من جلسة إلى أخرى.
وناقش مجلس ال��وزراء بنود الفصل الثاني من مشروع الموازنة الذي
يتضمن المشاريع اإلنمائية واإلعمارية المركزية والمناطقية وتم االتفاق
على استكمال البحث في جلسة الغد .وعلمت «البناء» أن وزير الخارجية
جبران باسيل طالب ب��إدراج مشاريع جدية لبعض المناطق ،وأن وزير
الصناعة حسين الحاج حسن طالب أيضا ً بمشاريع لمناطق عكار والبقاع
الشمالي وسانده في ذلك وزير العدل أشرف ريفي.
وأكد مصدر وزاري لـ«البناء» «أن جلسة األمس لم تشهد أي تقدم على
صعيد إقرار الموازنة العامة» ،الفتا ً إلى «أن المواقف ال تزال على حالها»،
معتبرا ً «أن الموازنة باتت كالمسلسالت الطويلة».
ولفت إلى «أن وزي��ر المالية علي حسن خليل شرح في الجلسة برامج
القوانين التي ستضم إلى الموازنة» ،معتبرا ً «أن المسائل الخالفية مؤجلة
وفي الجلسة المقبلة سينتهي البحث باألمور المتفق عليها لتبدأ مناقشة
المسائل الخالفية في الجلسة التي تليها».
وش��دد المصدر على «أن ع��دم إدخ��ال سلسلة الرتب وال��روات��ب ضمن
الموازنة غش للناس ،ألن النفقات المتوقعة للسلسلة يجب أن ُتضمن ضمن
مشروع الموازنة خصوصا ً «أن مشروع السلسلة أرسلته الحكومة السابقة
إلى مجلس النواب».
وفي السياق نفسه ،أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط انه «لم
يعد مقبوال ً االستمرار في تأجيل إقرار الموازنة العامة بعد سنوات متتالية من
تجاهلها ،الفتا ً إلى أنها القانون الذي يرسم السياسة المالية للدولة ويعكس
رؤيتها االقتصادية الشاملة .وفي ما يتعلق بتشريع الضرورة ،شدد جنبالط
في حديث إلى «األنباء» الكويتية ،على أننا بحاجة ماسة لتالفي تأخيره ألي
وقت إضافي ،نظرا ً إلى عدد القوانين والمشاريع المعلقة والتي تنتظر إقرارها.
ولفت جنبالط إلى أن هيئات التمويل الدولية تلوح بسحب تمويلها لعد ٍد كبير
من المشاريع اإلنمائية الحيوية بسبب عدم إقرارها في مجلس النواب.

إلى ذلك لم يطرأ أي جديد على صعيد مواقف الكتل السياسية يستدعي
من رئيس المجلس نبيه بري تحديد موعد للجلسة .وكشف وزير المال علي
حسن خليل في مؤتمر صحافي بأن لبنان مهدّد بخسارة فرصة أكثر من 600
مليون دوالر مق ّرة من البنك الدولي كمشاريع جاهزة بحاجة إلى اتفاقات ت ّقر
في المجلس النيابي ،ولألسف إذا لم تطلق عملية التشريع فهو مهدد بخسارة
فرصه في الخطة المقبلة للسنوات الثالث المقبلة والتي ربما تصل إلى حدود
أكثر من مليار ومئتي مليون دوالر هو في أمس الحاجة إليها إلطالق المشاريع
التي يمكن تمويلها اليوم من المصادر الخاصة للدولة».

الجلسة  24النتخاب الرئيس غدا ً

وقبل  12يوما ً من انتهاء العام األول للفراغ الرئاسي تعقد الجلسة 24
النتخاب رئيس جمهورية غدا ً ولن تكون أفضل حاال ً من الجلسات التي
سبقتها من حيث عدم اكتمال النصاب .واعتبر حزب «الكتائب» أنّ «دنو
موعد الخامس والعشرين من أيار يجسد دالالت مخيبة بحق الديموقراطية
اللبنانية وتداول السلطة» ،الفتا ً إلى أن «الفراغ الرئاسي لم يعد بعد عام
على سريانه ،يمثل موقفا ً سياسياً ،بل بات يشكل تهديدا ً للنظام والكيان،
وضربا ً للتقاليد الديمقراطية ،ودفعا ً للبالد نحو الفراغ على كل الصعد».

شركة تجارة استثمار وتوظيف ش.م.ل (كومكسين)
رأسمالها /2.000.000.000/ل.ل .محرر بكامله
مركزها الرئيسي المدور ـ الكرنتينا ـ بيروت
سجل تجاري بيروت رقم 76872

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية سنوية
ستعقد لشركة «تجارة ،استثمار وتوظيف ش.م.ل» (كومكسين)
يتشرف مجلس إدارة شركة «ت��ج��ارة ،استثمار وتوظيف ش.م.ل»
(كومكسين) الذي انعقد بتاريخ  2015/05/11بدعوة حضرات السادة
المساهمين إلى حضور جمعية عمومية عادية سنوية للشركة ،ستعقد في
تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة الواقع في  2015/05/29في مركز
الشركة بيروت-المدور-الكرنتينا ،وذلك للتداول في جدول األعمال التالي:
االستماع إلى تقريري مجلس اإلدارة العام والخاص حول حسابات وأعمال
الشركة للسنة المالية 2013
االستماع إلى تقريري مفوضي المراقبة حول حسابات وأعمال الشركة
للسنة المالية 2013
اإلط�لاع ودراس���ة الميزانية العمومية والحسابات الموقوفة بتاريخ
 2013/12/31واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
إبراء ذ ّمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم للشركة للسنة المالية
2013
منح المصادقات والتراخيص المنصوص عنها في المادتين  158و 159من
قانون التجارة
مخصصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية 2014
تعيين مفوض مراقبة أساسي للعام  2014وتحديد بدل أتعابه
أمور أخرى مختلفة
وتفضلوا بقبول االحترام
مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة  -المدير العام
سالم أنطون طنوس

