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خ�سرنا برحيلك م�س�ؤو ً
ال حزبي ًا مناقبي ًا
} طارق سامي خوري



فاجأنا رحيلك المبكر حضرة العميد األمين صبحي ياغي.
رح �ل��ت وأن ��ت ف��ي أوج ال�ع�ط��اء وال �ش �ب��اب ،وخ�س��رن��ا برحيلك
مسؤوالً حزبيا ً مناقبياً ،ومناضالً قومياً ،لم يغب عن ساحات
النضال ومنابر الكلمة ،ولعقد ونصف العقد من السنين ،كانت
مخيمات األشبال والطلبة ساحات عطائه ومنابره.
خسرنا برحيلك رف�ي�ق�اً ،أم�ي�ن�اً ،ع�م�ي��داً ،معدنه ،م�ع��دن صدق
وإخالص وإقدام وتفانٍ  ،هو معدن النهضة القومية ،مدرسة الحق
والخير والجمال.
ً
ً
ً
عرفناك نحن أيها العميد مقداما شجاعا مدافعا ع��ن الحزب
ومناضالً في سبيل انتصار قضية الحزب ،وك ّل من عرفك ،عرف
فيك هذه الصفات وهذه القيم.
اعتنقت مبادئ النهضة السامية المحيية ،فصارت مرجعك،
وبهديها س��رت ف��ي دروب النهضة بخطى واث�ق��ة لبلوغ الغاية
النبيلة .وكم كنت جديرا ً باعتناق هذه المبادئ ،تترجمها على أرض
الواقع في بناء األجيال بحكم مسؤولياتك الحزبية.
وداع �ا ً أيها العميد ،ال��ذي عشقت النضال منذ بداياتك ،إل��ى أن
صرت عميدا ً يصدح صوتك في مخيمات الطلبة واألشبال مردّدا ً
ق��ول سعاده «ان��ي اخاطب أج�ي��االً لم تولد بعد» و «انّ الطلبة هم
نقطة االرتكاز في العمل القومي» مستحثا ً األجيال الجديدة على
االنخراط في الحزب لتحيا أمتنا حرة عزيزة.
كنت صلبا ً في التعبير عن فكرك وعقيدتك وانتمائك ،ويشهد لك
الرفقاء وغير الرفقاء ،بأنك مناضل مقدام معطاء ،تح ّملت أعباء
النضال.
رحلت حضرة العميد في يوم ذكرى نكبة فلسطين ،وكأنك بهذا
الرحيل تدعونا إلى أن تظ ّل فلسطين حاضرة في يومياتنا وهي
التي لم تغب عنك يوماً.
البقاء لألمة التي ال ت�م��وت ،فعهد القوميين مواصلة مسيرة
الصراع والمقاومة.
والخلود لسعاده ال��ذي منه تعلمنا «أنّ الدماء التي تجري في
عروقنا هي عينها ليست ملكنا بل وديعة اﻷم��ة فينا متى طلبتها
وجدتها»
 نائب في البرلمان األردني

ترجل باكراً
الفار�س الذي
ّ
} هشام طبارة

مزيد من المواقف في ذكرى احتالل فل�سطين:
هزيمة الإرهابيين تحبط محاوالت �إنتاج نكبة جديدة
تواصلت المواقف ف��ي ذك��رى النكبة ،مؤكدة
التمسك بنهج المقاومة المسلحة الذي أثبت قدرته
على هزيمة المحتل وتحرير األرض من دون قيد
أو شرط ،معتبرة أنّ إلحاق الهزيمة باإلرهابيين
التكفيريين إنما يشكل هزيمة للحلف الصهيوني
األم��ي��رك��ي الغربي وال��ع��رب��ي الرجعي وإحباطا ً
لمحاوالته إنتاج نكبة جديدة.
وفي السياق ،أكدت اللجنة اللبنانية الفلسطينية
المشتركة المنبثقة عن االجتماع المشترك للقاء
األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية
وت��ح��ال��ف ال��ق��وى الفلسطينية ،ف��ي ب��ي��ان إث��ر
اجتماعها أمس في مق ّر هيئة تنسيق لقاء األحزاب،
أنّ «التجربة أك��دت أنّ تحرير فلسطين وحماية
عروبتها ومقدساتها واستعادة الحقوق المغتصبة
وفي المقدمة ّ
حق عودة الشعب العربي الفلسطيني
إل��ى أرض��ه ودي���اره التي ش��رد منها ع��ام ،1948
ال يتم عبر االس��ت��ج��داء وال��م��ف��اوض��ات م��ع العدو
الصهيوني وتقديم التنازالت له ،إنما عبر انتهاج
المقاومة المسلحة استراتيجيا ً ض ّد االحتالل الذي
اعتمدته حركات التح ّرر الوطني ض ّد المحتلين
والمستعمرين في فيتنام والجزائر واليمن الجنوبي
وغيرها ،وصوال ً إلى المقاومة اإلسالمية والوطنية
في لبنان ،الذي أثبت قدرته على هزيمة المحتل
وتحرير األرض من دون قيد أو ش��رط أو مقابل،
وأسقط اتفاق ّ
الذل واإلذعان اتفاق  17أيار وحقق
العزة والكرامة».
وأشار البيان إلى أنّ «الشعب العربي الفلسطيني
واألم��ة العربية يواجهان اليوم خطر التعرض
لنكبة جديدة على أيدي قوى اإلره��اب التكفيري،
الوجه اآلخر لإلرهاب الصهيوني ،والتي تستهدف
استكمال مشروع سايكس بيكو االستعماري بضرب
ال��دول الوطنية وجيوشها وتفتيتها إلى كيانات
طائفية ومذهبية وعرقية ،وبالتالي توفير الظروف
المالئمة للكيان الصهيوني الغاصب لتبرير اإلعالن
عن دولته اليهودية العنصرية على أرض فلسطين
التاريخية ،واستطرادا ً تصفية القضية الفلسطينية
وتكريس السيطرة والهيمنة االستعمارية على
المنطقة لتأمين مواصلة ال��ش��رك��ات األميركية
والغربية عمليات نهبها للثروات النفطية العربية
وحرمان العرب من حقهم في التح ّرر من االحتالل

واالستعمار وتحقيق استقاللهم».
ولفت إل��ى أنّ «المشروع اإلره��اب��ي التكفيري
المدعوم أميركيا ً وصهيونيا ً ومن األنظمة العربية
الرجعية يركز هجومه الرئيسي على الدولة الوطنية
السورية المقاومة ألنها تشكل قلب العروبة النابض
والداعم األساسي لقضية فلسطين ومقاومتها ،الذي
يحفظ عروبة األمة ويمنع المزيد من تفككها ويحمي
حقوقها في فلسطين ويحول دون تمرير مشروع
تصفيتها» ،منوها ً بـ»وقوف أطراف حلف المقاومة
موحدين إلى جانب سورية العروبة والمقاومة في
تصديها للحرب اإلرهابية التكفيرية» ،الفتا ً إلى أنّ
«إلحاق الهزيمة باإلرهابيين التكفيريين إنما يشكل
هزيمة للحلف الصهيوني األميركي الغربي والعربي
الرجعي وإحباطا ً لمحاوالته إنتاج نكبة جديدة
تطيح بعروبة األمة وتصفية قضيتها المركزية ـ
فلسطين».

ندوة في طرابلس

وفي المناسبة أيضاً ،نظمت «الرابطة الثقافية»
في طرابلس و«المنتدى القومي العربي» في الشمال،
ندوة بعنوان «كيف تكون فلسطين بوصلة» في
دار الندوة الشمالية حضرها نبيل الصوفي ممثالً
الرئيس نجيب ميقاتي ،مصطفى الحلوة ممثالً النائب
محمد الصفدي ،عدنان الحصني ممثالً النائب محمد
كبارة ،خلدون الشريف ،رئيس المنتدى القومي
العربي في الشمال فيصل درنيقة ،رئيس «التنظيم
القومي الناصري» سمير شركس ،وممثلون عن
األحزاب والقوى والجمعيات والفصائل اللبنانية
والفلسطينية.
وق �دّم المتحدثين عضو المجلس المركزية في
المنتدى القومي العربي في الشمال سمير حصني
معتبرا ً أنّ اختيار «لكي تكون فلسطين بوصلة»
عنوانا ً للندوة ،هو محاولة للتذكير بأولويات
الصراع في أمتنا.
ثم تحدث رئيس حزب «طليعة لبنان العربي
االشتراكي» عبد المجيد الرافعي ال��ذي أك��د «أنّ
المشروع القومي ال��م��ق��اوم ،وال���ذي تشكل ث��ورة
فلسطين رأس الحربة فيه ،هو المشروع الوحيد
القادر على إعادة فلسطين إلى رحاب أمتها».
وق��ال رئيس المنتدى القومي العربي الدكتور

محمد المجذوب إنّ «القضية الفلسطينية تختصر
اليوم ،كما اختصرت منذ قرن تقريباً ،الوجود أو
الفكر العربي وبعبارة أخرى إنّ هذه القضية تحدّد
مستقبل العرب كأمة مؤهلة للحياة الحرة الكريمة،
وتؤكد أنّ استعادة فلسطين ،كجزء عزيز من الوطن
العربي ال يتوقف على المساومات والصفقات
والتنازالت والقرارات الدولية ،ألنه لم يحدث يوما ً
أن تمكن قرار دولي من فرض ح ّل عادل ،أو إعادة
ّ
حق سليب ،فما زال النضال القومي أصدق إنباء
من أي قرار دولي ،ولو صدر هذا القرار باإلجماع أو
التواطؤ».
وألقى أبو خالد غنيم باسم حركة فتح ـ الشمال
كلمة فلسطين ،توجه فيها إلى الصهيونية الغاصبة
قائالً»:مات كبارنا ولكنّ صغارنا لم ينسوا بل ازدادوا
إص��رارا ً وعزيمة على استعادة حقوقهم وحقوق
آبائهم وأجدادهم في أرضهم ،ونقول للمتآمرين على
شعبنا في الشتات وعلى مخيمات اللجوء لم ولن
تفلحوا في شطب حقوقنا في العودة».
وش �دّد على»أهمية استعادة الوحدة الوطنية
الفلسطينية ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية،
باعتبارها الكيان السياسي والمعنوي للشعب
الفلسطيني».
المؤسس للمنتدى القومي العربي
واعتبر الرئيس
ّ
معن بشور أنّ «الكيان الصهيوني يهتز اليوم بفعل
اهتزاز الركائز التي قام عليها ،فأمنه من الداخل
وعلى الحدود الجنوبية والشمالية مهدّد ،والهجرة
المعاكسة من الكيان تتزايد مع ازدياد اإلحساس
بالقلق المصيري على الكيان الصهيوني نفسه،
واالرت��ب��اك في العقيدة الصهيونية أم��ام اضطرار
جيش الحرب الصهيوني للجالء عن أراض عربية
في سيناء والجوالن وجنوب لبنان وغزة ،باإلضافة
إلى تفاقم ظاهرة التمييز العنصري داخل الكيان
ض ّد مواطنين إسرائيليين جاءوا من أصقاع الدنيا
وليس فقط ض ّد السكان األصليين».
م��ن جهة أخ���رى ،وض��ع��ت جمعية الصداقة
الفلسطينية ـ اإليرانية مجسما ً يمثل خارطة فلسطين
لمناسبة الذكرى الـ 67للنكبة ،قرب حاجز الجبهة
الشعبية ـ القيادة العامة ،عند المدخل الجنوبي
لمخيم البداوي ،بمشاركة عدد من ممثلي الفصائل
واللجنة الشعبية في المخيم.



إرادة الله ال م��ر ّد لها ولكننا نفتقد هامات كبيرة أمثال فقيدنا
ال�غ��ال��ي صبحي ي��اغ��ي ال��ذي ت��رك بصمات ف��ي حياتنا الوطنية،
فالحسرة على من غيّبهم الموت في لحظات نحن في أش ّد الحاجة
إليهم ،األمين صبحي ياغي فارس مؤمن بقضايا األمة ترجل باكرا ً
وهو في ذروة العطاء مقداما ً شجاعاً ،وإنما الموت حق .
سنبقى على ذك ��راك ألن��ك حملت م��واص�ف��ات قلما تجتمع في
شخص واحد ،فكنت المناضل في ساحات النضال ،وكنت مقاوما ً
في ساحات ال��وغ��ى ،وكنت خطيبا ً على المنابر الوطنية وشابا ً
مندفعا ً في الحركة الطالبية ،وحزبيا ً مؤمنا ً بعقيدة لم تغب عن
وجدانك ،تحيا سورية.
ً
قد يكون رحيلك غضبا من الواقع الراهن التي تعيشه األمة،
ف��االن�ق�س��ام��ات تعصف بنا م��ن ك � ّل ج��ان��ب ،حتى أصبحت كلمة
الحق تلتبس على البعض في زمن الفتن ،ونحن نعلم أنك كنت من
القابضين على جمر مبادئك ،وعلى األفكار االجتماعية التي أرساها
المؤسس أنطون سعاده ،فمن كان ابن هذه المدرسة أصبح عنوانا ً
ّ
لعزة األمة وإيمانا ً بأنّ الحياة وقفة عز.
كنا أيها الرفيق في الحملة الشبابية لمناهضة للتدخل األميركي
جنبا ً إل��ى جنب نش ّد أزر بعضنا البعض ،فمثلت الصخرة التي
وتوحشه على بالدنا.
نرتكز إليها أحيانا ً لكسر جبروت األميركي
ّ
رح�م��ك ال�ل��ه أي�ه��ا الصديق ال �ص��دوق ،وإن�ن��ا على يقين أنّ رب
سيخصص لك موقعا ً في جناته ألنك لم تستسلم إلرادة
العالمين
ّ
الخارج وللحركة الصهيونية وعدوانها على وطنك وأمتك ،بل كنت
مقاوما ً صلبا ً عنيدا ً تنهل من فكر سعاده لنهضة اجتماعية ال تعرف
الخنوع واالستسالم.
 عضو المكتب السياسي في حزب االتحاد

ِّ
يخطئ الموت....
ح�ضور
} د .منير سعيد مهنا
باألمس كان للحياة أن تستهجن غيابك يا حضرة العميد ،كان الهواء
يستف ّز قلبك ليعود نابضا ً بين ضلوع عامرة باإليمان .قلة من يفهمون
أنّ لألحرار القدرة على أن يختاروا ما بعد موتهم :تراب أم مجد .وأنت
اخترت أن تكون من تلك القلة التي يمتنع التراب عن أن يكون نهاية
لهم.
فإذا بك على نعشك ...تعلن أن ال موت إال للظالل الزائفة ،وأنّ الحياة
في ساح الجهاد هي معنى الحياة.
مذ توهّجت بنور النهضة ،وأنت في مقتبل العمر ،سارعت لالنتماء
إلى مطالع الشمس ،فكان مسارك إشعاع يقظة أينما اتجهت ،وصارت
جهات األرض تعرف أن��ك ف��ي اليقين تتبع بوصلة ال�خ�لاص ،فكرا ً
وأخالقا ً وعمالً ال يك ّل عن تن ّكب المسؤوليات بالتزام المتبتّلين وال
يتراجع عن قناعة العارفين أن ال خالص ألمتنا إال بالفداء .أعطيت من
عمرك ك ّل العمر نذورا ً لسورية ،عشقت أرضها ،وهام بك الحنين إلى
مجدها اآلتي ،وتد ّرجت في الصفوف حتى ارتقيت أعظم المهام.
أنت األخ والصديق والرفيق واألمين والعميد والنافح في النفوس
ثق ًة ال يعرفها إال من كانت األصالة معدنه ،والخير مشعله ،والحق
معقله والجمال موئله ،ووقفة العز نبراسه ومنطلقه.
اقتديت بزعيمنا سعاده ،فأخذت من شدو البطولة المؤمنة بصحة
سهرت على قضية تساوي وجودنا وما بخلت
العقيدة نشيدا ً لحياتك،
َ
بالعطاء حتى التفاني .وغدا ك ّل نبض في شرايينك يوشم الزمن بوشم
التضحيات .ويلثم بالحب مطارح األمل :إ ّنا من أمة ال تقبل أن يكون
قبر التاريخ مكانا ً لها تحت الشمس ،وناضلت حتى تع ّريت من أناك
في ذواب النحن.
ّ
قاتلت من أجل عزة بالدنا ،وجاهدت في صراع ال يلين ض ّد كل تنين
يجثم فوق صدر هذه األرض ،عرفتك السفوح والجبهات مقاوماً ،وعلى
المنابر شه ْر َت النداء :يا أبناء الحياة لمن الحياة؟ ولمن نحيا؟ ومن هو
زعيمنا؟ وأبدا ً كان الجواب :لسورية دمنا وعلى درب سعاده نكون.
يا فارس الميادين ،كنت في التفاصيل زارع البذار األول ،ترسم
الخطوة األولى على درب نهضتنا لزهرات وأشبال ،ما من مخيم لم
يعرفك عميدا ً للتربية والشباب وأنت تلقي من على منبره صوت باعث
النهضة سعاده فيجلجل الصوت مدويا ً في ك ّل اتجاه :لتحيا سورية
سنبقى زمنا ً ولن نصدّق أنّ لمثلك أن يترج ّل ،وسيظ ّل حضورك
يخ ِّطئ الموت في جسد الحياة.
لك أن تبقى في ضمائر رفقائك شاه ًد على صدق االنتماء ،وللحقيقة
أن تقول :هذا رجل عرف الحق وانتصر على الفناء.

راع ...وبري يقا�ضيها
«�إ�سرائيل» تحاول خطف ٍ
ورد أمس إلى النيابة العامة التمييزية شكوى
مقدمة من رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري ض ّد
«إسرائيل» بجرم قتل أحد الجنود العاملين في قوات
«يونيفيل» ،وهو من الجنسية اإلسبانية ،عمداً.
وعلى الفور ،أحال النائب العام التمييزي القاضي
سمير حمود الشكوى إلى مفوض الحكومة لدى

المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ،بحسب
الصالحية إلجراء المقتضى.
م��ن جهة أخ���رى ،اج��ت��ازت ق��وة م��ش��اة للعدو
«اإلسرائيلي» الخط الحدودي في محور مزارع
شبعا لمسافة  50مترا ً تقريباً ،وحاولت خطف أحد
رعاة الماشية من بلدة شبعا ،لكنه تمكن من الفرار،

فاحتجزت القوة قطيع الماشية لنحو نصف ساعة،
بعدها انسحبت إلى األراضي المحتلة.
وف���ي م��ج��ال آخ���ر ،ب��اش��رت ق���وات االح��ت�لال
«اإلسرائيلي» ج��رف طريق تربط منطقة الغجر
بمركز في منطقة العباسية ،مستخدمة خمس
جرافات وآلية «بوكلن».

القلمون يغ ّير ( ...تتمة �ص)1
ما قرأه أطراف الحلف الواقف وراء «النصرة»
هو أنّ التغيير سيتسارع في ك ّل الموازين ،فتقدّم
«داع��ش» في الرمادي تبعه االتجاه نحو القاعدة
العسكرية ف��ي الحبانية ،وم��ا نتج م��ن اندفاعة
«داع ��ش» حسم ت ��ردّد الحكومة العراقية لجهة
االستنجاد بالحشد الشعبي الذي أعلن من اليوم
األول االستعداد للمشاركة في حماية األنبار،
وحالت مواقف ابتزازية لبعض شيوخ العشائر
ال�م��رت�ب�ط�ي��ن ب��ال�س�ع��ودي��ة دون ذل���ك ،وم ��ا كان
محظورا ً قبل سقوط الرمادي سقط بسقوطها،
ف��ان��دف �ع��ت وح�� ��دات ال �ح �ش��د ال �ش �ع �ب��ي إلع� ��ادة
التوازن نحو الرمادي والحبانية ،وفورا ً كما في
تكريت ،ت��ذ ّك��رت واشنطن مسؤوليات تحالفها
ض ّد «داعش» ،فق ّررت اإلفراج عن عشر طائرات
اشتراها ال�ع��راق منذ سنة ،وقالت إنها ستصل
خالل شهر ،وحدّد وزير الخارجية األميركي من
كوريا أنّ «داعش» سيت ّم إخراج قواته من الرمادي
في غضون شهر مقبل.
في سورية كذلك شهدت جبهات ري��ف إدلب
هجمات مرتدة لـ»النصرة» بعد هزائم القلمون،
كما كانت الهجمات المرتدّة لـ»داعش» في تدمر،
وبين شمال سورية وقلب العراق كان واضحا ً
الدور التركي.
ً
الصمت «اإلسرائيلي» البليغ ،جاء تعبيرا عن
االعتراف بالهزيمة التي تحدّثت عنها الصحافة
«اإلسرائيلية» ،إثر حرب القلمون ،بينما ق ّررت
السعودية السير في جولة حرب مع نهاية هدنة
األيام الخمسة يمنياً ،وربما تستم ّر في التصعيد
حتى نهاية الشهر موعد جلسات الحوار اليمني
ال �ت��ي دع ��ا إل�ي�ه��ا ال�م�ب�ع��وث األم �م��ي ف��ي جنيف.
وال��ره��ان ه��و ع�ل��ى تخفيض ال�س�ق��وف بتغيير
األه� ��داف م��ن ض��رب الحوثيين وحلفائهم في
الشمال ،إلى تقسيم اليمن وتكريس تقسيمه في
جنيف ،عبر ف��رض معادلة عسكرية سيسعى
ال �س �ع��ودي��ون وم ��ن معهم ل�ل��دف��ع ف��ي اتجاهها
م��ن خ�ل�ال التركيز على ال�خ��ط التقليدي الذي
ك��ان يفصل ل�س�ن��وات بين ال�ش�م��ال والجنوب،
ورمي الثقل الناري لدعم المسلحين وواجهتهم
السياسية ال�ت��ي اجتمعت ف��ي ال��ري��اض لفرض
السيطرة على الشق الجنوبي من اليمن ،ورسم
سقف سياسي عنوانه يمن فيديرالي ،قائم على
المناصفة بين الشطرين ،وهذا يعني وضع اليد
جنوبا ً على عدن وب��اب المندب الموقعين األه ّم
على المستوى االستراتيجي في اليمن.
لبنانيا ً على رغم تش ّعب وكثرة الملفات األمنية
والسياسية والحكومية ،نجح الدفع الذي منحه
كالم السيد حسن نصرالله لمبادرة العماد ميشال
عون ،بوضعها في التداول بقوة ،وترجيح طغيان
البحث بما وصفه عون بالمقترح الرابع وأسماه
ب��ال �ح � ّل ،وه ��و ال��وح �ي��د ال ��ذي ال ي�ح�ت��اج تعديالً
أي الذهاب إل��ى االنتخابات النيابية،
للدستورّ ،
ً
ألي قانون؟
ا
وفق
السؤال
السطح
ليطفو على
ّ

واليتي في بيروت داعما ً
صيغة عون – نصر الله

بعد زيارة قائد القيادة الوسطى األميركية الجنرال

أوستين لويد إلى بيروت يوم السبت الماضي وصل
أمس مستشار مرشد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
علي خامنئي السيد علي أكبر واليتي إلى لبنان .وتأتي
الزيارة في إطار المحافظة على التوازن في الداخل
اللبناني وعدم ترك الساحة اللبنانية لألميركي.
وأكدت مصادر مطلعة أن واليتي أكد خالل الجولة
التي شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس
الحكومة تمام سالم واألمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله ورئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد
ميشال عون لـ«البناء» أن «حل الملف الرئاسي يقع على
عاتق القيادات السياسية المعنية ،وأن إيران لن تتدخل
في الشؤون الداخلية اللبنانية».
وتحدثت المصادر عن رمزية زيارة واليتي إلى العماد
عون ،التي أكد خاللها الدعم اإليراني للصيغة التي اتفق
عليها السيد نصر الله والعماد عون في لقائهما األخير
والمتعلقة باالنتخابات الرئاسية.
ولفتت المصادر إلى «أن واليتي جدد دعم الجمهورية
اإلسالمية لحزب الله في معركة القلمون ضد اإلرهابيين،
وكرر الموقف اإليراني من األزمة اليمنية ،معتبرا ً «أن
الرياض غير صالحة الستضافة حوار بين اليمنيين،
منتقدا ً السياسة السعودية ،ومتسائالً إلى أين ستأخذ
هذه السياسة العدوانية المنطقة»؟

وفد التغيير واإلصالح يزور اليوم
حزب الله وبري وفرنجية

وباشر وفد تكتل التغيير واإلص�لاح جولته على
القيادات السياسية شارحا ً االقتراحات التي طرحها
رئيسه العماد ميشال عون لحل أزمة الفراغ في موقع
رئاسة الجمهورية .واستهلت الجولة العونية من
بكركي إلى معراب وصوال ً إلى الصيفي ،على أن يزور
وفد آخر يضم النواب نبيل نقوال ،عباس هاشم ،زياد
أسود ،اميل رحمة وناجي غاريوس ،حزب الله ،ورئيس
مجلس النواب نبيه بري ،ورئيس تيار المرده سليمان
فرنجية .وأكدت مصادر الوفد لـ«البناء» «أن اللقاء كان
ايجابيا ً مع البطريرك الماروني الذي اعتبر «أن مبادرة
العماد عون جيدة ،وقابلة للنقاش وال��درس ،لكنها
في الوقت الراهن تتعارض مع الدستور ،وأي تعديل
يتطلب أوال ً انتخاب رئيس للجمهورية» .واعتبر رئيس
حزب القوات سمير جعجع «أن هذه الطروحات قابلة
للتمعن ،وسوف نناقشها في اللقاء المقبل» .في حين
أن رئيس حزب الكتائب أمين الجميل لفت إلى «أنّ البلد
ال يمكنه احتمال تفسيرات متعدّدة للنظام والدستور،
وأب��دى إص���رارا ً على انتخاب رئيس في أس��رع وقت
ممكن».

المسلحون يحاولون فتح ثغرات
في مناطق تمركز الجيش اللبناني

أم��ن��ي�اً ،ت��ق��دم ح��زب ال��ل��ه باتجاه ج���رود عرسال
في م��وازاة الجرد الغربي لفليطا ،واستهدف مواقع
المسلحين ش��رق ج��رود عرسال وأطلق صاروخين
ثقيلين على مواقع النصرة .وتقدم والجيش السوري
في الجهة الجنوبية المشرفة على تلة جريجرة ،حيث
وقعت اشتباكات أمس بين «جبهة النصرة» وتنظيم
«داع��ش» .وأحكما السيطرة بالنار على منطقة تسلل
المسلحين من عرسال وصوال ً إلى جرد فليطا ورأس
المعرة.
وأحكم الجيش اللبناني بدوره الطوق حول عرسال.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أن الجيش تمكن
في اليومين الماضيين من إلقاء القبض على مجموعة
من اإلرهابيين تسللت من عرسال إلى البقاع األوسط،
ويتابع الجيش مهماته األمنية في األماكن التي يتواجد
فيها اإلرهابيون ال سيما في بر الياس والمرج» .ولفتت
المصادر إلى «أنه كلما ضيق الجيش السوري وحزب
الله ال��ط��وق ،سيحاول المسلحون فتح ثغرات في
مناطق تمركز الجيش اللبناني للتسلل إلى البقاعين

الغربي واألوسط» .واستهدف الجيش أمس تحركات
ومواقع المسلحين في وادي رافق بجرود عرسال بعد
تسللهم باتجاه مواقعه.
ورأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد
«أن اإلرهابيين الذين نقاتلهم في القلمون هم الجيش
الذي يعتمد عليه المعتدلون السياسيون في لبنان».
وشدد على «أن المارد انطلق من قمقمه وأنه لن يعود،
وأشرف لنا بكثير أن نقتل واقفين وأن تدمر بيوتنا ،وأن
نحفظ تماسكنا وجبهتنا» .وردد على هؤالء السؤال
ال��ذي طرحه األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله بالقول :هل هؤالء الذين يقاتلوننا في القلمون
ث��وار أم قتلة ،ف��إذا كانوا ث��وارا ً فبئس الموقف الذي
تقفونه ،ويجب أن تحملوا أسلحتكم لتقاتلوا معهم،
وإذا كانوا إرهابيين فبئس الخيار الذي تختارونه ألنهم
سيضيعون بلدكم وسيذهبون بكم إلى التيه».
في سياق آخر أوقف األمن العام اللبناني المدعو
يوسف هـ.خ .في منطقة القبيات في عكار ،وهو لبناني
مواليد الكويت ،وذلك بجرم االنتماء إلى خلية متشددة
يشتبه أنها تابعة لتنظيم داعش ،باإلضافة إلى قيامه
بعقد اجتماعات بهذا الهدف.

ال تفاؤل بإقرار الموازنة
تمويل المحكمة أرجئ إلى جلسة الحقة

حكومياً ،ناقش مجلس الوزراء أمس تفاصيل األرقام
العائدة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء
ووزارات الداخلية والبلديات ،الخارجية ،المالية،
األشغال العامة والنقل والتربية الوطنية .وبنتيجة
هذه المناقشة وافق المجلس على أرق��ام االعتمادات
العائدة للمؤسسات والوزارات المشار إليها ،بعد ذلك
رفع رئيس الحكومة تمام سالم الجلسة ،على أن ينعقد
المجلس لمتابعة دراسة مشروع قانون الموازنة عند
الرابعة من يوم غد األربعاء».
وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس الذي
غادر باكرا ً الجلسة لـ«البناء» أنه غير متفائل بإمكانية
إق��رار الموازنة قريبا ً ألن هناك ملفات خالفية عدة
ويجري تأجيلها من جلسة إلى أخرى».

صقر يرضخ لضغوط المستقبل

بعد الحملة التي شنها تيار المستقبل ضد قرار
المحكمة العسكرية الذي قضى بإنزال عقوبة األشغال
الشاقة بالوزير السابق ميشال سماحة مدة أربع
سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية.
ميّز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر يعاونه مفوض الحكومة المعاون القاضي
هاني حلمي الحجار لدى محكمة التمييز العسكرية،
الحكم ال��ص��ادر ع��ن المحكمة العسكرية .وطلب
القاضي صقر نتيجة التمييز إعادة محاكمة سماحة
وفقا ً لما ورد في القرار االتهامي ،وعرض األشرطة
والتسجيالت الواضحة واعتبارها من ضمن األدلة
الواردة في الملف.
وأشار وزير العدل اشرف ريفي إلى «أن هناك دراسة
يتم إعدادها إلحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة
إلى المحكمة الخاصة بلبنان نظرا ً لوجود رابط بين
المتفجرات التي حملها سماحة بيديه من سورية إلى
لبنان والعبوات الالصقة التي قتلت الشهيدين جورج
حاوي وسمير قصير».
وأكدت أوساط سياسية لـ«البناء» «أن كالم ريفي
خطير جداً ،فألول مرة في التاريخ ،يتكلم وزير للعدل
عن القضاء في بالده وعن جريمة تحصل فيها ومن
اختصاصه من حيث الفعل وطبيعة الجريمة ،بهذا
المنطق» .ولفتت األوساط إلى «أن تصرف ريفي يعبر
عن جهل في القانون ال سيما القانون الدولي .واعتبرت
األوساط «أنه ال يحق لريفي تحويل أي جريمة تحصل
على األراضي اللبنانية إلى المحكمة الخاصة بلبنان أو
إلى المحكمة الجنائية الدولية».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
وزارة الزراعة
إعالن تلزيم
تعبئة عبوات بالستيكية في المشاتل
الحرجية التالية :حمانا ،العبدة ،دير
االحمر ،شتورا ،الشرقية ،ص��ور ،رميش،
الدبية لزوم وزارة الزراعة للعام .2015
ال��س��اع��ة ال��ت��اس��ع��ة م��ن ي���وم االثنين
الواقع في الخامس عشر من شهر حزيران
 ،2015تجري إدارة المناقصات في مركزها
الكائن في بناية بيضون -شارع بوردو_
الصنايع -بيروت ،لحساب وزارة الزراعة-
مناقصة تلزيم تعبئة عبوات بالستيكية في
المشاتل الحرجية التالية :حمانا ،العبدة،
دير االحمر ،شتورا ،الشرقية ،صور ،رميش،
الدبية لعام .2015
التأمين المؤقت :مليون ليرة لبنانية لكل
بند (عدد البنود .)8
طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل بند
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 ان تصل العروض إلى قلم إدارة
المناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف
984
اعالن
الجامعة اللبنانية -كلية الصحة العامة
الفرع الخامس
إعالن تلزيم
تجري لجنة المناقصات في الجامعة
اللبنانية مناقصة عمومية لتلزيم أعمال
تنظيف مبنى كلية الصحة العامة -الفرع
الخامس -لمدة سنة على أس��اس سعر
يقدمه ال��ع��ارض وذل��ك ف��ي مبنى اإلدارة
المركزية للجامعة اللبنانية -البناء
الزجاجي مقابل المتحف الوطني.
الساعة  /14الرابعة عشرة من يوم
الثالثاء الواقع فيه  2015/6/9من حزيران
سنة  2015لصالح الجامعة اللبنانية -كلية
الصحة العامة -الفرع الخامس.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن اإلط�ل�اع
والحصول عليه لدى امانة سر كلية الصحة
العامة -الفرع الخامس -العنوان :صيدا-
خلف مصرف لبنان والسراي الحكومي.
مكتب السيدة :نجوى نور الدين
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال���ع���روض وط��ل��ب��ات
االش��ت��راك ف��ي المناقصة العمومية إلى
قلم الدائرة اإلداري��ة المشتركة في رئاسة
الجامعة قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
من ي��وم االثنين الواقع في 2015/6/8
وذلك أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في  13آيار 2015
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف
980

إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحله
القاضي رلى ابو خاطر
المنفذ :موسى نايف موسى بوكالة االستاذ
جوزيف شمعون
المنفذ عليه :نخل غصن نخل
ينفذ المنفذ بوجه المنفذ عليه شيكين
بقيمة  /114000000/ليرة لبنانية عدا
الرسوم والفوائد بالمعاملة 2012/514
المطروح للبيع :كامل القسم  C/6من
العقار  5123اراضي زحلة.
مساحته 160 :متر مربع يقع هذا العقار
على يسار طريق زحله ترشيش بالقرب من
مطعم غزل ويبعد عن تمثال السيدة العذراء
حوالي  400متر في بناية موريس رميا
الطابق االول الجهة الشرقية وهو مؤلف من
صالون وسفرة وثالث غرف نوم ومطبخ
وحمامين ومتخت فوق الحمامين وموزع
على الغرف وشرفات عدد .4
ح���دوده :يحده غربا ً القسم VII/C
و  C/IIIدرج ،ش��رق �ا ً القسم VII/B
والقسم  Iارض العقار القسم  /I/ارض
العقار ،شماال ً القسم  /I/ارض العقار،
جنوبا ً القسم  Iارض العقار.
الحقوق العينية :القسم  C/6من
العقار  5123اراض��ي زحله عبارة عن
شقة سكنية تحتوي على مدخل وموزع
وص��ال��ون وط��ع��ام ومطبخ وث�لاث غرف
نوم وحمامين واربع شرفات ،افراز حقوق
مختلفة لها موقف سيارة على الخريطة
يشترك بملكية األق��س��ام 11I/ABC،
 111/BC، 111/Cان هذا العقار يخضع
للنظام والخرائط تراجع صحائف االقسام
المشتركة حجز احتياطي صادر عن دائرة
تنفيذ زحله رق��م  2012/74لمصلحة
الحاجز موسى نايف م��وس��ى ،تحويل
الحجز االحتياطي يومي 2201/1844
الى حجز تنفيذي بقرار  2012/514على
خصم نخل غصن نخل لمصلحة موسى
ن��اي��ف م��وس��ى محضر وص��ف ع��ق��ار رقم
 2012/514صادر عن دائرة تنفيذ زحله
لمصلحة موسى نايف موسى على نخل
غصن نخل.
قيمة التخمين  160000دوالر اميركي
مئة وستون الف دوالر اميركي.
بدل الطرح 96000 :دوالر اميركي ستة
وتسعون الف دوالر اميركي.
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع في  2015/6/4الساعة 12:30
ظهرا ً الى قاعة المحكمة امام رئيس دائرة
تنفيذ زحله في قصر عدل زحله.
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 او شيكا ً مصرفيا ً وعليه اتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ زحله
واذا لم يكن له مقام فيه ،وعليه خالل ثالثة
اي��ام من ص��دور ق��رار االحالة اي��داع الثمن
تحت طائلة اعتباره ناكالً واعادة المزايدة
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه خالل ثالثة ايام من صدور
قرار االحالة دفع رسم الداللة بمعدل 5%
من قيمة الشراء.
رئيس الكتبة
محمد البرجي

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
والد الفقيد :محمد عبدو ياغي
والدته :فاطمة ياغي
أشقاؤه :مناف  -غالب زوجته ساميا الحاج حسن
حسام زوجته فدى عثمان
أعمامه :عائلة المرحوم خليل -وعائلة المرحوم عزت
أخواله :النائب السابق المرحوم محمد عباس ياغي
عائلة المرحوم خليل عباس ياغي
عائلة المرحوم تغلب ياغي
غالب ياغي (رئيس بلدية بعلبك السابق)
وعموم آل ياغي  -الحاج حسن – عثمان وعموم أهالي بعلبك.
ينعون إليكم بمزيد من األسى والحزن فقيدهم الغالي المأسوف
على شبابه
عميد الداخلية في الحزب السوري القومي االجتماعي

الأمين �صبحي محمد ياغي
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 2015/5/15
صلي على جثمانه الطاهر في بعلبك يوم األحد.
ُ
يستمر تق ّبل التعازي اليوم الثالثاء  19أيار  2015في منزل والد
الفقيد في بعلبك -حي بيت ياغي.
ويوم غد األربعاء في  2015/5/20في فندق كورال بيتش –
الجناح من الساعة الحادية عشرة صباحا ً حتى الساعة السابعة
مساءً.
البقاء لألمة

