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حمليات

حمليات

حردان وقيادة «القومي» وعائلة العميد الراحل الأمين �صبحي ياغي تق ّبلوا التعازي في بيروت
ومن �أبرز المعزين الرئي�س الأ�سد ور�سميون ووزراء ونواب و�أحزاب

غصت قاعة ال��ع��زاء في فندق “كورال بيتش” (منطقة
ّ
الجناح ـ بيروت) بحشد من الشخصيات السياسية والعسكرية
والحزبية والطالبية والنقابية واإلعالمية والدينية وفاعليات
ووفود قومية وشعبية للتعزية بالعميد المناضل األمين صبحي
محمد ياغي.
وتقبّل التعازي إلى جانب والدي الراحل وأشقائه وعائلته،
رئيس ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي النائب أسعد
حردان ،وأعضاء قيادة الحزب ،رئيس المجلس األعلى الوزير
السابق محمود عبد الخالق ،نائب رئيس الحزب توفيق مهنا،
رئيس المكتب السياسي الوزير السابق علي قانصو ،الرئيس
السابق للحزب جبران عريجي ،رئيس هيئة منح رتبة األمانة
كمال الجمل ،أعضاء مجلس العمد والمجلس األعلى والمكتب
السياسي.
وق��د حضر لتقديم واج��ب العزاء ك� ّل م��ن :الرئيس حسين
الحسيني ونجله حسن الحسيني ،د .رفعت بدوي ممثالً الرئيس
د .سليم الحص ،النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي
الفرزلي ،النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي،
العميد وليم مجلي ممثالً النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء
عصام ف��ارس ،ال��وزراء :علي حسن خليل ،الياس بو صعب،
وائل أبو فاعور ،غازي زعيتر ،النواب :عاصم قانصوه ،غازي
العريضي ،د.علي فياض ،الوليد سكرية ،قاسم هاشم ،ومروان
فارس.
ومن الوفود الحزبية حضر وفد من حزب الله ض ّم رئيس
كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائب نوار الساحلي
وع��ض��وي المجلس السياسي محمود قماطي وغ��ال��ب أبو
زينب ومسؤول وحدة االرتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا
والحاج مصطفى الديراني ومسؤول منطقة الشمال محمد
صالح ومسؤول الشباب يوسف بسام ،األمين العام لحزب
الطشناق النائب هاغوب بقرادونيان على رأس وفد ،النائب د.
أيوب حميد على رأس وفد من حركة أمل ض ّم :أحمد بعلبكي،
حسن قبالن ،علي عبد الله ومحمد خواجة وعدد من أعضاء
القيادة ،وفدان من حزب االتحاد ومن جامعة  LIUبرئاسة
الوزير السابق عبد الرحيم مراد ،وفد من التيار الوطني الح ّر
ض ّم د .بسام الهاشم والمحامي رم��زي دس��وم ورم��زي كنج
ومنسق التيار الوطني الحر في بعلبك الهرمل على رأس وفد،
وفد من تيار المرده ض ّم المحامي سليمان فرنجية ومسؤول
الطالب ش��ادي دح��دح ،وفد من الحزب التقدمي االشتراكي
برئاسة النائب عالء الدين ت ّرو ض ّم أمين الس ّر العام ظافر
ناصر ومفوض اإلعالم رامي الريس ومسؤول المحامين نشأت
الحسنية ووكيل داخلية حاصبيا ـ مرجعيون شفيق علوان
ومفوض الشباب صالح حديفة ،األمين القطري لحزب البعث
العربي االشتراكي في لبنان معين غازي على رأس وفد ،وفد
من الحزب الشيوعي اللبناني ض ّم أعضاء المكتب السياسي:
علي سلمان ونديم عالء الدين وعبدو فتوني وإبراهيم الحاج
ومسؤول الشباب مازن حطيط ،األمين العام لرابطة الشغيلة
النائب السابق زاه��ر الخطيب على رأس وف��د ،رئيس حزب
التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على رأس وفد،
وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة األمين العام وليد
بركات ،المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية معن

بشور وأعضاء قيادة التجمع خليل بركات ود .ناصر حيدر ود.
هاني سليمان ،األمين العام لحركة النضال اللبناني النائب
السابق فيصل الداود على رأس وفد ،وفد من حركة الناصريين
المستقلين ـ المرابطون برئاسة العميد مصطفى حمدان ،رئيس
حزب الوعد جو حبيقة ،وفد من الحزب العربي الديمقراطي
برئاسة مهدي مصطفى ممثالً النائب السابق علي عيد،
رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيال على رأس وفد
ض ّم مسؤول الشباب عبدالله نجم ،وفد من التنظيم الشعبي
الناصري ض ّم خليل الخليل ومسؤول الطلبة جمال الغربي،
وفد من حركة األمة ممثالً رئيسها الشيخ عبد الناصر جبري،
رئيس االتحاد البيروتي د .سمير صباغ ،عضو قيادة الحركة
الوطنية للتغيير الديمقراطي سايد فرنجية ،وفد من جمعية
المشاريع الخيرية اإلسالمية ضّ��م النائب السابق عدنان
طرابلسي ود .بدر الطبش ومسؤول مكتب الشباب د .محمود
دعبول ،وفد من الجماعة اإلسالمية برئاسة عمر المصري،
األمين العام لحركة الناصريين الديمقراطيين خالد الرواس،
األمين العام للتنظيم القومي الناصري سمير شركس ،رئيس
الحزب الوطني غازي المنذر ،رئيس حزب الوفاق الوطني بالل
تقي الدين ،أمين عام الحزب الديمقراطي الشعبي نزيه حمزة،
رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير ،وفد من اتحاد
الشباب الديمقراطي ،وفد من اتحاد طلبة سورية في لبنان
برئاسة أحمد مرعي.
كما حضر ال��وزراء والنواب السابقون :جان عبيد ،بشارة
مرهج ،فادي عبّود ،د .عدنان منصور ،د .عصام نعمان ،فوزي
صلوخ ،د .محمد جواد خليفة ،وفاء الضيقة ،عمار الموسوي،
نجاح واك��ي��م ،إميل إميل ل��ح��ود ،محمد أمين ش��ري ،وجيه
البعريني ،بهاء الدين عيتاني ،مروان أبو فاضل ،نادر سكر،
جهاد الصمد ،د .كميل الخوري ،حسن علوية ،محمود طبو ،نزيه
منصور ،فيصل الصايغ ،ناصر نصر الله ،د .حسين يتيم ،سليم
سعادة ،أنطون خليل ،غسان األشقر ،اإلعالمية وفاء حيدر ممثلة
الوزير السابق فايز غصن.
وحضر السفير السوري علي عبد الكريم علي ،سفير اليمن
الدكتور علي أحمد ديلمي ،السفير آصف ناصر ،قنصل لبنان في
أنغوال محمد نسر ،أمين عام المجلس األعلى اللبناني ـ السوري
نصري خوري ،المدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن
جميل السيّد ،المدير العام السابق لقوى األمن الداخلي اللواء
علي الحاج وعقيلته اإلعالمية سمر شلق الحاج ،المدير العام
ل��وزارة المغتربين هيثم جمعة ،مدير عام المؤسسة العامة
لإلسكان رون��ي لحود على رأس وف��د ،المدير العام ل��وزارة
الشباب والرياضة زيد خيامي ،رئيس المجلس الوطني لإلعالم
عبد الهادي محفوظ وعضو المجلس د .حسن حمادة ،المدير
العام السابق لوزارة اإلعالم محمد عبيد ،مدير عام وزارة العمل
السابق رتيب صليبا ،المدير العام السابق للميكانيك فرج الله
سرور.
رئيس األركان في الجيش اللبناني اللواء الركن وليد سلمان،
نائب مدير عام أمن الدولة العميد محمد الطفيلي ،مدير فرع
مخابرات الجنوب العميد علي شحرور ،مسؤول دائرة الجوازات
واألج��ان��ب في األم��ن العام العميد محمد رح��ال ،رئيس فرع
مخابرات رأس بيروت العقيد بهاء حالل ،العميد صالح عيد،

العميد الياس فرحات ،العميد د .أمين حطيط ،العميد صالح
جبران ،العميد غسان سالم ،العميد مرهج قزي ،العميد علي
جابر ،الجنرال سليم كالس ،العميد د .محمد عطوي ،العميد
غ��ازي جعفر ،العميد أمين أبو مجاهد ،العميد حسن أيوب،
العميد بيضون ،العقيد سامر شمس الدين ،المقدم خيرالله
خيرالله ،الرائد في أمن الدولة محمد شريم.
نقيب الصحافة اللبنانية السابق محمد البعلبكي ،رئيس
منسق عام المؤتمر الدائم
مؤسسة عامل الدكتور كامل مهناّ ،
لمناهضة الغزو الثقافي الصهيوني هاني مندس ،مستشار
منظمة االقتصاديين العرب جميل شرانق ،مساعد المدير العام
السابق في جامعة الدول العربية رشيد بيضون ،وفد من العائلة
الحيدرية ـ مرجعيون ،رئيس حركة الكوادر والمثقفين والمقاومة
الوطنية المحامي علي فصاعي ،رئيس اتحاد بلديات الكورة
كريم بو كريم.
المدعي العام خليل بيطار ،عضو المجلس الدستوري بسام
مرقص ،األمين العام التحاد المحامين العرب المحامي عمر
زين ،رئيسة جمعية نور مارلين حردان على رأس وفد ،رئيسة
االتحاد النسائي الوطني أمل ف��واز ،وفد الهيئات النسائية
ودعم المقاومة في حزب الله ،وفد نسائي من حزب االتحاد،
وفد من تجمع النهضة النسائية ،وفد من مؤسسة رعاية أسر
الشهداء ،رئيسة مؤسسة التأهيل د .جورجيت ح��داد ،وفد
من جمعية «ممكن» ،رئيس الحركة الثقافية في لبنان بالل
ش��رارة ،رئيس االتحاد العمالي العام غسان غصن واألمين
العام لالتحاد سعد الدين حميدي صقر ،عضو هيئة التنسيق
النقابية حنا غريب ،النقابيون :مرسل مرسل ،كاسترو عبد
الله ،عبد األمير نجدي ،علي محي الدين ،علي ياسين ،رئيس
نقابة أصحاب الشاحنات في مرفأ بيروت نعيم صوايا ،وفد من
نقابة أصحاب المدارس الخاصة ،عضو مجلس إدارة الضمان
فضل الله شريف ،وفد اللجنة الدولية للصليب األحمر ،رئيس
جمعية تأهيل معتقلي الخيام محمد صفا ،رئيس براءة الذمة
في الضمان االجتماعي علي شقير ،محمد قاسم من رابطة
األساتذة الثانويين.
وفود من فصائل المقاومة الفلسطينية ،أبو عماد رامز عن
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة ،حسن زيدان
عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني ـ فتح «االنتفاضة»،
محمد ياسين عن جبهة التحرير الفلسطينية ،علي فيصل عن
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،علي بركة عن حركة
حماس ،أبو حسن غازي عن منظمة الصاعقة ،صالح شاتيال
عن جبهة النضال الوطني الفلسطيني ،خالد زيدان عن اللجنة
األهلية الفلسطينية لتكريم الشهداء ،وعدد من قيادات ومسؤولي
الفصائل.
وفد من تجمع العلماء المسلمين ،رئيس دير البلمند األب
جون خليل ،االرشمندريت يعقوب ،د .باسم سنان ممثالً العالمة
الشيخ عفيف النابلسي ،وفد من مؤسسة العرفان التوحيدية
ض ّم الشيخ راجح عبد الخالق والشيخ حمزة الكوكاش ،وفد من
مشايخ الموحدين الدروز ،القسيس فادي داغر ،الشيخ يوسف
الغوش ،رئيس المجلس اإلسالمي الفلسطيني الشيخ الدكتور
نمر أحمد زغموت ،الشيخ حسان حالوي.
اإلعالميون :وفد من تلفزيون الجديد ض ّم نائب رئيس مجلس

اإلدارة كرمى خياط ومدير العالقات العامة إبراهيم الحلبي،
غسان الشامي من تلفزيون الميادين ،رئيس مجلس إدارة
تلفزيون «أن بي أن» قاسم سويد ومدير األخبار عباس ضاهر،
مدير إذاعة صوت الشعب سعيد دياب ورئيس التحرير مصطفى
ياسين ،فيصل سلمان ،غاصب المختار ،سمر أبو خليل ،مندوب
الوكالة الوطنية لإلعالم حسين زلغوط ،د .جمال المحسن
من وكالة سانا ،نصري الصايغ ،سركيس أبو زيد ،د .نسيب
حطيط ،واصف عواضة ،د .كامل وزنة ،باسل العريضي ،قاسم
قصير ،غسان جواد ،واصف شرارة ،أحمد مزنر ،وفد من جريدة
«البناء» ض ّم المدير اإلداري زياد الحاج والمدير المسؤول رمزي
عبد الخالق وحسين ح ّمود وإنعام خ ّروبي وهتاف دهام.
د .حسن جوني ،المحامي عماد سليم الترك ،د .كميل حبيب،
د .حيان حيدر ،د .غسان حمادة ،د .وسام حمادة ،د.علي ضاهر،
د .فارس يوسف ،د .هاني سليمان ،د .رضا سعادة ،د .زياد
جارودي ،د .حاتم عالمة ،سعدالله مزرعاني ،عبدالله بيطار،
عادل قانصو ،د .حسين شري ،رياض رعد ،جهاد الشمعة ،روي
عيسى الخوري ،عصام طنانا ،الفنانة نضال األشقر ،الفنان منير
كسرواني ،ياسين جعفر ،حسن عبد الرحيم مراد ،أسامة سلهب،
د .ماجد سنان ،محمد قانصو ،محمد ملحم ،قبالن صليبا ،علي
فواز ،المختار غسان حتي ،أكرم عيد ،طارق الخطيب ،د .رائد
محسن ،الدكتور سهيل مطر ،د .حسين أبو النمل ،د .محمد
حربي ،محمد فواز ،مصباح اآلغا ،علي برو ،عقيل برو ،جوزف
أبو شرف ،فادي حسامي ،رامي حيدر ،مختار حيدر ،د .أنطوان
سميا.
يُشار إلى أنّ الرئيس ح��ردان كان قد تلقى اتصال تعزية
من السفير السوري في لبنان ال��ذي نقل إليه تعازي رئيس
الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار األس��د بالعميد
الراحل ،كما تلقى اتصاال ً من األمين العام المساعد لحزب البعث
العربي االشتراكي في سورية هالل هالل الذي عبّر عن مواساته
العميقة ،مشيدا ً بدور الحزب القومي وتضحياته ،ومعتبرا ً أنّ
الراحل كان من القيادات الحزبية المناضلة على المستويات
كافة .كما تلقى حردان اتصاالت من الرئيس نجيب ميقاتي ومن
عدد من ال��وزراء والنواب الحاليين والسابقين والشخصيات
السياسية والقيادات الحزبية والعسكرية.

برقية من شاتيال

وتلقى ح��ردان برقية تعزية من رئيس المؤتمر الشعبي
اللبناني كمال شاتيال جاء فيها :بألم وحزن تلقينا خبر وفاة
عميد الداخلية في الحزب المأسوف على شبابه األخ المناضل
صبحي محمد ياغي ،تغ ّمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح
جناته.
إنّ المصاب جلل ،خاصة أنّ الفقيد الكبير يتمتع بالمناقبية
والعطاء والنضال والمواقف الصلبة ،دفاعا ً عن الوطن وفي
مواجهة العدو الصهيوني والمشاريع االستعمارية ...وكنا على
عالقة طيبة معه ،كما معكم ومع الحزب ،وتواصل مستم ّر مع
مؤسساتنا السياسية والشبابية واالجتماعية.
إنّ رحيل األخ المناضل صبحي ياغي ليس فقط خسارة
للحزب ،بل لنا وللبنان ولك ّل أح��رار األمة وساحات النضال
القومي.

الشيخ يزبك والمطران عطالله والنائب الموسوي قدّموا التعازي في بعلبك

إننا نتقدّم منكم ومن ك ّل اإلخوة في الحزب ومن عائلة الفقيد،
بأح ّر مشاعر التضامن والعزاء والمواساة ،سائلين الله سبحانه
أن يمدكم بالصبر على قضائه الذي ال يردّ.

معتمدية العراق المركزية في «القومي»

وجاءت برقية من معتمد العراق المركزي في الحزب السوري
القومي االجتماعي باسم القوميين والمواطنين في العراق ،أكد
فيها على الثبات في مسيرة النضال القومي التي كان العميد
الراحل صبحي ياغي مقداما ً فيها ،وأكد على مواصلة العمل
إلرساء فكر النهضة السورية القومية االجتماعية.
وكانت معتمدية العراق في «القومي» تقبّلت التعازي في
بغداد ،من مسؤولين وفاعليات عراقية.

منفذية السويداء في «القومي»

ووصلت برقية أخرى من منفذ عام السويداء في الحزب
سمير الملحم باسم القوميين في السويداء جاء فيها :بوفاة
حضرة عميد الداخلية اﻷمين صبحي ياغي فقدنا قياديا ً شابا ً
واعيا ً ومناضالً صلبا ً ورفيقا ً غالياً ،تميّز بالمناقبية القومية
اﻻجتماعية وك ّرس حياته من أجل قضية تساوي وجوده.
إنّ فقدانه خسارة كبيرة للحزب واﻷمة ،لكن عزاءنا بأننا
مستم ّرون في حمل راية النهضة السورية القومية اﻻجتماعية
عالية خفاقة مص ّرين على إكمال طريق النضال الذي خطه
زعيمنا الخالد أنطون سعاده وسار عليه فقيدنا الغالي بك ّل
جدية وإيمان راس��خ وإص��رار ،ومستلهمين دوره الريادي،
ونحذو ح��ذوه في مشواره النضالي الطويل هاتفين لتحي
سورية ويحي سعاده.

معزون في بعلبك

وكانت عائلة الراحل وإلى جانبها عميد الدفاع في الحزب
زياد معلوف وعدد من المسؤولين الحزبيين تقبّلوا التعازي في
بعلبك ،فحضرت وفود شعبية وحزبية ،وحضر معزيا ً رئيس
الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ،عضوا كتلة
الوفاء للمقاومة النائبان حسين الموسوي ود .كامل الرفاعي،
نائب مدير أمن الدولة العميد محمد طفيلي ،محافظ بعلبك ـ الهرمل
بشير خضر ،مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي ،المفتي
خالد صلح ،وفد من حزب الله ،وفد من حزب االتحاد العربي ،وفد
من تيار المستقبل ،وفد من فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان
الشعبية ،وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة
عبدالله منصور ،رئيس بلدية بعلبك وأعضاء المجلس البلدي
ومخاتير المدينة ،مختار دير األحمر إبراهيم خوري على رأس
وفد ،الشيخ علي فرحات ،وعدد من رجال الدين ،وفد من هيئة
دعم المقاومة ،وفد من مؤسسة الغد األفضل ،وفد من جامعة
 ،LIUوالعديد من الفاعليات.
كما اتصل معزياً ،مسؤول اإلع�لام في ح��زب األم��ة سعيد
عيتاني باسم رئيس حزب األمة الشيخ عبد الناصري جبري،
عضو نقابة المح ّررين جوزيف قصيفي ،مدير العالقات في
تلفزيون المنار بهاء النابلسي ،والعديد من اإلعالميين.

