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حمليات � /إعالنات

«القومي» م�شارك ًا في االحتفال الن�سائي «نب�ض المقاومة انت�صار»

ت�شييع حزبي و�شعبي للمنا�ضل القومي نظير ريا�شي في الخن�شارة

معلوف :نعي�ش زمن المقاومة واالنت�صارات ووقفات العز

نادر� :سنهزم الإرهاب كما هزمنا «�إ�سرائيل»

أقامت وحدة الهيئات النسائية
ف��ي ح��زب الله مهرجانا ً خطابيا ً
لمناسبة عيد المقاومة والتحرير،
ح��م��ل ع��ن��وان «ن��ب��ض ال��م��ق��اوم��ة
ان��ت��ص��ار» ف��ي مبنى الجمعيات ـ
ح��ارة حريك ،حضره ممثلون عن
األحزاب والفصائل.
ألقت خديجة سلوم كلمة حزب
الله وش���دّدت فيها على ض��رورة
تضامن ك ّل القوى في وجه الخطر
التكفيري م��ؤك��دة أن��ه «يستهدف
الجميع في لبنان دون استثناء
ويريد النيل من المقاومة».
ث���م ال���ق���ت رب�����اب ع����ون كلمة
حركة أم��ل ،فأكدت على التمسك
بك ّل الثوابت الوطنية والثالوث
الذهبي المتمثل بالجيش والشعب
والمقاومة.
ولفتت مارسيل بستاني باسم
التيار الوطني الحر إل��ى وج��وب
رص ال��ص��ف��وف ورف����ض العبث
ّ
بمصيرنا م��ن ق��ب��ل أم��ة تشغلها
الماديات والمصالح الشخصية
بعيدا ً عن مصالح الوطن.
واع��ت��ب��رت ميرنا زخ��ري��ا باسم
تيار المرده أنه يجب مقاومة أعداء
لبنان ،أكانوا داعشيين موفدين عبر
الحدود الشمالية أو «إسرائيليين»
متسللين عبر الحدود الجنوبية».
وأل��ق��ي��ت كلمات ب��اس��م الحزب
ال��دي��م��ق��راط��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ال��ح��زب
الشيوعي اللبناني ،حزب االتحاد،
حزب البعث العربي االشتراكي،
ح��زب التوحيد العربي ،التنظيم
الشعبي الناصري ،رابطة الشغيلة،

شيّعت منفذية المتن الشمالي في
الحزب السوري القومي االجتماعي
وأهالي الخنشارة ،في مأتم حزبي
وش��ع��ب��ي ،المناضل ال��ق��وم��ي نظير
جرجس ري��اش��ي ف��ي كنيسة النبي
ايليا ـ الخنشارة ،حيث ترأس القداس
األب طوني النداف.
شارك في التشييع إلى جانب عائلة
الراحل رئيس الحزب األسبق مسعد
حجل ،مدير ال��دائ��رة اإلذاع��ي��ة كمال
ن��ادر ،مدير دائ��رة المحامين ريشار
رياشي ،رئيسة مؤسسة رعاية أسر
الشهداء نهال رياشي ،منفذ عام المتن
الشمالي سمعان الخراط وأعضاء
هيئة المنفذية ،ومدير المديرية أنطون
رياشي ،وع��دد من أعضاء المجلس
القومي والقوميين واألهالي.
بعد القداس ألقى األب نداف كلمة
ع���دّد فيها م��آث��ر ال��راح��ل وخصاله
وال��ت��زام��ه ال��ح��زب��ي واالج��ت��م��اع��ي،
وسمعته العطرة بين أهله ومعارفه.
ثم القى ماهر رياشي كلمة مديرية
ال��خ��ن��ش��ارة ف��ت��ح��دث ع��ن ال��راح��ل
المثقف ال َّرصين ذي النظرة الثاقبة
بصمت العقالء،
والوجداني ال ُمتألم َ
ّ
والقدوة والمثال الذي يحتذى به ،فهو
أسس عائلة قوميَّة اجتماعية ،وهو
المؤمن بأنّ االلتزام بالنهضة يأتي
بالدراسة والوعي ،وهذا ما نشره في
بيته ومحيطه.
وألقى ناظر اإلذاع��ة واالع�لام في
منفذية المتن الشمالي هشام الخوري
حنا كلمة المنفذية ،فقال :يجمعنا
اليوم في الخنشارة وداع رجل من
رج��االت النهضة ،جئنا لنحيّي فيه
الطيبة والبراءة والشفافية واالتزان
واالل���ت���زام بالقضية ال��ت��ي تساوي
وج��ودن��ا ،قضية ال��وط��ن والشعب
ولنحيي فيه المعرفة
واألمة ك ّل األمة،
ّ
والوعي والثقافة والشجاعة واإلقدام

معلوف تلقي كلمتها

جانب من الحضور
حركة الشعب ،المؤتمر الشعبي
ال��ل��ب��ن��ان��ي ،ح��رك��ة ال��ن��اص��ري��ي��ن
المستقلين (المرابطون) ،حركة
النضال اللبناني العربي ،ون ّوهت
جميعها ب��االن��ت��ص��ار على العدو
وشدّدت على نهج المقاومة.

كلمة «القومي»

وأل��ق��ت عضو الهيئة اإلداري���ة
في تجمع النهضة النسائية ديما
م��ع��ل��وف ،كلمة ال��ح��زب ال��س��وري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ،وج���اء في
كلمتها :
م��ن الطبيعي أن نقف هنا في
الضاحية الجنوبية بمناسبة عيد
المقاومة والتحرير ،ممتلئين نعمة
المجد لمن حفر الصخر بصمت،

لنحتفل بالنصر بأعلى أصواتنا.
لكن األرض التي ت��ح � ّررت بدماء
الشهداء المقاومين األبطال ،بدأت
ت��س��ت��س��ق��ي دم���اءه���م م���ن ج��دي��د،
لمقاومة يهود الداخل الذين ح ّذر
منهم سعاده.
اض���اف���ت :إنّ ه���ذا األخ��ط��ب��وط
المتمثل بالمجموعات اإلرهابية
المتطرفة ه��و ربيب الصهيونية
بحقدها األع��م��ى وال��وح��ش��ي ،وقد
ام��ت �دّت أذرع���ه إل��ى معظم أنحاء
األم��ة واس��ت��وط��ن العقول العفنة
باسم الدين ،والدين منه براء.
وقالت :أيها المقاومون األبطال،
األرض تناديكم من جديد ،الشهداء
ينادونكم ،من سناء محيدلي إلى
محمد ع���واد ،إل��ى ج��ه��اد مغنية،

صبحي العيد ال��ذي استشهد في
صدد ،وقاتل في صيدا والجنوب في
الثمانينات ،األرض أرضنا جميعاً،
ن��ري��د استعادتها ،بالتضحيات
وبالدماء ،ألننا تعلمنا في مدرسة
س��ع��اده «انّ ال��دم��اء التي تجري
ف��ي عروقنا ه��ي ليست ملكا ً لنا،
هي وديعة األمة فينا متى طلبتها
وجدتها».
وت��اب��ع��ت م��ع��ل��وف :ال��ق��ض��ي��ة
والواجب يدعوننا جميعا ً لتكملة
ال��م��س��ي��رة ،م��ن ال��ع��راق المشرذم
المقسم ،إلى فلسطين الجريحة،
ّ
إلى شآمنا الشامخة األبية ،على
أم��ل أن تلتئم ال��ج��راح ،ونجتمع
مجدّداً ،معانقين التراب المجبول
بدماء الشهداء ،وبطوالتهم المؤيدة

بصحة العقيدة.
وأك����دت م��ع��ل��وف أنّ ه���ذا زم��ن
المقاومة ،زمن الشرفاء ،زمن فكر
ال��زع��ي��م أن��ط��ون س��ع��اده ووق��ف��ات
الع ّز ،زمن السيد حسن نصر الله،
زمن النصر ال��ذي يليق باألبطال،
ول�لأب��ط��ال المقاومين على مدى
أرضنا القومية أسمى آيات الحب
والتقدير ،ألنهم يقاتلون دفاعا ً عن
األمة جمعاء.
وختمت كلمتها بتوجيه التحية
إل��ى ك � ّل ام���رأة أنجبت م��ق��اوم�ا ً أو
ش��ه��ي��داً ،وق��ال��ت ،جراحكن ج��راح
أمتي النازفة ،وإنّ مقاومة قادتها
ش��ه��داء ،وأب��ن��اء ق��ادت��ه��ا ش��ه��داء،
وش���ه���داؤه���ا ق�����ادة ،م��ن��ت��ص��رة ال
محالة.

افتتح مركزاً للأمن العام في غزير

�إبراهيم :المفاو�ضات حول الع�سكريين مع « ُ
الن�صرة» انتهت وننتظر التوقيت من القطري
أك��د ال��م��دي��ر ال��ع��ام ل�لام��ن العام
اللواء عباس ابراهيم ان «من حق
لبنان وأبنائه ،العيش بسالم وأمن
ورفاهية بعيدا ً من األخطار التي تدق
بابه ،والعواصف العاتية التي تهدده
باستمرار» .وكشف أن «المفاوضات
ح��ول العسكريين المخطوفين مع
«جبهة ال ُنصرة» انتهت ،وننتظر
التوقيت ال��ذي سيحدده الوسيط
القطري».
كالم ابرهيم جاء خالل افتتاحه
أم��س م��رك��ز غ��زي��ر االقليمي لألمن
العام ،بحضور شخصيات سياسية
وعسكرية ورؤساء بلديات ومخاتير
وفعاليات.
بعد النشيد الوطني ونشيدي
األم��ن العام وغزير ،كلمة ترحيبية
لعضو المجلس البلدي ف��ي غزير
ش���ارل ال��ح��داد أش���اد فيها بمزايا
اللواء ابراهيم ومديريته الوطنية
والعسكرية ونضاله من اجل خدمة
الوطن.
ثم كانت قصيدة للشاعر موسى
زغيب من وحي المناسبة .بعدها،

ألقى رئيس بلدية غزير ابراهيم
الحداد كلمة توجه فيها إلى اللواء
اب��راه��ي��م ب��ال��ق��ول« :ل��ق��د نهضتم
بالواجب والمسؤولية معاً ،وفي
غ��م��رة األوق���ات الشاقة تستلمون
أش���رف مهمة وت��ب��ذل��ون الجهود
المستمرة للحفاظ ع��ل��ى ال��وط��ن
وحماية الشعب ،فاكتسبتم ثقة
المسؤولين والمواطنين ،وأعدتم
االمن العام الى ذروة مجده».
ث��م ق��دم ال��ح��داد ل��ل��واء ابراهيم
هديتين هما اجيل وقرآن كما أهداه
ص��ورة لمريم ال��ع��ذراء وكتابا ً عن
تاريخ غزير.
بدوره ،قدم اللواء ابراهيم لرئيس
البلدية الجزء األول من كتاب «سر
ال��دول��ة» ال��ذي يسرد ت��اري��خ االم��ن
العام اللبناني منذ العام  1945حتى
 ،1977كما قدم له درع األمن العام
تكريما ً لعطاءاته.
ثم ألقى إبراهيم كلمة قال فيها:
«من بوابة فتوح كسروان الفاتنة،
ال��غ��ارق��ة ف��ي ال��ج��م��ال ،ك��ع��روس
مستورة بالجبال الخضراء ،تالمس

اقدامها زرقة الخليج .من هذه البلدة
المميزة بتاريخها وحاضرها أحييكم،
وأع��ل��ن افتتاح م��رك��ز ج��دي��د لألمن
العام ،هو الثالث بعد مركزي جونيه
وري��ف��ون في ه��ذه المنطقة الغالية
من لبنان ،وذل��ك في إط��ار المخطط
التطويري ال��ذي اعتمدته المديرية
العامة لالمن العام ،وال��ذي يهدف،
في بعض جوانبه ،الى افتتاح مراكز
جديدة في المناطق اللبنانية لتسهيل
أمور المواطنين والمقيمين ،وتخفيف
الضغط عن المراكز اإلقليمية االخرى،
خصوصا ً بعد تزايد اعداد الوافدين
الى لبنان ،ما رتب على العسكريين
أعباء إضافية مرهقة».
وأع��ل��ن أن «ه���ذا ال��م��رك��ز يتيح
ألبناء منطقة كبيرة كفتوح كسروان
وساكنيها إنجاز معامالتهم من دون
تكبد االنتقال الى مركز جونيه ،او
اإلنتظار طويالً ،وهو ما ينشده كل
مواطن» .وق��ال« :إذا لم تكن الدولة
في خدمة مواطنيها :فبخدمة من
تكون ،ال سيما أن األم��ن العام هو
جهاز في خدمة اللبنانيين ،إضافة

اللواء ابراهيم متحدثا ً في االحتفال
إلى كونه قلب الوطن النابض وعينه
الساهرة أبداً .هذا الدور المناط به هو
دليل الدولة ،بل خريطة الطريق التي
تضيء على مكامن القوة والضعف
في المجتمع ،واجتناب الوقوع في
الخطأ وتالفي األخطار».
وأكد حق اللبنانيين «في الحياة
ب��س�لام وأم���ن ورف��اه��ي��ة ب��ع��ي��دا ً من

األخطار التي تدق بابه ،والعواصف
العاتية التي تهدده باستمرار».
وف�����ي دردش�������ة ج��ان��ب��ي��ة م��ع
ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن ،أع��ل��ن اب��راه��ي��م ان
«ال��م��ف��اوض��ات ح��ول العسكريين
المخطوفين مع «جبهة ال ُنصرة»
ان��ت��ه��ت ،وننتظر ال��ت��وق��ي��ت ال��ذي
سيحدده الوسيط القطري».

ال��ك��ت��ل��ة اآلس��ي��وي��ة تحتضن ال��م��ل��ف النووي
اإليراني لبلوغه ب ّر األم��ان ،خصوصا ً روسيا
والصين ،كما تنتظر مساهمات البنك اآلسيوي
للتنمية ال��ذي يبدأ برأسمال مئة مليار دوالر
لتحرير الدول النامية من ابتزاز البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي كأدوات لفرض شروط
الهيمنة األميركية على الدول الضعيفة.
العمالق اآلسيوي الصاعد ،مقابل شيخوخة
الزعامة األميركية ،والترنح األوروبي العاجز
ع��ن ب��ل��ورة سياسة مستقلة ع��ن أم��ي��رك��ا ،جزء
م��ن خلفية المشهد ف��ي ك�� ّل الملفات الساخنة،
ف���ال���م���ع���ادالت اإلق��ل��ي��م��ي��ة اآلس���ي���وي���ة ج����زء من
ح���س���اب���ات ال��ج��غ��راف��ي��ا ال��س��ي��اس��ي��ة الصينية
وال��روس��ي��ة ،ب��ال��ت��ال��ي اآلس��ي��وي��ة ،ودول����ة مثل
تركيا أو باكستان تحضر المؤتمر كدول طالبة
للعضوية بصفة مراقب ،وعلى رغم وجودها
ت��ح��ت م��ظ��ل��ة ال��ع�لاق��ة ب��واش��ن��ط��ن ف�لا تستطيع
االنعزال عن مؤتمر شانغهاي وملفاته ،التي ال
يعبّر عنها عنوان المؤتمر حول التعليم ،بل بما
ستحفل به مواعيد لقاءات القادة وخصوصا ً
لك ّل من روسيا والصين.
في المشهد اليمني الذي يشكل توأم الملف
النووي بين الملفات المق ّررة لوجهة المنطقة،
م��ع ال��م��راوح��ة التي يعيشها الملفان السوري
وال���ع���راق���ي ،س��ج��ل ن���ج���اح ال��م��ب��ع��وث األم��م��ي
ف��ي إح���داث اخ��ت��راق ف��ي ج���دار األزم���ة ،ينطلق
م��ن تخطي التعقيدات ال��ت��ي تنجم ع��ن البحث
ف��ي األول���وي���ات ال��م��خ��ت��ل��ف ع��ل��ي��ه��ا ،م��ن وم���اذا،
ي��ع��ل��ن أوالً وق���ف ال���ح���رب وف���ك ال��ح��ص��ار ،أم
ت��ن��ف��ي��ذ ق���رار م��ج��ل��س األم����ن ،ل��ي��ض��ع المبعوث
األم��م��ي إسماعيل ول��د شيخ أحمد نقطة بداية
ه��ي تشكيل ق��ي��ادة ج��دي��دة ت��واف��ق��ي��ة للجيش،
ينسحب لحسابها ك�� ّل ال��ف��رق��اء م��ن الساحات
وال��م��دن وال��ش��وارع ،وت��ت��ول��ى م��واج��ه��ة تنظيم
«ال����ق����اع����دة» ،م��ق��اب��ل ب����دء ال���ح���وار ف���ي جنيف
الستكمال التفاهم على المؤسسات التوافقية
للدولة من رئاسة وحكومة موقتتين وبرلمان
انتقالي ،بالتزامن م��ع خ��ط��وات إع�لان الهدنة
وفك الحصار ليتح ّوال إلى وقف شامل إلطالق
النار مع التوصل إلى التفاهم النهائي .وفيما
كشفت م��ص��ادر صنعاء ع��ن وص���ول مبعوث
ُعماني إلى صنعاء جواً ،بإفساح من السعودية
لهبوط طائرته حمل مشروع القيادة التوافقية

للجيش ،تحدثت م��ص��ادر مقربة م��ن الرياض
عن اسم اللواء الركن عبد الكريم المثنى رئيسا ً
للمجلس العسكري الجديد وأربعة عشر آخرين
يتقاسمهم ال��ف��ري��ق��ان خمسة بخمسة ويعيّن
رئيس المجلس األربعة الباقين.
ف��ي لبنان يتقدّم م��وع��د ال��راب��ع م��ن حزيران
هذه المرة موعدا ً مزدوجا ً لنهاية مهلة تعيين
مدير عام جديد لقوى األمن الداخلي ،وموعدا ً
النعقاد مجلس ال���وزراء لمواصلة البحث في
قضيتي التعيينات األمنية وعرسال.

«المستقبل» ق ّرر التضحية بالحكومة

تك ّرست أمس في جلسة مجلس الوزراء معادلة ال
نقاش في أيّ بند من بنود جدول األعمال قبل اتخاذ
قرار بالتعيينات األمنية والعسكرية وملف عرسال.
وتك ّرس أمس أيضا ً إع�لان وزراء حزب الله وتيار
المرده وحزب الطاشناق التضامن الكامل مع التيار
الوطني الحر في بحث ملفي التعيينات وعرسال
قبل أي بند آخ��ر .في المقابل بدا واضحا ً «أنّ تيار
المستقبل قد اتخذ قرار التضحية بعمل الحكومة،
بإصراره على فرض التمديد القسري وغير القانوني
لمدير عام األمن الداخلي أو التعيين بالوكالة.
وكان مجلس الوزراء الذي التأم برئاسة الرئيس
ت��م��ام س�ل�ام اس��ت��ك��م��ل ال��ب��ح��ث ف��ي م��ل��ف��ي ع��رس��ال
والتعيينات األمنية التي باشر المجلس في مناقشتها
في جلسة الخميس الفائت ،فأدلى ك ّل من ال��وزراء
برأيه بصدد ك ّل من المواضيع المطروحة على بساط
البحث ،مبيّنا ً بصراحة موقفه الواضح منها ،على أن
تت ّم متابعتها في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس
المقبل.
وعلمت «البناء» أنّ وزير التربية الياس بوصعب
توجه إلى وزير الدفاع الوطني سمير مقبل بطلب
إيضاحات ح��ول موقع المفتش العام الشاغر في
المجلس العسكري ،بعدما ك��ان مقبل أعلن أن ال
شغور في قيادة الجيش وأن��ه ال يمكن البتّ بهذا
الموضوع قبل الموعد المحدّد بنهار واح��د وهو
أيلــول المقبــل».
ودع���ا ب��و صعب «مقبل إل��ى ش��رح المعلومات
المتضاربة عن عرسال التي يقول وزير الداخلية أنها
محتلة من المسلحين ،في حين تعتبر معاليك (مقبل)
أن الوضع هو تحت السيطرة والجيش منتشر من
عرسال إلى رأس بعلبك» ،وسأله« :إذا كان الجيش
يسيطر على  75في المئة من جرود عرسال أال تشكل
 25في المئة التي ال ت��زال محتلة من المسلحين
خطرا ً على أي بلدة في البقاع»؟
كما توجه وزي��ر الدولة لشؤون مجلس النواب
محمد فنيش إل��ى تيار المستقبل بالقول« :ال أريد
أن أفهم أن الحديث عن ترسيم الحدود هو عائق
أمام الجيش» .وشدد على «أننا ال نستطيع أن نرى

عشائر بعلبك
تحركوا لمنع الفتنة

واستغربت مصادر نيابية بقاعية معنية باجتماع
العشائر بعلبك – الهرمل حديث وزير العدل أشرف
ريفي في هذا األمر ،وأسفت كيف تصدر هكذا مواقف
من أطراف أرضها محتلة من اإلرهاب ويعتدى على
مواطنين لبنانيين!
وأكدت «أن التحركات واللقاءات التي حصلت في
بعلبك  -الهرمل تهدف بعكس ما يحاول البعض
إظهاره بأنها موجهة إلى منطقة أو طائفة معينة بل
تهدف لمنع الفتنة».
ولفتت المصادر إل��ى «أن أهالي منطقة البقاع
والعائالت والعشائر تقول للدولة إن ال استهداف أليّ
فريق أو طائفة من عرسال بل المشكلة مع التكفيريين
في جرود عرسال».
وأضافت المصادر «أن اللقاءات تؤكد أن ال مشكلة
مع أهل عرسال بل هم أهلنا وشريحة كبيرة منهم
تسكن في بيوتنا في العين واللبوة ومقنة ويونين
وبعلبك وف��ي مناطق البقاع كلها» .وأوضحت أن
ال��رس��ال��ة ه��ي ل��ل��دول��ة وال��ج��ي��ش وال��ح��ك��وم��ة تقول
خلصونا من اإلره��اب وإن لم تفعلوا نحن سنحرر
مناطقنا من اإلرهابيين».
ورأت المصادر أن «البعض ال يعتبر أن هناك
مشكلة في جرود عرسال كما ال يرى ضرورة تحتم
تحرير أرضنا من اإلره��اب ،لذلك مشكلتنا هي مع
بعض السياسيين الذين ال يريدون أن يعترفوا بأن

وروح المحبة وحب العطاء والبذل
الذي ال حدود له.
وأل��ق��ى كلمة م��رك��ز ال��ح��زب مدير
الدائرة االذاعية كمال نادر الذي أكد
أنّ الحزب يفتخر بمناضليه الذين
حملوا العقيدة ونشروها بين الناس،
وتح ّملوا في سبيل ذل��ك الكثير من
التضحيات واالضطهاد ،كما نفتخر
عندما نسمع م��ا ي��ذك��ر ع��ن أخ�لاق
رفيقنا نظير الطيبة وسيرته الراقية
في المجتمع.
وت���ط��� ّرق ن����ادر ف���ي ك��ل��م��ت��ه إل��ى
األوضاع التي تم ّر بها أمتنا من لبنان
إلى فلسطين والشام والعراق ،فقال:
إنّ خطر اإلره��اب أصبح كبيرا ً جداً،
وهو يهدّد الجميع ،وعلينا أن نتضافر
للقضاء عليه ،قبل أن يجتاح األمة
كلها ،وإنّ الذين يظنون أنهم لن يكونوا
هدفا ً له واهمون ،وسيدفعون الثمن،
لكننا نؤكد أنّ هذه الموجة البربرية
ستندحر في ك ّل الجبهات ،من الرمادي
إلى جبال لبنان ،وسينشأ بعد النصر

وضع جديد ،ويتغيّر المشهد الحالي
في أمتنا وفي بقية العالم العربي.
ودع��ا ن��ادر إلى تحصين الساحة
الداخلية ،بتجاوز الحسابات الطائفية
الضيقة ،وإلى دعم الجيش اللبناني
بالسالح والقرار السياسي ،والموقف
الشعبي والرسمي.
وأشار إلى دور المقاومة والحزب
القومي في ك ّل الساحات وق��ال :كما
هزمنا «إس��رائ��ي��ل» وح � ّررن��ا لبنان،
سنهزم هذه الموجة اإلرهابية التي
صنعتها أميركا و»إسرائيل» وم ّولتها
بعض ال���دول العربية ،وحضنتها
ت��رك��ي��ا ووظ��ف��ت فيها ك��� ّل مجرمي
األرض.
واختتم نادر كلمته بتقديم التعازي
إلى عائلة الراحل باسم رئيس الحزب
النائب أسعد حردان وأعضاء القيادة
الحزبية.
بعدها أدّى ال��ق��وم��ي��ون التحية
الحزبية للراحل ،ثم ووري الثرى في
مدافن العائلة.

حمدان ي�شيد بدعم الح�ص للمقاومة
زار أمين الهيئة القيادية في «حركة
الناصريين المستقلين  -المرابطون»
العميد مصطفى حمدان على رأس وفد
الرئيس سليم الحص ،وهنأه في عيد
المقاومة والتحرير ،ونوه «بدوره في
عملية تحرير الجنوب اللبناني عام
 ، »2000مشيدا ً «بعطاءاته من خالل
دعمه ال��دائ��م لرجال المقاومة وألهل
الجنوب بإرادة وطنية».
واستذكر حمدان الرئيس الشهيد
رش��ي��د ك��رام��ي ف��ي ال��ذك��رى الثامنة
والعشرين الستشهاده ،وطالب نواب
كتلة المستقبل «الذين يمثلون نوابهم
أه��ل طرابلس في البرلمان اللبناني
الممدد له بإعادة النظر بالعفو الذي
صدر بحق (رئيس حزب القوات سمير)
جعجع في قضية اغتيال كرامي».
ودع���ا «إل���ى وج���وب ع���دم إدخ���ال
جيشنا الوطني اللبناني في السجاالت
السياسية »،م��ؤك��دا ً دعمنا «ألبنائنا
في الجيش ووقوفنا مع العماد جان
قهوجي في معركته ضد االرهاب ألنه

م�ؤتمر �شانغهاي في مو�سكو ( ...تتمة �ص)1
مسلحين يحتلون أراض��ي لبنانية» .وش��دد فنيش
على «أن عدم إعطاء األوام��ر للجيش أدى إلى شل
حركته ،وأن المشكلة في عرسال تعاظمت مع دخول
المسلحين إليها من سورية وإمدادهم بالسالح وعدم
رفع الغطاء السياسي عن الجيش للقيام بواجبه.
واعتبر «أن المخيمات هي عائق أمام تنفيذ القوى
األمنية لمهامها ،مشددا ً على «ض��رورة أن يتصدى
الجيش ألي مسلح متواجد على شبر من األراض��ي
اللبنانية وتحريره».
ورد فنيش على وزي��ر الداخلية نهاد المشنوق
الذي وجه اللوم إلى وزراء حزب الله والوطني الحر
لمعارضتهم نقل مخيم عرسال إلى منطقة أخرى،
ف��ق��ال« :ع��دم قبولنا بإنشاء مخيمات ف��ي مناطق
لبنانية أخ��رى ونقل النازحين من عرسال إليها،
للحؤول دون تحويل تلك المخيمات إلى بؤر أمنية».
وأكد وزير الصحة وائل أبو فاعور «أن الوضع في
عرسال إذا بقي على حاله ،فهو مؤشر لفتنة في البلد
 ،فعرسال ممكن أن تكون شرارة لعين رمانة ثانية».
ودع��ا تيار المستقبل وح��زب الله في حوارهما إلى
االتفاق على معالجة هذا الملف».
أما وزي��ر العدل أش��رف ريفي فقال ساخراً« :كنا
أمام ثالثية نرفضها ،واآلن نرفض رباعية الشعب
والجيش والمقاومة والحشد الشعبي».

جانب من الحضور في الكنيسة

هناك مشكلة في الجرود ويطلقون التصريحات التي
تشكل استفزازا ً ألهالي المنطقة» .وأضافت« :عشائر
وأهالي البقاع ينادون الدولة والجيش والحكومة
�ص��رت وت��ت��أخ��ر ف��ي ات��خ��اذ ال��ق��رار بتحرير
ال��ت��ي ق� ّ
الجرود من اإلرهاب ،فأهالي البقاع ضاقوا ذرعا ً من
ممارسات الجماعات اإلرهابية كما من مماطلة الدولة
والحكومة باتخاذ القرار».
وتساءلت المصادر م��اذا كان ليحصل لو انتظر
لبنان والمقاومة وأه��ل الجنوب  25عاما ً لتحرير
الجنوب من االحتالل اإلسرائيلي ،فهل يريدون أن
ننتظر  25عاما ً أخ��رى لتحرير ج��رود عرسال من
اإلرهابيين؟»

حزب الله :متضامنون مع عون

وأكد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم أن��ه «إذا ل��م تنجح الحكومة ي��وم الخميس
المقبل في موضوع التعيينات فإنها لن تنجح في
شيء آخ��ر» ،الفتا ً إلى «أن حزب الله متضامن مع
العماد عون في موضوع التعيينات مئة بالمئة».
ودع���ا رئ��ي��س ال��ل��ق��اء الديمقراطي ال��ن��ائ��ب وليد
جنبالط إل��ى توافق على إج��راء سلة متكاملة من
التعيينات م��ن دون تجزئة وم��ن دون استفراد،
ع ّل ذلك يساعد في تالفي الوصول إلى مرحلة من
الشلل ال���وزاري ،وبالتالي توسع دائ��رة االهتراء
على مختلف المستويات ،باإلضافة إلى تعريض
االستقرار الداخلي إلى الخطر وحصول المزيد من
التعقيدات على مستوى األزمة الداخلية اللبنانية.
وقال« :آن األوان لإلقالع عن المزايدات العبثية في
الملف الرئاسي اللبناني والتوجه نحو تكريس
منطق التسوية للوصول إلى مرشح توافقي إلنهاء
هذه األزمة التي طالت».

سالم إلى السعودية

من ناحية أخرى ،يتوجه رئيس الوزراء تمام سالم
إل��ى السعودية اليوم على رأس وف��د وزاري يضم
وزراء الدفاع سمير مقبل والداخلية نهاد المشنوق
والخارجية جبران باسيل والصحة وائل أبو فاعور
والشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي واألمين
العام للمجلس األعلى للدفاع اللواء محمد خير ورئيس
مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر .وسيلتقي سالم
خالل زيارته السعودية رئيس تيار المستقبل سعد
الحريري للبحث في تعاطي الحكومة مع التعيينات
األمنية والعسكرية وموضوع جرود عرسال .
في سياق آخر ،نفى السفير السوري لدى لبنان
علي عبد ال��ك��ري��م علي «ت��ح��ري��ر تنظيم «داع���ش»
لسجناء لبنانيين من سجن تدمر» ،مشيرا ً إلى «أن
ب�لاده كانت شفافة للغاية مع الذين حملوا هذه
العناوين وقبل ب��دء األح���داث األمنية ف��ي سورية
بأنه ال يوجد سجناء نتحفظ عليهم في شكل سري،
وسجن تدمر كان فارغاً».

يتح ّمل مسؤولية وطنية عالية في
محاربة هؤالء اإلرهابيين والمخربين».
وق��ال« :نحن مع أهل عرسال التي
كانت وستبقى قلعة للقومية العربية
والوطنية» ،م��ش��ددا ً على «أن بيوت
ع��رس��ال ليست أوك����ارا ً لإلرهابيين
إنما حاضنة وطنية ألب��ن��اء الجيش

والوطن ،وأن الجيش يقوم بواجباته،
ورجال الله والمقاومة يؤدون دورهم
الوطني في القلمون دفاعا ً عن لبنان
واللبنانيين ،لذا علينا أن نتوحد جميعا ً
في دعم جيشنا ومقاومتنا ضد س ّفاكي
الدم اللبناني تحت مسميات مذهبية
وطائفية».

الحص مستقبالً حمدان

�إعالنات ر�سمية
إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
لبيع خ���ردة غير صالحة لالستعمال،
وذل��ك وفق المواصفات الفنية والشروط
االداري��ة المحددة في دفتر الشروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
خمسون الف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
من قسم الشراء في المصلحة اإلداري��ة في
مركز الشركة في البحصاص ما بين الساعة
 8صباحا ً و  12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنين
الواقع فيه  29حزيران  2015الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1066
إعالن
كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم

العروض العائد لتنفيذ اعمال تدعيم سقف
غرفة المضخات بجانب خ��زان استقبال
الفيول في معمل الجية الحراري ،موضوع
استقصاء االسعار رقم ث4د 4705/تاريخ
 ،2015/4/27ق��د م���ددت لغاية يوم
الجمعة  2015/6/26عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -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
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/5/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
1058

دعوة
إلى حضور جلسة اجتماع جمعية عمومية عادية
لشركة سوفيدال (هولدنغ) ش.م.ل
حضرة المساهمين الكرام

يتشرف مجلس ادارة شركة سوفيدال (هولدنغ) ش.م.ل بدعوتكم
لحضور اجتماع جمعية عمومية عادية المحدد انعقاد عند الساعة
العاشرة من يوم الجمعة الواقع في  2015/6/19وذلك في مركز الشركة
وذلك للبحث والتداول في جدول األعمال اآلتي:
 توزيع قسم من األرب��اح يبلغ  /15.000.000/د.ا (خمسة عشرمليون دوالر أمريكي)على المساهمين كل بحسب مساهمته في الشركة
 أمور مختلفةعلما ً أنه في حال لم يكتمل النصاب القانوني في هذه الجلسة سيصار
الى انعقاد الجمعية العمومية العادية للمرة الثانية عند الساعة العاشرة
من يوم الجمعة الواقع في  2015/6/26وذلك في مركز الشركة للبحث
والتداول في ذات جدول األعمال المفصل أعاله.
على كل مساهم يحمل أسهم لحامله يرغب بحضور هذه الجمعية
أن يودع األسهم في صندوق الشركة أو افادة باألسهم تجيز له حضور
الجلسة وذلك خمسة أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية.
وتفضلوا بقبول االحترام
مجلس اإلدارة
سوفيدال (هولدنغ) ش.م.ل

