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حمليات � /إعالنات

الأولوية للت�صدي للعدو «الإ�سرائيلي» والإرهاب

جانب من الحضور في احتفال السفارة اإليرانية
أحيت سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في
لبنان الذكرى السادسة والعشرين لرحيل اإلمام
الخميني ،باحتفال في قصر األونيسكو ،حضره
ممثل رئيسي مجلسي النواب نبيه بري وال��وزراء
تمام سالم ،النائب أيوب حميد ،ممثل الرئيس إميل
لحود النائب السابق إميل إميل لحود ،ممثل رئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
ح��ردان نائب رئيس الحزب توفيق مهنا ،ممثل
البطريرك الماروني بشارة الراعي رئيس المركز
الكاثوليكي لإلعالم األب عبدو أبو كسم ،ممثل مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الشيخ محمد
أنيس أروادي ،ممثل نائب رئيس المجلس االسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد االمير قبالن المفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبالن ،ممثل شيخ
عقل طائفة الموحدين ال��دروز الشيخ نعيم حسن
رئيس اللجنة الثقافية للمجلس المذهبي الدرزي
الشيخ سامي أبي المنى ،ممثل كاثوليكوس األرمن
االرثوذكس لبيت كيليكيا آرام االول كيشيشيان
أن��ط��وان كليجيا ،نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم ،السفير االيراني محمد فتحعلي،
النائبان م��روان فارس وإميل رحمة ،ومثلون عن
عدد من النواب ،باإلضافة إلى شخصيات سياسية
وحزبية وديبلوماسية وعسكرية وممثلي فصائل
فلسطينية.
بداية ،النشيدان اللبناني واإلي��ران��ي ،ثم فيلم
قصير تال فيه اإلمام علي الخامنئي كلمة رثاء في
رحيل اإلمام الخميني ،فكلمة تقديم من عريف الحفل
بويعقوب.
ثم ألقى السفير فتحعلي كلمة أكد فيها وقوف إيران
«إلى جانب لبنان الشقيق شعبا ً ودولة وإلى جانب
مقاومته الشريفة الباسلة التي كللت جبين لبنان
واألمة العربية واإلسالمية بالعز والفخر ورسمت
ب��ال��دم مقاومة لبنانية هزمت إسرائيل وأعطت
للحرية معناها الحقيقي» .وأكد «الدعم الكامل لكل
ويوحد بين اللبنانيين على قاعدة وحدة
ما يجمع
ّ
لبنان وشعبه» ،آمالً «أن نشهد في القريب العاجل
انتخاب رئيس جديد للجمهورية بما يحقق للبنان
المزيد من االستقرار واألمن والثبات».
وشدّد على أن «الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
ستبقى إلى جانب كل الشعوب المظلومة في هذا
العالم وفي طليعتها الشعب الفلسطيني داعمة حقه
في الحرية واإلستقالل ومؤكدة وحدة هذا الشعب
بقواه الحية كافة ،لمواجهة المؤامرات التي تعمل
على إثارة الفتن الطائفية والمذهبية وحرف وجهة
المعركة عن فلسطين ،إلى فتن ومؤامرات داخل
بلداننا وبين أبناء أمتنا الواحدة».
وأك��د أن فلسطين «ستبقى قضيتنا الكبرى
ومعركتنا الحاسمة مع العدو الصهيوني الذي
يدعم ويحرك الجماعات اإلرهابية والتكفيرية التي

تشكل خطرا ً على الجميع من دون استثناء ،ومن
واجبنا جميعا ً مواجهتها بشتى الطرق والوسائل
كما يجري ف��ي س��وري��ة ولبنان وال��ع��راق وليس
عبر عواصف تزيد من األمور تعقيدا ً وتعزز وضع
اإلرهابيين كما يحصل في اليمن المظلوم ،حيث
نؤكد دوما أن أفضل الحلول للخروج من هذه األزمة
هو الحل السياسي القائم على الحوار بين مختلف
األطراف اليمنية».
ت�لاه النائب حميد ال��ذي رأى أن «الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية قادرة على أن تكون أنموذجا ً
يحتذى به في بناء سالم مجتمعاتنا واستقرارها
ومنعتها وقوتها ،وف��ي ع��دم االن���زالق في محيط
الفوضى».
وإذ ذ ّك��ر بأن الخميني «ك��ان ير ّتب لنا مشروع
الشرق األوسط اإلسالمي الكبير ،ال كأمبراطورية
بل كنظام ونهج وحياة» .تساءل حيد «أو ليس هذا
الشرق إسالميا ً وكبيراً ،أليس الشرق في مشاريعه
االيدولوجية والسياسية والتنظيمية رغم اختالفنا
على شكلها مصلحيا ً وسياسيا هو إسالمي وكبير؟
أليس اإلسالم معتقدنا جميعا؟ أليس اإلسالم في
هذا الشرق هو حصن وحضن المسيحية .أليس
اإلسالم هو الدين المنفتح الذي نتعايش ونعيش
في قلبه محبة المسيحيين؟».
وتمنى أن «نتعلم من إمامنا ال��ث��ورة والتمرد
واالجتماع ،وكيف نسلك بأوطاننا أقصر الطرق نحو
سالمها وتحديث نظامها وكيف نتوحد في مواجهة
العدو المشترك إسرائيل».
وألقى الشيخ قاسم كلمة ش��دد فيها على «أن
التكفيريين هم مشروع أميركي إسرائيلي لتشويه
صورة اإلس�لام وتمزيق المنطقة وضرب مشروع
المقاومة» ،مشيرا ً إلى أنه «عندما نواجه اإلرهاب
التكفيري نواجهه كجزء م��ن مواجهة اإلره��اب
اإلسرائيلي ،يعني أننا في مواجهة اإلرهاب التكفيري
مقاومة كما نحن في مواجهة اإلرهاب اإلسرائيلي
�ف ل� ّ
مقاومة ،وك��ل م��ن ل� ّ
�ف اإلره���اب اإلسرائيلي
سنكون في مواجهته ،مقاومة إذا نزل إلى الميدان
وأراد أن يواجهنا».
وأض��اف« :عجيب أمرهم :القلمون فيها مشكلة
وج��رود عرسال ت��ؤدي إل��ى فتنة .فهل نقول لمن
يطلق علينا النار بأن الحكومة اللبنانية وضعت
حدودا ً جغرافية وباسم الوطن لن نر ّد عليك فغدا ً
الله تعالى ينتقم لنا ،لن نقوم بهذا األمر؟» .وقال:
«نحن سننتقم ،وغ��دا ً رب العالمين أيضا ً ينتقم،
فالله تعالى كلفنا أن ننتقم قبل أن ينتقم».
وتابع « :نحن سهّلنا كل الطرق من أجل أن يكون
هناك حلول لمواجهة هؤالء التكفيريين ،وساهمنا
مع الدولة اللبنانية في كل إجراءاتها وك ّنا لها خير
معين وما زلنا ،ونحن مع كل الوسائل التي يمكن
أن يتبعها المعنيون من أجل إنهاء هذا االعتداء

واالح��ت�لال التكفيري ،والحقيقة هو إره��اب على
الجميع ،اإلره��اب التكفيري هو إرهاب ضد السنة
قبل الشيعة ،ألن هؤالء ال يطيقون بعضهم ،ولذلك
هذا اإلره��اب التكفيري هو ضد اإلنسان مسلم أو
مسيحي ،سني أو شيعي ،عربي أو غربي ،سعودي
أو أميركي وال يعترفون بأحد».
وختم ق��ائ�لاً« :ه��ذا المشروع المقاوم مش ّرف
حيثما كان ،وهو مقابل القتلة والمجرمين ،سواء
قتلوا بالطائرات أو بالسكاكين ما الفرق ،من يبيد
البشر ويد ّمر الحجر وينهي الحياة ال فرق إذا كان
بالسالح األبيض أو بالسالح األسود كلهم واحد،
سنقوم بدورنا المقاوم حيث يتطلب ذلك» .وسأل:
«هل يحق للعالم أن ينشئ تحالفا ً دوليا ً يجتمع
على الباطل ويتآمر على فلسطين وعلى اليمن وعلى
العراق وعلى سورية وال يحق لنا نحن أصحاب
الحق واألرض وأصحاب المشروع أن نتحالف فيما
بيننا؟».
وألقى الشيخ أحمد الزين كلمة «تجمع العلماء
المسلمين» وق��ال فيها »:نحن في لبنان نلتقي
مسلمين ومسيحيين ،على خط اإلم��ام الخميني
الحضاري» ،مؤكدا ً «على خيار المقاومة الوطنية
االسالمية».
وحيا األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الله السيد حسن
نصرالله ،وق��ال« :ليعلم الجميع أننا على خط
الجمهورية االسالمية اإليرانية وبقيادة السيد حسن
نصرالله سنكون في المسجد االقصى قريباً».
م��ن جهته اعتبر ممثل البطريرك الماروني
أبو كسم أن الثورة المطلوبة اليوم والملحة في
لبنان «هي الثورة على الفتنة ،على كل ما يفرق
بيننا كلبنانيين» ،مشيرا ً إلى أن «الفتنة الطائفية
والمذهبية ه��ي ع��دو داخ��ل��ي أخ��ط��ر وأده���ى من
العدو الخارجي وعلينا مقاومته بسالح التضامن
والوحدة».
وقال« :المطلوب اليوم مقاومة الفتنة فالجرح
الذي يصيب أي لبناني يصيب الكل والمطلوب اليوم
عدم اإلنجرار إلى أحداث تعيد إلينا مآسي الماضي،
وهذا ما يح ّتم علينا اإللتفاف حول الجيش اللبناني
واألجهزة األمنية التي تحمي األمن الداخلي وتضمنه
وتصل بسفينة الوطن إلى ميناء الخالص».
ورأى المفتي قبالن في كلمة له «أن مزيدا ً من
اإلفتراق اإليراني  -السعودي يعني مزيدا ً من أزمة
الشرق األوس��ط ،وتوسع هامش واشنطن للعب
على التناقضات المذهبية والعرقية .كما أن مزيدا ً
من التقارب اإليراني  -السعودي يعني مزيدا ً من
إطفاء الحرائق وخسارة واشنطن لهامش لعبها
بالنار المذهبية» .واعتبر أن «مصلحة بالد الشرق
االوسط تكمن بالتقارب اإليراني  -السعودي ،وإال
فإن األمور ذاهبة إلى حروب كبيرة وحرائق أكبر من
أن يتصورها عقل».

معوّقات �أمام ن�شر القوّة الأمنيّة في مخيمات بيروت
و«�أونروا» ت�شكو معاناتها المالية والفل�سطينيون يق ّررون الت�صعيد
م��ع��ان��اة ال��ش��ع��ب الفلسطيني
الحياتية ج ّراء تقليص وكالة «أونروا»
خدماتها وأمن المخيمات ،ال يزاالن في
طليعة إهتمام القيادات الفلسطينيّة
التي تواصل زياراتها إلى المسؤولين
اللبنانيين لشرح هاتين القضيتين
وسبل معالجتهما.
وفي هذا اإلطار ،إلتقى المدير العام
لألمن العام اللواء عباس ابراهيم في
مكتبه أمس ،وفدا ً من ممثلي فصائل
التحالف الفلسطيني برئاسة أمين سر
التحالف أبو عماد الرفاعي ،وتناول
البحث الوضع الفلسطيني عموما ً
وتأثير خفض تقديمات «أونروا» على
الالجئين الفلسطينيين في لبنان،
إضافة إل��ى الصعوبات التي تعيق
نشر القوة األمنية الفلسطينية في
مخيمات بيروت.
كما استقبل األمين العام للتنظيم
الشعبي ال��ن��اص��ري أس��ام��ة سعد
وفدا ً من اللجنة األمنية الفلسطينية
العليا المشرفة على أمن المخيمات
في لبنان ،في حضور عضو اللجنة
المركزية للتنظيم محمد ظاهر.
وبحث المجتمعون في «األوضاع
العامة وأوضاع المخيمات وخصوصا ً
مخيم عين الحلوة ،وانتشار القوة
األمنية الفلسطينية المشتركة».
وأكد المجتمعون أهمية «تعزيز دور
القوة األمنية داخل المخيم ،وتوفير
ال��م��زي��د م��ن العناصر لها والعمل
على المحافظة على أم��ن المخيم
واستقراره».
وتلقى سعد إت��ص��اال م��ن األمين
العام لجبهة التحرير الفلسطينية

ابراهيم مع الوفد الفلسطيني
واص��ل أب��و يوسف بحثا خالله في
األوضاع العامة في لبنان والمخيمات
الفلسطينية.
أما قضية خدمات «أونروا» فكانت
محور اجتماع موسع ضم المدير العام
للوكالة في لبنان ماتياس شمالي و
ممثلي القوى الفلسطينية واللجان
الشعبية في مخيم عين الحلوة ،في
قاعة «مدرسة الشهداء».

لقاء م�سيحي ـ �إ�سالمي في الر�شيدية

عقد لقاء إسالمي  -مسيحي في مخيم الرشيدية ،بدعوة من «الهيئة اإلسالمية
الفلسطينية» ،في الذكرى  67للنكبة وعيد المقاومة والتحرير.
وتحدث في اإلحتفال رئيس الهيئة الشيخ سعيد قاسم وراعي ابرشية رميش
الخوري نجيب العميل ،الذي دعا إلى «تكثيف اللقاءات الوطنية الجامعة
لتعزيز العيش المشترك وترسيخ دعائمه» .فيما دعا رئيس «المنتدى الفكري
إلحياء التراث العاملي» وإمام بلدة عيناثا علي عبد اللطيف فضل الله ،إلى
«حوار لبناني جامع بين مختلف المك ّونات السياسية إلخراج الوطن من أزماته
وحمايته من االنقسام واالستباحة».
وطالب فضل الله «الفصائل الفلسطينية الواعية ،بلملمة البيت الفلسطيني
واإلرتقاء إلى معاناة الشعب المجاهد في الداخل والخارج من خالل حوار ب ّناء
وبحث جدي عن صيغ تنظيم العالقات الفلسطينية وتغليب المصلحة الوطنية
على الحسابات الفردية واإلنغماس في محاور إقليمية وعربية».
ودعا إلى «حوار لبناني  -فلسطيني لتنظيم العالقة بين الجانبين على
أسس ثابتة وواضحة تكفل بالدرجة األولى تأمين الحد األدنى من الحقوق
ومستلزمات العيش الكريم لالجئين الفلسطينيين لتعزيز صمودهم ونضالهم
حتى التحرير الكامل لفلسطين وعودة أهلها» ،مشددا على «ضرورة إستعادة
مك ّونات هويتنا العربية واإلسالمية لتحرير العقل العربي والديني من التخلف
وهيمنة األنظمة المثقلة بالهزائم والتراجعات والغارقة في الشعارات المذهبية
والوالءات العمياء للممالك واإلمارات».

اليمن للعدّ التنازلي ( ...تتمة �ص)1
ووجود عزل لقواتها المتمركزة
ف�����ي ع�����رس�����ال ع�����ن ال���ج���ب���ه���ات
السورية.
وفقا ً للمصادر نفسها ،أن يعود
الرئيس سالم من زيارة يوم واحد
من السعودية ،ويطرح األم��ر في
م��ج��ل��س ال������وزراء وي���خ���رج وزي���ر
اإلع�ل�ام ليؤكد أن��ه ط��رح الرئيس
س��ل�ام ،ف��ذل��ك ي��ع��ن��ي أنّ ال���زي���ارة
ربما كانت كلها مخصصة لبحث
ه��ذا ال��ق��رار ،وم��ا ال يمكن نفيه هو
أنّ ق���رارا ً بهذا الحجم غير ممكن
المرور ،من دون تأشيرة سعودية
ل��ت��أث��ي��ره ال��م��ب��اش��ر ع��ل��ى الحرب
ال��ت��ي ت��ق��وده��ا ال��س��ع��ودي��ة وتركيا
على س��وري��ة وال��م��ق��اوم��ة ،والتي
تشكل ع��رس��ال رئ��ة التنفس فيها
للجماعات المسلحة وفي طليعتها
«جبهة ال��ن��ص��رة» ال��ت��ي ب��ات��ت آخر
أحصنة الرهان السعودية التركية،
وباتت عرسال آخر وأه�� ّم قالعها
لتفجير فتنة مذهبية والعبث بأمن
ل��ب��ن��ان وال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن واس��ت��ن��زاف
ح����زب ال���ل���ه وب��ي��ئ��ت��ه ال��ح��اض��ن��ة،
وق��رار الحكومة يعني إغ�لاق هذه
ال���ب���ؤرة ض��م��ن ت��ب��دّل ف��ي النظرة
ال���س���ع���ودي���ة ،ال ي��م��ك��ن أن تكون
واشنطن بمنأى عنه ،بينما كان ك ّل
التحضير والتعبئة من جانب تيار
المستقبل قبل ال��ق��رار يشير إلى
توجه سعودي تصعيدي لتكرار
تجربة عرسال األولى بتحصينها
ف��ي وج��ه الجيش تحت شعارات
مذهبية ب���دأت ماكينة المستقبل
بشحذ سكاكينها استعدادا ً لها منذ
األسبوع الماضي.
الحكومة وخطوتها إل��ى األمام

في عرسال ،قابلتها خطوتان إلى
الوراء في ملف التعيينات ،فبعدما
تخطت الحكومة تحذيرات العماد
م��ي��ش��ال ع����ون م���ن ال����ه����روب من
مسؤوليتها ودعوته لها إلى تعيين
ق�����ادة ب���األص���ال���ة ل��م��ن��ص��ب��ي قائد
ال��ج��ي��ش وم��دي��ر ع��ام ق��وى األمن
الداخلي وسواهما من المناصب
ال��ت��ي يشغلها ق����ادة ب��ال��وك��ال��ة أو
بالتمديد ،ق ّررت الحكومة الته ّرب
م����ن ه�����ذه ال���م���س���ؤول���ي���ة ،فكانت
خطوتها األول���ى إل��ى ال���وراء التي
س��ت��رت��ب وض��ع��ا ً ح��ك��وم��ي��ا ً حرجا ً
ه��و أق���رب ال��ش��ل��ل ،على رغ��م عدم
وضوح طبيعة الر ّد النهائي للتيار
ال��وط��ن��ي ال��ح�� ّر ،خ��ص��وص��ا ً بعدما
قال وزراء ون��واب من التيار إنهم
ال يرون بصيص أمل للخروج من
ه��ذا النفق ،ال���ذي شكلت الخطوة
الثانية فيه إلى الوراء ما تس ّرب عن
قيام وزير الداخلية نهاد المشنوق
بتمديد والية مدير عام قوى األمن
الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
لسنتين.

مطب التعيينات

ت��ج��اوز م��ج��ل��س ال������وزراء قطوع
مطب التعيينات
عرسال ،لكنه وقع في
ّ
األمنية والعسكرية .ويبدو أنّ مصير
مجلس ال���وزراء لن يكون أفضل من
مصير المجلس النيابي ،فالحكومة
لن تستقيل ،ووزي���را التيار الوطني
الحر جبران باسيل والياس بوصعب
لن يعتكفا ،واألمور تتجه نحو تعطيل
الجلسات التي ستنتظر ح � ّل عقدة
التعيينات العسكرية.
وأص���در مجلس ال����وزراء ال���ذي ال
يجرؤ على ات��خ��اذ ق���رار ،بيانا ً أمس
ج�دّد خالله ثقته بالجيش اللبناني،

وق � ّرر تكليفه بتقييم الوضع واتخاذ
القرارات المناسبة لحماية عرسال من
المسلحين واإلرهابيين وضبط األمن
فيها.
ورمت الحكومة التي تتصارع فيها
وجهات النظر كرة النار على الجيش
فجاءت ببيان ال يشكل أم��را ً أو ق��رارا ً
وفقا ً للدستور ،لكنه يمكنها من االدّعاء
بأنها اتخذت موقفا ً بتكليف الجيش
بالمهمة ،والغريب في األمر أنّ صياغة
البيان جاءت في شكل إذا بادر الجيش
إلى التنفيذ ،يستطيع بعض من في
يتنصل من المسؤولية
الحكومة أن
ّ
باعتبار أنّ البيان ال ينص على العمل
العسكري صراحة ،وإذا تخلى الجيش
عن القيام بالمهمة يكون للبعض اآلخر
مساءلته عن ذلك باعتبار أنّ البيان
أوك��ل إليه زم��ام األم���ور ف��ي عرسال.
وترى مصادر مطلعة لـ»البناء» «أنّ
البيان سيشكل اختبارا ً لقيادة الجيش
وكيفية تعاملها مع المواقف المطاطية
الملتبسة.

ريفي يعترض
على تكليف الجيش

إال أنّ ق��رار تكليف الجيش تقييم
الوضع في عرسال اعترض عليه وزير
العدل أشرف ريفي الذي رفض دخول
الجيش إل��ى البلدة ،ودع��ا الحكومة
إلى إضافة عبارة دخول الجيش إلى
مناطق ثانية غير عرسال إلى البيان،
إال أنّ الوزيرين محمد فنيش وحسين
الحاج حسن تصدّيا لألمر مؤكدين
أنّ الملف الموضوع للنقاش هو ملف
ع��رس��ال ال أيّ ب��ل��دة أخ���رى ،ليصدر
مجلس ال��وزراء على رغم تحفظ وزير
العدل البيان ال��ذي أعيدت صياغته
 3م��رات بعد م��ش��اورات م��ع رئيس
الحكومة والوزير محمد فنيش ،وأص ّر
على ذكر الثقة بالجيش فيه.
ك��م��ا ت��ح��ف��ظ ال����وزي����ران ب��اس��ي��ل
وبوصعب على عبارة «تقييم الوضع
في ع��رس��ال» ،وتمنيا على الحكومة

صياغة بيان يتض ّمن تكليف الجيش
ب��اس��ت��ع��ادة ع��رس��ال وت��ح��ري��ره��ا من
المسلحين.
وس��أل ال��وزي��ر الكتائبي سجعان
ق��زي وزي��ر ال��دف��اع سمير مقبل« ،هل
سيطرة حزب الله في ج��رود عرسال
وبعض ال��ت�لال وال��م��راك��ز ه��و صرف
نظر ع��ن طلب م��ن الجيش أن يقوم
ب��اإلج��راءات المنوطة به في منطقة
ع��رس��ال وج��روده��ا»؟ ح��اول الحاج
حسن شرح ما يجري فقال« :إنّ حزب
الله لم يبادر بل تصدّى لهجوم شنته
جبهة النصرة» ،إال أنّ قزي أص ّر على
أنه يريد أن يسمع الجواب من الوزير
المعني الذي أكد «أنّ الجيش مسؤول
ّ
عن تلك المنطقة وليس أيّ قوة أخرى،
وك�� ّل م��ا ج��رى ال يعدو كونه معارك
جانبية».

مسعى تأجيل التعطيل
إلى أيلول باء بالفشل

وف��ي ملف التعيينات ،م��دّد وزي��ر
الداخلية نهاد المشنوق خدمة اللواء
إبراهيم بصبوص كمدير عام لقوى األمن
الداخلي لمدة سنتين .وكلف المشنوق
العمداء فادي الهاشم وجوزيف الحلو
وجوزيف كالس لقيادة الدرك والقوى
السيارة ومفتشية قوى األمن ،بعدما
كان طرح في جلسة مجلس ال��وزراء
اسم العميد عماد عثمان لخالفة اللواء
بصبوص إالّ أن الطرح قوبل بالرفض،
فالتيار الوطني الحر وحزب الله أعلنا
ضرورة إنجاز التعيينات سلة واحدة
ولن يقبال بأي صيغة أخرى.
وفي سياق متصل ،علمت «البناء»
من مصادر مطلعة «أن مسعى قام به
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس
اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
ل��دى الجنرال ميشال ع��ون لتأجيل
تعطيل الحكومة إل��ى شهر أي��ل��ول،
حيث زار ال��ن��ائ��ب غ���ازي العريضي
أمس الرابية موفدا ً من جنبالط لهذه
ال��غ��اي��ة» .ولفتت المصادر إل��ى «أنّ

عون قطع الطريق على ذلك بالمؤتمر
الصحافي الذي عقده وزير الخارجية
من الرابية ،مؤكدا ً فيه «أننا نرفض في
شكل قاطع ونهائي أيّ قرار يصدر في
مجلس الوزراء ولن نسمح بإقراره قبل
ح ّل مسألة التعيينات األمنية» .ولفت
باسيل إلى «أنّ ك ّل ما نطلبه أن نحصر
ال��ن��ق��اش ف��ي مجلس ال�����وزراء ،وأيّ
صدام يحصل داخل المجلس سيحمل
تداعياته خ��ارج��ه» ،مشيرا ً إل��ى «أنّ
اإلصرار على االستخفاف بالقوانين لن
يم ّر من دون كلفة عالية جدا ً في البلد».
وأكدت مصادر التيار الوطني الحر
لـ«البناء» «أنّ المعركة التي خاضها
الجنرال كانت من أجل أن ال يت ّم التمديد
للواء بصبوص» ،مشيرة إلى «أنّ هذا
التمديد مخالف للقانون والدستور».
وأكدت «أنّ الوزيرين بوصعب وباسيل
لن يستقيال أو يعتكفا ،بل سيحضران
الجلسات ال��وزاري��ة ،ليعترضا مع
وزي���ري ح��زب ال��ل��ه على أي بند من
بنود ج��دول األعمال قبل البحث في
التعيينات العسكرية».

إطاللة لنصر الله اليوم

من ناحية أخ��رى ،يتحدّث األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله في احتفال كشافة المهدي اليوم
حيث يلقي ق��راب��ة الرابعة وخمس
وأربعين دقيقة كلمة منقولة على
ال��ه��واء مباشر ًة يتناول فيها ع��ددا ً
م��ن ال��م��ل��ف��ات السياسية المحلية
واإلقليمية.
ورأى ال��س��ف��ي��ر اإلي���ران���ي محمد
فتحعلي «أن م��ن واجبنا مواجهة
التكفيريين بشتى الطرق والوسائل
كما في سورية ولبنان وال��ع��راق»،
الف��ت �ا ً خ�لال كلمته ال��ت��ي ألقاها في
االحتفال بالذكرى الـ 26لرحيل اإلمام
الخميني ،وال���ذي أقامته السفارة
اإليرانية في األونيسكو إلى «أنّ أفضل
الحلول للخروج من األزم��ة اليمنية
الح ّل السياسي القائم على الحوار
بين جميع األطراف اليمنية».

ميدانياً ،بات تطهير جرود عرسال
م��ن اإلرهابيين التكفيريين مسألة
وقت ،فحزب الله استعاد ك ّل النقاط
االستراتيجية المركزية ،وأظهر براعة
في الميدان في التخطيط والتنفيذ في
شكل يثير اإلعجاب ،واستهدف حزب
الله آلية عسكرية تابعة لـ»جبهة
النصرة  -ف��رع تنظيم ال��ق��اع��دة في
سورية» ،ما أدّى إلى احتراقها بالكامل
وتصاعد أعمدة ال��دخ��ان منها وف��رار
المسلحين منها .كما سيطر حزب
الله على وادي ومعبر ال��درب جنوب
غ��رب��ي ج���رود ع��رس��ال وع��ل��ى حاجز
الرهوة التابع لـ»جبهة النصرة» حيث
يتقدّمون باتجاه سهل الرهوة.

وبحث المجتمعون في أوض��اع
ال�لاج��ئ��ي��ن الفلسطينيين ف��ي ظل
تصاعد االحتجاجات والتحركات
رفضا لتقليص خدمات «أون��روا» وال
سيما القرار األخير القاضي بإلغاء
بدل اإلي��واء للنازحين الفلسطينيين
من سورية.
وأوض���ح شمالي أن «ال��ه��دف من
الزيارة ،إطالع المجتمع الفلسطيني

على ما تعانيه الوكالة من نقص مالي
وتراجع خدماتها وسبل العمل على
تخطي الوضع الحالي».
من جهتها ،أكدت القوى الفلسطينية
رفضها «ق���رارات الوكالة تحت أي
ذريعة» ،مشيرة إلى أن «اإلستمرار
في هذه السياسة سيؤدي إلى إعالن
المزيد من الخطوات التصعيدية إللزام
أونروا بالعودة عن قراراتها».

هزيمة  67تنا�سب العرب ( ...تتمة �ص)1
ثنائية س��ع��ودي��ة ق��ط��ري��ة تمسك بحركتي «ف��ت��ح» و«حماس»
وتجعل مهمتها التحكم بمساراتها التي ال تكسر معادلة ،1967
بل تسمح بإعادة إنتاجها ،أما الظاهرة الثالثة فكانت المقاومة
التي تولّدت من خيار استراتيجي مثله انتصار الثورة اإلسالمية
في إيران التي كانت في بعض أسبابها واعتباراتها رفضا ً لنتائج
حرب  ،1967كر ّد اعتبار لمكانة هذا البلد اإلسالمي الكبير الجار
للعرب في الصراع مع «إسرائيل» ،ومعها تحول رؤية سورية بعد
كامب ديفيد من االستثمار على حرب الجيوش إلى حرب الجيوش
والمقاومات كما تص ّورها الرئيس حافظ األسد وط ّورها الرئيس
بشار األس��د ،ومعهما مقاومة الشعب اللبناني بنخبه الطليعية
التي ت ّوجتها تجربة المقاومة اإلسالمية بالقيادة التاريخية للسيد
حسن نصرالله ،ومنذ ثالثين ع��ام��ا ً وه��ذه التجربة التي أذلت
«إسرائيل» وكسرت مهابتها مرات عدة ،وأذاقتها الم ّر واألم ّر منه،
لكنها تتع ّرض لمؤامرة مستمرة وجهها الرئيسي عربي ومالها
عربي وعناوينها عربية.
 النظام العربي والنخب والشرائح الشعبية المساندة له والتيتقودها السعودية ،يملكون استراتيجية واحدة هي إعادة األمور
إلى نصاب استقرار اكتشفوا أنه يناسبهم ،ويخشون تغييره أكثر
مما يخشاه «اإلسرائيليون» هو نصاب  5حزيران .1967
 لم تكن نكسة وال هزيمة بل كانت خياراً. القومية العربية أو العروبة لها عنوان واح��د وهو كسر مسارالخامس من حزيران وقد صار يعني السير في حروب مفتوحة حتى
زوال «إسرائيل» وسقوط الحقبة السعودية ...فمن يجرؤ؟
ناصر قنديل
 برقية التهنئة الخاصة بالصديق الدكتور زي��اد حافظ
النتخابه أمينا ً عاما ً للمؤتمر القومي العربي.

ظريف� :إذا طبقت ( ...تتمة �ص)1
وقال :آمل أنه لو التزم جميع األفرقاء بما تم التوافق عليه في لوزان ،ومحاولة
تظهير تفاصيل هذه التفاهمات أمكننا التقدم إلى األمام والتوصل إلى اتفاق ،وقد
ناقشنا هنا مع روسيا والصين في اجتماع ثالثي طرق وسبل تسهيل متابعة
مهمة مسار المفاوضات وآمل أنه مع العمل الحيوي للدول الثالث (روسيا إيران
والصين) نستطيع التقدم إلى األمام.
وبما يتعلق بالعدوان السعودي على اليمن قال ظريف إن البعض يرى أن
هناك إمكانية لوجود حلول عسكرية في اليمن إال أن قصف المدنيين األبرياء
ال يعد حالً ،مشددا ً على ضرورة الحل السياسي في البالد والتوجه من دون
شروط إلى طاولة المفاوضات.
وعما إذا كانت العقبات ال تزال مستمرة ،قال ظريف :زمالئي يناقشون في
هذه اللحظة مع دول الخمسة زائدا ً واحدا ً في فيينا وآمل أن نحقق تقدماً.
وحول مؤتمر اليمن هل ترى اجتماع جنيف حول اليمن يمتلك فرصة كبيرة
للنجاح في التأسيس التفاق سياسي في اليمن أم أن السعودية وحلفاءها
ال يزالون عند شروطهم التي تؤخر الوصول إلى حل؟ أوضح ظريف :لألسف
البعض في منطقتنا لديهم وهْ ��م وي��رون أنه يمكن أن تكون حلول عسكرية
للمسالة اليمنية ،في الحقيقة حلولهم العسكرية تقتصر على قصف اليمنيين
المدنيين األبرياء.

�إعالنات ر�سمية
اعالن
من امانة السجل العقاري في بعلبك-
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بصفته مفوضا بعقد البيع عن نعمة محمد
ال��ب��زال لمورثته س��وري��ة ابراهيم البزال
سندات تمليك بدل ضائع بالعقارات 710
و  712و  714و  715و  716و  719من
منطقة اللبوة
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
امين السجل العقاري المعاون بعلبك-
الهرمل
مايا شريف
اعالن
من امانة السجل العقاري في بعلبك-
الهرمل
ط��ل��ب ع��ب��د ال��ن��اص��ـ��ـ��ر ع��ب��د الغني
الساحلي بصفته مفوضا بعقد البيع
لمفوضه حسين فهد اللقيس لمورثيه
ملكيه ع��ل��ي ال��ل��ق��ي��س ب��ال��ع��ق��ار 211
ولمليكــة علي اللقيس وفهد حسيــن
اللقيس بالعقارين  224و  213جبولة
والبجاجة العقارية
للمعترض المراجعة خالل  15يوما.

امين السجل العقاري المعاون بعلبك-
الهرمل
مايا شريف

تسلم دفاتر الشروط في مهلة أقصاها
 2015/06/17الساعة الثانية عشر ظهرا ً
في مبنى المستشفى.

اعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بصفته مفوضا بعقد البيع سند تمليك
بدل ضائع بحصة مفوضيه غسان غالب
حماده ومغني شفيق حماده بالعقار 3051
الهرمل
للمعترض المراجعة خالل  15يوما.
امين السجل العقاري المعاون بعلبك-
الهرمل
مايا شريف

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
تعلن إدارة مستشفى ميس الجبل
الحكومي عن إجراء مناقصة عمومية للمرة
الثانية لتأمين:
لوازم عمليات
لوازم مختبر
تأمين مادة المازوت
تلزيم أعمال التنظيفات
لوازم أشعة

