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حمليات � /إعالنات

ً
قتيال و 3جرحى
�إ�شكال في قبر�شمون يوقع

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أن توقيع االتفاق النووي ن�صر كبير لطهران

«القومي» :لح�صر الخالف في �إطار فردي
وتجنيب الجبل � ّأي توترات �أمنية

الرا�سي :من م�صلحة لبنان �أن يتعامل مع �إيران
وال رئي�س للجمهورية قبل انتهاء ال�صراع ال�سوري

أفادت معلومات مساء أمس أنّ «إشكاال ً وقع في بلدة
قبرشمون أدّى الى مقتل وليد المهتار من بلدة عرمون،
وقد نقل الى مستشفى بشامون التخصصي .كما جرح ك ّل
من :ناجي الحسنية إصابته خطيرة ونقل الى مستشفى
الجامعة األميركية في بيروت ،عمر هاني جابر إصابته في
قدمه وكامل الجوهري الذي أصيب بطعنة سكين.
ولفتت الى أنّ «انتشارا ً أمنيا ً كثيفا ً سجل للجيش كما
تقوم األجهزة األمنية بالتحقيق في الحادث ،وتسعى
القوى السياسية والحزبية إلى ح ّل هذا اإلشكال الفردي،
وقد توجه وزير الزراعة أكرم شهيب الى قبرشمون حيث
عقد اجتماعا ً في وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي
االشتراكي من أجل حصر مضاعفات هذا اإلشكال».

من جهته ،استنكر المندوب السياسي لجبل لبنان
الجنوبي في الحزب السوري القومي االجتماعي حسام
العسراوي الحادثة التي وقعت في بلدة قبرشمون،
داعيا ً الجهات السياسية والعائلية الى التحلي بروح
المسؤولية ،والتعالي فوق الحسابات الضيقة.
ودع��ا ال��ع��س��راوي ال��ى حصر ال��خ�لاف ضمن إط��اره
الفردي ،والتعاون مع القوى األمنية والعسكرية للقيام
بدورها في الحفاظ على السلم األهلي ومنع انفالت األمور،
وتجنيب الجبل أي توترات أمنية يمكن ان تؤدّي الى نتائج
ال تحمد عقباها.
وتوجه العسراوي بأح ّر التعازي الى آل المهتار لفقدانهم
أحد أبناء العائلة متمنيا ً الشفاء العاجل للجرحى.

�إطالق نار على دورية للمخابرات في رياق
تج�س�س �إلى الإرهابيين
و�ضبط تهريب طائرة ّ

حاورته روزانا ر ّمال
أكد عضو المكتب السياسي في تيار
«المرده» النائب السابق كريم الراسي أن
«توقيع االتفاق النووي اإليراني هو نصر
كبير إليران وأيضا ً نصر للدول الست
التي ساهمت بالوصول إلى هذه النتيجة»،
مشيرا ً الى أن الرئيس األميركي باراك
أوباما استعمل جميع الوسائل إلخضاع
إيران لكن عندما شارفت واليته على
اإلنتهاء بدأ يفكر بإرثه ويخلّد اسمه في
التاريخ».
وأوضح الراسي «أن أميركا دولة
تح ّقق مصالح دولتها وشعبها واآلن
بهذا االتفاق النووي تفتح أسواقا ً تجارية
وعالقات اقتصادية وعسكرية جديدة.

ورأى الراسي في حوار مشترك مع
صحيفة «البناء» وقناة «توب نيوز» أن على
لبنان ان يتعامل مع إيران وذلك لتحقيق
مصالحه بمعزل عن الصراع السياسي
الداخلي الذي ال ينتهي ،وأن تقبل
الحكومة الهبة العسكرية اإليرانية.
وأعرب عن اعتقاده «أن ما بعد
االتفاق غير ما قبله وأن الواقع اللبناني
الداخلي سيتغيّر حكماً» ،مشيرا ً إلى
«أنّ الملف الرئاسي ليس أولوية بل
الملف األمني و موضوع النازحين
السوريين والخروقات األمنية اإلرهابية،
ألنّ المشكلة تكمن في ثقة المسيحي
باستقرار واقتصاد المجتمع ال برئاسة
الجمهورية.
وجزم الراسي أن ال رئيس للجمهورية

• ما هي قراءتك لتوقيع اإلتفاق النووي اإليراني ،وهل
يمكن أن نعتبره انتصارا ً إليران؟

 إيران عانت الكثير من الضغط والحصار والعقوبات علىمدى عقود من الزمن ،وجميع الدول التي وقفت مع إيران كلبنان
وسورية والعراق سيكونون من الرابحين ،هذا نصر كبير إليران،
وكذلك للدول الست التي ساهمت بالوصول إلى هذه النتيجة،
الرئيس باراك أوباما بذل كامل جهوده واستعمل جميع الوسائل،
إن كان التهديد العسكري أو العقوبات والجامعة العربية إلخضاع
إيران لكن عندما شارفت واليته على اإلنتهاء بدأ يفكر بإرثه ويخلّد
اسمه في التاريخ وهذا ما حصل في األمم المتحدة عندما ركض
اوباما خلف الرئيس اإلي��ران��ي الشيخ حسن روحاني وأرس��ل
هدايا للدولة االيرانية ،كما توترت العالقة مع حلفاء أميركا مثل
السعوديين و«اإلسرائيليين» وغيرهم.

• ماذا فعلت أميركا؟ هل هي تسيء لمصالح حلفائها أم
أنّ األبواب سدّت ولم يعد أمامها سوى توقيع اإلتفاق؟

دوريات الجيش في البقاع الغربي
أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه انه أثناء
قيام دورية تابعة لمديرية المخابرات على طريق رياق
 بعلبك بمالحقة أشخاص يستقلون سيارتين من نوعبيك آب تويوتا ،لون أبيض ،ومرسيدس لون أبيض،
ويعملون على تهريب السالح ،تعرضت إلطالق نار من
قبل هؤالء األشخاص ،فردت الدورية على النار بالمثل،
وتمكنت من توقيف كال من محمد محسن مطر ،هادي
محمد شكر ،محمود أحمد عبد الخالق ،وسليمان عبد
الخالق وضبطت بحوزتهم كمية من األسلحة .وتم تسليم
الموقوفين مع المضبوطات إل��ى المرجع المختص،
وبوشر التحقيق.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ضبطت دوري���ة ت��اب��ع��ة لمديرية
المخابرات أول من أمس في منطقة البقاع ،عملية تهريب

(أحمد موسى)
ط��ائ��رة م��ن ن��وع  Flying Camلمصلحة مسلحين
موجودين على الحدود الشرقية ،بهدف استعمالها في
تجسس وتصوير المواقع العسكرية التابعة
أعمال
ّ
للجيش اللبناني ،وقد بوشرت التحقيقات لتحديد مصدر
بيع الطائرة واألشخاص المتورطين في العملية ،بحسب
بيان لقيادة الجيش.
ونبّهت القيادة المؤسسات واألفراد الذين يقومون ببيع
مثل هذه الطائرات إلى ضرورة التأكد من هوية المشترين
ووجهة االستعمال ،كما ذ ّكرت «الذين يملكون هذا النوع
من الطائرات بوجوب االستحصال من قيادة الجيش
على تراخيص قبل استعمالها ،وأي��ا كانت وجهة هذا
االستعمال ،تحت طائلة المسؤولية ومنعا ً لتو ّرطهم في
أعمال إرهابية».

من �آمن بي و�إن مات ف�سيحيا
والــده :رستم يوسف عازار
والدتـه :منيرة سعيد الحلبي
زوجته :مي ّتـــا دونـالد Bahr
أبنــاؤه :رستم ،جاد ،داريوس
ابنتـــه :إليســـار
شقيقته :غادة رستم عازار
زوجة المهندس ت ّمــوز الياس قنـيزح وعائلتها
شـقيقه :غازي رستم عازار
زوجته المهندسة إلهام مكرم ح ّنوش وعائلته
أعمامه :عائلة المرحوم فريـــد يوسف عازار
عائلة المرحوم اليـاس يوسف عازار
عائلة المرحوم ريمون يوسف عازار
ع ّمتــاه :عائلة المرحومة فريدة يوسف عازار أرملة
القنصل بطرس أبو شديد
رينيــه يوسف عازار أرملة الشاعر إيـليا أبو شديد وعائلتها
أخواله :عائلة المرحوم الدكتور خليل سعيد الحلبي
عائلة المرحوم حليم سعيد الحلبي
المهندس منير سعيد الحلبي وعائلته
خالتــه :أتينا سعيد الحلبي أرملة أنيس سماحة وعائلتها
وعموم عائالت :ع��ازار ،الحلبيّ ،Bahr ،
زخ��ور ،قنيزح ،ح ّنوش،
مسعود ،النفيلي ،أبوشديد ،صليبا ،فزع ،سماحة وأنسباؤهم في الوطن
والمهجر وعموم أهالي المطيلب والجالية اللبنانية في غانا
ينعون إليكم بمزيد من اللوعة واألسى المأسوف على شبابه

ر�سـتم ر�سـتم عــازار
مهندس كيميائي

المنتقل إلى رحمته تعالى في نيس – فرنسا
يوم الجمعة الواقع فيه  2015/7/10عن عمر  49سنة
تقبل التعازي في صالون كنيسة مار يوسف  -المطيلب اليوم الخميس
وغ ٍد الجمعة في  17 - 16ت ّموز الجاري
من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مسا ًء
يحتفل بالصالة لراحة نفسه بعد وصول الجثمان
وذلك يوم غ ٍد الجمعة في  17تموز الجاري ،تمام الساعة الرابعة بعد
الظهر
في كنيسة مار يوسف  -المطيلب
ومن ث ّم يوارى الثرى في مدافن العائلة
لكم من بعده طول البقاء والبقــاء لأل ّمــة
الرجاء إبدال األكاليل بالتب ّرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعارا ً
خاصاً.

ّ
والموظفون والع ّمال في شركات
اإلداريّون
Azar Chemical Industries Ltd.
City Paint Supply Ltd.
Synrez Industries (Gh.) Ltd.
في غـانا – غرب أفريقيا
ينعون إليكم بمزيد من اللوعة واألسى المأسوف على شبابه
المــدير التنفـــيذي

ر�سـتم ر�سـتم عــازار
مهندس كيميائي

المنتقل إلى رحمته تعالى في نيس – فرنسا يوم الجمعة الواقع فيه
 10تموز  2015عن عمر  49سنة.
لكم من بعده طــول البقــاء

تعميم ل�شركات
الطيران حول
ال�سجائر
الإلكترونية
وج � �ه� ��ت رئ� ��اس� ��ة م �ط��ار
ّ
ب�� �ي� ��روت ال � ��دول � ��ي أم� ��س،
تعميما ً إل��ى جميع شركات
الطيران العاملة في المطار
حمل الرقم  8/27ويتعلق
ب� �ف ��رض ق� �ي ��ود ع �ل��ى حمل
السجائر اإللكترونية ،جاء
فيه« :اس�ت�ن��ادا ً إل��ى التعديل
الذي أدخلته منظمة الطيران
ال��م��دن��ي ال���دول���ي «إي� �ك ��او»
أخ �ي��را ً ع�ل��ى طبعة  2015ـ
 2016من وثيقة التعليمات
الفنية للنقل اآلمن للبضائع
ال��خ��ط��رة ب��واس��ط��ة ال �ج��و،
وال��ذي بموجبه يحظر على
الركاب وأعضاء الطاقم أن
يحملوا السجائر اإللكترونية
وغيرها من أجهزة الشحن
اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة المحمولة
ال� �ت ��ي ت �ع �م��ل ب��ال �ب �ط��اري��ات
المسجلة
داخ � ��ل األم �ت �ع��ة
ّ
(،)Checked Baggage
وي�ح�ظ��ر أي �ض �ا ً ش�ح��ن هذه
األجهزة إلكترونيا ً على متن
الطائرات.
وح� ��رص � �ا ً ع��ل��ى تطبيق
ق��واع��د «إي� �ك ��او» القياسية
وت� ��وص � �ي� ��ات � �ه� ��ا بتكثيف
اإلج � � � � � � � ��راءات ال���وق���ائ� �ي���ة
االحترازية ،ضمانا ً لسالمة
الطيران المدنيُ ،يطلب إلى
ج �م �ي��ع ش ��رك ��ات ال �ط �ي��ران
ال�ع��ام�ل��ة ف��ي م �ط��ار بيروت
ال��دول��ي ف��ي ب �ي��روت ،إل��زام
ال ��رك ��اب وأع� �ض ��اء الطاقم
ال��ذي��ن ي�س��اف��رون على متن
ط��ائ��رات �ه��ا ب�ح�م��ل األج �ه��زة
ال��م��ش��ار إل �ي �ه��ا أع� �ل��اه ،إن
ُوج� � � � ��دت ،ف� ��ي م��ق��ص��ورة
ال��رك��اب حيث يمكن احتواء
أي ح���ادث ق��د ي�ن�ش��ب فيها
س��ري�ع�ا ً ول�ي��س ف��ي األمتعة
المسجلة ،على أال يتم شحن
هذه األجهزة إلكترونيا ً على
متن الطائرة».

 منذ بداية والي��ة أوباما وهناك أشكال مع رئيس حكومةاإلحتالل «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو وظهر للعلن بسبب قرار
الحكومة «اإلسرائيلية» إعادة إعمار المستوطنات ،أميركا دولة
وتحقق مصالح دولتها وشعبها واآلن بهذا اإلتفاق تفتح أسواق
تجارية وعالقات اقتصادية جديدة وعسكرية وتؤ ّمن الرخاء
لشعبها وجيشها في العراق والصومال وباكستان وهم يفتحون
عالقات مع دولة ال يمكنهم أن يستمروا بالعداء معها .فأميركا
في السياسة الخارجية براغماتية تعمل وفقا ً لمصالح الشركات
الكبرى واألسواق التجارية والخطوط التجارية ومصالح النفط
في العراق وغيره ،تاريخيا ً كانت أميركا تستند في رؤيتها للمنطقة
إلى الدراسات والتحاليل «اإلسرائيلية» لكن اليوم بات لديها أولوية
بانهاء الصراع النووي مع إيران ،إيران بعد  20عاما ً من الحظر
الجوي واالقتصادي والمالي حققت اكتفا ًء ذاتيا ً رغم أنّ هذا الحظر
كسرته بعض الدول التي بقيت على عالقات تجارية واقتصادية
مع إيران ،أوروبا كانت منفتحة بطريقة سرية على إيران ،أميركا
لن تتخلى عن «إسرائيل» لكن الدول العربية التي سارت بركب
السياسة األميركية هي التي تدفع الثمن اليوم ،التهنئة التي
سمعناها من بعض الدول العربية كان األجدى بها للحفاظ على ما
تبقى من كرامتها أن تعلن أنها مع االتفاق قبل توقيعه.

الراسي متحدثا ً إلى الزميلة رمال

قبل نهاية الصراع السوري المستمر،
مؤكدا ً أنّ تجربة الرئيس ميشال سليمان
لن تتك ّرر ولن نقبل كفريق  8آذار برئيس

ايران تملك عناصر من القوة وتعمل على تخصيب اليورانيوم
ألغراض طبية وعلمية وصناعة الطاقة بحثوا عن حجة عسكرية
وظهر عدم صحتها إضافة الى وجود رقابة دولية دائمة على عدم
تحولها إلى صناعة نووية ما افقد الدول المعارضة والكونغرس
جميع الحجج.
العالم المتطور يحاول أن يخرج من هيمنة النفط عليه ومصدر
النفط في الكرة األرضية معروفة هي في الخليج العربي ودول
«أوبيك» وأه��م اتفاق حصل هو أن النفط ال يباع في األس��واق
العربية إال بالدوالر وهذا شكل هيمنة أميركية وتعزيز لقوة عملتها،
البترول الروسي والصيني والفنزويلي وغيره يجري تداوله
باليورو ما شكل ضررا ً ألميركا والسعودية ،و 32في المئة من
الطاقة في ألمانيا هي طاقة بديلة والعالم تح ّول إلى الطاقة المائية
والهوائية والنووية كي يخرجوا من هيمنة البترول العربي ،هناك
الغاز الصخري أيضاً ،التاريخ يكتب منذ توقيع اإلتفاق النووي
لقراءة االقتصاد العالمي في المستقبل ،الصين تصنع سدودا ً
مائية لتحويل الكهرباء المائية وعلى الشاطئ الشرقي ألميركا
تبنى معامل كهرباء هوائية وألمانيا وفرنسا والبرتغال وأسبانيا
أيضا ً والغاز الصخري إضافة إلى الطاقة النووية وأضيفت اليهم
ايران التي اصبحت منافسا ً في الطاقة النووية في وجه الدول
العربية ال سيما السعودية حيث تتوزع األموال على عائلة واحدة
وتحكم المواطنين بالدين والمخابرات والعائلة تحكم بالمال،

وسطي ال معنى له وال رئيس يعيش في
الخارج.
وفي ما يلي نص الحوار كامالً:

والشرق األوسط ال سيما في لبنان وسورية قبل أن تقوى أميركا،
لكن ضغوط األخيرة على فرنسا أدت إلى أن تسير فرنسا خلف
السياسة األميركية والرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند يعمل
لتحقيق مصلحة شعبه واليوم السياسة الخارجية الفرنسية
كانت معادية إليران وآخر لحظة عندما رأت أن االتفاق يذهب إلى
التوقيع أخذت تطالب بقطعة من قالب الحلوى ،وهذا الموقف
الفرنسي الجديد سينسحب على الوضع السوري والموقف من
الحكومة السورية والرئيس بشار األسد وكل الدول التي تعادي
األسد ستعود وتفتح العالقات معه ،ألن «داع��ش» ال حدود له
ويضرب أينما كان من استراليا الى أميركا وعقيدته اإلرهاب وهو
صناعة أوروبية أميركية بتمويل خليجي لكن اآلن سيطر على آبار
النفط وعدد من المصارف المكزية ما حقق له استقالال ً ماليا ً وش ّكل
خطرا ً على الدول التي دعمته.

• ه��ل سيعقب ه ��ذا اإلت��ف��اق ال�ت�ف��اه��م ع�ل��ى مكافحة
اإلرهاب؟

 أميركا تعتقد أن التحالف مع إيران على النووي يمكن أنيدفع األخيرة للمساعدة في مكافحة اإلرهاب في العراق وسورية
واليمن مع البحرين والسعودية ،الحكام في مصر وتونس وليبيا
واليمن خلعوا إال الرئيس بشار االسد حاولوا أن يخلعوه ولم
يتمكنوا وأميركا اقتنعت اليوم ببقاء األسد والوفود الفرنسية التي
زارت سورية دليل على ذلك ولكي يتكلم الوفد هذا الكالم يعني أن
هناك قبوال ً فرنسيا ً رسميا ً لهذا الكالم.

• هل تعتقد أن الملف السوري هو الذي سيلي التفاهم
النووي اإليراني؟

الم�شكلة تكمن في ثقة
الم�سيحي با�ستقرار
المجتمع واالقت�صاد
ال برئا�سة جمهورية
الشعب السعودي لم يعد يتقبل هذه االفكار وقال أوباما إن الخطر
من داخل هذه الدول وليس من ايران.

 الصراع سيكون بين أوروبا وأميركا وبين إيران على تدخلإيران في سورية أو العراق أو اليمن والدبلوماسية الخارجية
اإليرانية بصبرها وذكائها ووعيها للمنطقة وبخبرتها في التفاوض
مع األميركيين يدركون أن ليس من مصلحتهم الدخول بأي مشروع
مع أميركا قبل التخلص من اإلرهاب ونبعه سورية وال بموضوع
حزب الله وسالحه وال بالعالقة مع األسد والمعارضة السورية
ما يعني أن الحل السياسي في سورية قريب ،الملف السوري أول
ملف سيبحث على طاولة اميركا وايران وهناك العب جديد اسمه
ولى
روسيا يعود بقوة إلى الساحة الدولية وزمن الفيتو األميركي ّ
والفيتو الروسي والصيني هو الفاعل اليوم.

• هناك من ق��ال إن رئيس تكتل التغيير واإلصالح
• كيف وضع أوباما يده بيد إيران وهي التي تصنّف
• عرقلة هذا اإلتفاق كان واردا ً بالنسبة للدول العربية
و«اإلسرائيليين» لكن بعد التوقيع سيمر االتفاق بمجلس إرهابية وتدعم حركات المقاومة التي توصف ايضا ً بأنها النائب ميشال عون يتحرك بزخم معين وليس عن عبث
وهذا التحرك مرتبط بالتغييرات في المنطقة ،هل ستعلو
األمن الدولي وبالكونغرس األميركي هل هناك فرص لهذه إرهابية؟
 أميركا كانت في مرحلة سابقة ايضاً «الشيطان األكبر» أسهم عون بعد توقيع االتفاق النووي؟الدول لتعطيله؟

 دستوريا ً هذا القرار منوط برئيس الجمهورية وال يستطيعالكونغرس ان يعطله ،بل أصبح أمرا ً واقعاً ،ال أتصور أن اإلدارة
األميركية وأوباما أقدما على هذه الخطوة قبل أن يؤمنوا أغلبية من
نواب الكونغرس وهذا الفجور «اإلسرائيلي» ال ينم عن دراسة ألن
أي خالف أميركي «إسرائيلي» فإن «اسرائيل» ستكون الخاسرة
وبالتالي ستستوعب االتفاق رغم هذه الفورة التي يبررها السعي
لتحقيق مكاسب صغيرة كاعادة بناء مستوطنات وبعض الدعم
المالي والعسكري من أميركا ولكن االتفاق وقع وسيسير وليس
أميركا وحدها التي تقرر استمرار هذا االتفاق بل هناك خمس دول
أخرى ،وهذا االتفاق افضل من عدم االتفاق ،ايران قطعت مرحلة
التخصيب النووي التي يمكنها من صناعة سالح دمار شامل
وحجتهم الوحيدة أن هذا السالح يمكن أن يؤدي إلى دمار شامل
وهم ليسوا ضد النووي كسالح بل ألنه يغني إيران ماليا ً ما يسمح
لها أن تقف أكثر إلى جانب حلفائها في المنطقة ال سيما سورية،
هذا سالح مالي وليس عسكرياً ،إي��ران تجري تخصيبا ً نوويا ً
ألنه يوجد في بالدها ثروة كبيرة من البلوتونيوم واليورانيوم
والتي كانت هدفا ً ألطماع الدول الكبرى لدخول إيران والسيطرة
عليها وهذا ما حاولت فعله أثناء الحرب العراقية على إيران في
عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسن ولكن عندما أيقنوا أنّ

والعدو بالنسبة إلي��ران ثم جلست مع أميركا ،االتفاق يحتاج
طرفين اآلن صفحة جديدة فتحت والطرفان تنازال عن المواقف
السابقة ،هذا ما حصل في االتحاد األوروبي أنه بعد الحرب وحدوا
السياسة الخارجية والمالية لكن العرب يملكون حدودا ً مشتركة
ودين وثقافة ولغة واحدة وال يقرأون التاريخ وال المستقبل ،نحن
في لبنان مع االنفتاح والعيش المشترك والحوار وعروبة لبنان
وضد الفدرالية والتقسيم ونحن مع صالحيات كل طائفة بشرط
أن ال تأخذ من طائفة أخرى ونحن ضد «داعش» والتطرف الذي هو
خطر كبير لكن من يعرف التطرف وال يواجهه يكون أسوأ وأخطر،
يتهجر من أرضه وال يدافع عنها ال يستحقها ونحن المسيحيون
من
ّ
نقاتل اليوم في سبيل الوجود في المنطقة كما ضحينا لنبقى في
هذا البلد ،مصلحة لبنان كدولة أن تتعامل مع إي��ران بمعزل
عن الصراع السياسي الداخلي الذي ال ينتهي وأن تتقبل الهبة
العسكرية التي تأتي من طهران.

• وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أعلن أنه
سيزور إي��ران قريبا ً لكن موقف فرنسا قبل التوقيع كان
إلى جانب «اإلسرائيليين» ولطالما أظهرت ان االتفاق لن
يوقع ،ما سر تغيّر الموقف الفرنسي؟

 -فرنسا كانت صانعة السياسات الخارجية في العالم

فغال تو ّدع رئي�س جمعية �أن�صار الوطن
ودّع���ت ب��ل��دة ف��غ��ال ف��ي قضاء
جبيل ،رئ��ي��س «جمعية أنصار
الوطن» ميشال الحاج الذي توفي
إثر مرض عضال .وترأس الصالة
الجنائزية المطران سمير مظلوم
في كنيسة م��ار مخايل ،وعاونه
لفيف من اآلب��اء ،في حضور وزير
الخارجية والمغتربين جبران
باسيل ممثالً رئيس تكتل التغيير
واإلص�لاح النائب العماد ميشال
ع���ون ،ال��ن��واب :آالن ع���ون ،وليد
خ���وري ،ع��ب��اس ه��اش��م ،النائب
السابق حسن يعقوب ،العميد
إميل الضهر ممثالً قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،العميد رفيق
الزغندي ممثالً مدير المخابرات
العميد إدم��ون فاضل ،قائد فوج
ال��م��غ��اوي��ر العميد ال��رك��ن شامل
روكز ،مدير مخابرات الجيش في
كسروان العميد انطوان جريج،
قائد ف��وج الهندسة ف��ي الجيش
العميد هنري ابراهيم ،القيادي
في «التيار الوطني الحر» ناجي
الحايك ،منسق قضاء جبيل في
«ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر» طوني
أب��ي ي��ون��س ،م��ؤس��س «ال��ح��رك��ة
التصحيحية القواتية» ح ّنا العتيق
ومدير جمعية «الهدى للتنمية»
العميد المتقاعد عفيف سرحان
وحشد من الشخصيات.
وألقى مظلوم عظة قال فيها «إنّ
الموت حق على الجميع ،ونحن
اليوم نودع حبيبنا ميشال ،وهو
شخصية غنية ج��دا ً يُفتخر بها،

والموت بالنسبة إليه ال يخيفه،
ألنه منذ الصغر تميز عن ك ّل رفاقه
بشخصية قوية متم ّردة ،وكأنه
خلق لكي ي��ك��ون ق��ائ��دا ً ويرفض
الظلم وكي يكون دائما ً متطلعا ً إلى
األمام».
وبعد القداس ألقى الحايك كلمة
التيار الوطني الحر ،وتحدث عن
مسيرة الراحل في الجيش ،مؤكدا ً
«أننا ال نستطيع فصل مسيرته عن
ّ
الحق
الجيش ،وأنه كان عنيدا ً في
وال يهاب الموت ،ويخوض المعارك
على ك ّل الجبهات ،كما كان صامدا ً
في وجه الظلم والطغيان ويقاومه.
كان وطنيا ً بامتياز وال عالقة له
ويحب لبنان بجناحيه
بالطائفية،
ّ
المسيحي والمسلم».

وأش��اد العميد سرحان بمزايا
الفقيد ،واص��ف��ا ً جمعية أنصار
الوطن بأنها «ظ��اه��رة تدعو إلى
االلتفاف حول الجيش اللبناني،
المؤسســة الصامـدة والبعيدة
ع���ن ال��ت��ج��اذب��ـ��ـ��ات الطائفيــة
والمذهبية».
ث��م ووري ال��راح��ل ال��ث��رى في
مدافن العائلة.
وأب���رق ال��رئ��ي��س ال��ع��م��اد إميل
ل��ح��ود م��ع��زي�اً ،وح��ض��ر للتعزية
ق��ائ��د ال��ل��واء ال��ث��ان��ي ال��ع��ش��ر في
الجيش العميد سعيد الرز ،رئيس
فرع المكافحة العميد عبد المنعم
مكي ،قائد الكلية الحربية العميد
ب��ط��رس ج��ب��راي��ل ،وج��اد وج��وان��ا
جان قهوجي.

نعش الراحل محموالً على األكف أمام كنيسة مار مخايل

 ما بعد االتفاق غير ما قبله والواقع اللبناني الداخلي سيتغيرحكماً ،الكثير من األط��راف سينقل البارودة من كتف إلى كتف.
الملف الرئاسي ليس أولوية بل الملف األمني و موضوع النازحين
السوريين والخروقات األمنية االرهابية ،الملف الرئاسي يزعج
األكثرية المسيحية وهناك تركيز إعالمي أنه بعد الرئاسة ستحل
المشكلة ،المشكلة تكمن بثقة المسيحي باستقرار واقتصاد
المجتمع
ال برئاسة جمهورية ،ال رئيس للجمهورية بلبنان قبل نهاية
الصراع السوري المستمر ولن تتكرر تجربة الرئيس ميشال
سليمان ولن نقبل كفريق  8آذار برئيس وسطي ال معنى له وال
رئيس يعيش في الخارج ،نحن مع مع عون لرئاسة الجمهورية
وحتى اآلن هو المرشح القوي .أنا مع انتخاب الرئيس من الشعب
ويعطى كل صالحيات لبنان وأن ال يكون مسيحياً ،النائب المدد له
كيف أعطيه الثقة بانتخاب رئيس ،التسوية تأتي من الخارج ألن
معظم األطراف لها عالقة بالخارج أكثر من شعبها.

ُيبث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة
الخامسة مسا ًء ويعاد بثه عند الحادية
ع�ش��رة ل�ي�لاً ع�ل��ى ق�ن��اة «ت ��وب نيوز»
تردّد .12034

�إعالنات ر�سمية
إعالن
بلدية الزلقا -عمارة شلهوب
تعلن بلدية ال��زل��ق��ا -ع��م��ارة شلهوب
عن اجراء مناقصة عمومية بطريقة تقديم
اسعار لتلزيم مشروع انشاء ملعب مقفل
على العقار  293وط��ى عمارة شلهوب،
ذلك في تمام الساعة الثانية عشر من يوم
االثنين الواقع في  10آب .2015
يمكن للراغبين االشتراك في المناقصة
االستحصال على نسخة من دفتر الشروط
الخاص ومرفقاته من مركز البلدية طيلة
اوق����ات ال����دوام ال��رس��م��ي بمبلغ وق���دره
خمسماية الف ليرة لبنانية ال غير.
تقدم العروض مختومة وتسلم باليد
مباشرة او بواسطة البريد المضمون المقفل
الى قلم البلدية خالل اوقات الدوام الرسمي
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشر من
آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد الجراء
المناقصة ،ويرفض كل عرض ال يقدم بهذه
الطريقة .يتم االع�لان عن هذه المناقصة
في الجريدة الرسمية وثالث صحف محلية
قبل خمسة عشر يوما ً على االقل من تاريخ
اجراء المناقصة.
رئيس بلدية الزلقا -عمارة شلهوب
ميشال عساف المر
التكليف
1343
إعالن
كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء االسعار النشاء ممر يتسع 19
كابل توتر متوسط ف��ي محطة بصاليم
الرئيسية.
يمكن للراغيبن 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.
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.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة ال��واق��ع في 2015/7/24
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
صباحاً.
بيروت في 2015/7/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
1367
إعالن
ص��در ع��ن المديرية العامة لألمن العام
البيان اآلتي:
تعلم المديرية العامة لألمن العام الكفالء
ال���ذي يقيمون ضمن ن��ط��اق عمل مركز
مدحت الحاج االقليمي ومركز ام��ن عام
الشويفات االقليمي ،أن��ه وإع��ت��ب��ارا ً من
تاريخ  2015/07/27سيتم ايقاف العمل
بتجديد االقامات للرعايا العرب واالجانب
عبر مراكز ليبان بوست وبالتالي عليهم
تقديم طلبات التجديد حصرا ً في المركزين
المذكورين وذل��ك بهدف الحصول على
بطاقة االق��ام��ة البيومترية الذكية ،مع
التأكيد على إل��زام��ي��ة ح��ض��ور العربي
واالجنبي مع الكفيل عند تقديم طلب تجديد
االق��ام��ة (م��ن االن��م��وذج القديم) ووج��وب
تقديم ه��ذه الطلبات قبل ف��ت��رة خمسة
اي��ام على االق��ل من انتهاء م��دة صالحية
السمة بالنسبة للطلبات الجديدة وانتهاء
صالحية االقامة في حال التجديد
بيروت في 2015/07/10
رئيس دائرة المطبوعات
العقيد رمزي الراعي

