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حمليات � /إعالنات

المحررين
فوز الئحة «الوحدة النقابية» في انتخابات نقابة
ّ

عون :الأبواب مفتوحة �أمام الجميع لن�سمع االنتقادات قبل المديح
فازت الئحة «الوحدة النقابية»
ف��ي ان��ت��خ��اب��ات ن��ق��اب��ة م��ح�� ّرري
الصحافة اللبنانية التي جرت أمس
في قصر األنيسكو.
وبعد انتهاء أعمال الفرز وإعالن
النتيجة شكر النقيب الياس عون
قاضية األم���ور المستعجلة زلفا
الحسن على قرارها القاضي بر ّد
الطعن في االنتخابات ،كما شكر
الخبير المنتدب بيتر شبلي .وكذلك
شكر الجمعية اللبنانية لمراقبة
االن��ت��خ��اب��ات ،التي تابعت اليوم
االنتخابي الطويل.
وأعلن عون عن «عقد خلوة في
مجلس النقابة لمعالجة الشؤون
الداخلية بعيدا ً عن التشهير».
وأكد «أنّ نقابة المحررين دعت
إل��ى تطوير آلية عمل اإلع�ل�ام في
لبنان ،ون��ح��ن نحترم جميع من
ش���ارك وم��ن ل��م ي��ش��ارك ،وأب���واب
النقابة مفتوحة أم���ام الجميع،
لتسمع االنتقادات قبل المديح».
وق��د شهدت االنتخابات إقباال ً
ملحوظا ً رغم التشكيك والدعوات
إل��ى المقاطعة ،حيث أدل��ى 312
ناخبا ً بأصواتهم من أص��ل 561
ناخبا ً يحق لهم المشاركة بعدما
سدّدوا اشتراكاتهم السنوية.
ثم عرض عون نتائج االنتخابات
التي ج��اءت ك��اآلت��ي :الياس عون
 272صوتاً ،جورج شاهين 264

ص��وت �اً ،م��ي عبود أب��ي عقل 264
ص���وت���اً ،واص����ف ع���واص���ة 258
ص��وت �اً ،ج��وزي��ف القصيفي 258
صوتاً ،سكارليت حداد  256صوتاً،
سعيد ناصر الدين  254صوتاً،
ن��اف��ذ ق���واص  253ص��وت��اً ،علي
يوسف  244صوتاً ،يوسف دياب
 241ص��وت �اً ،م��ي س��رب��اه شهاب
 241صوتا ً وجورج بكاسيني 229
صوتاً.
أما من لم يحالفهم الحظ فهم:
يونس السيد  16صوتاً ،أنطوان
الشدياق  13صوتاً ،باإلضافة الى
 11ورقة بيضاء و 6أوراق ملغاة.
من جهتها ،أكدت حملة «قاطعوا
انتخابات المحررين» ف��ي بيان
«االس��ت��م��رار ف��ي ال��ع��م��ل النقابي
داخ��ل «نقابة م��ح � ّرري الصحافة
اللبنانية» ،واستكمال التحرك
القضائي انطالقا ً من ق��رار قاضية
األم���ور المستعجلة زلفا الحسن
تعيين خبير محلف لمراقبة عملية
االقتراع ورصد المخالفات».
وأث��ن��ت ال��ح��م��ل��ة ع��ل��ى «ج��ه��ود
الزمالء الصحافيين لمشاركتهم في
خلق مشهد نقابي جديد من حيث
الشكل والمضمون».
إل���ى ذل���ك ،أع��ل��ن��ت «الجمعية
اللبنانية م��ن أج���ل ديمقراطية
االنتخابات» في بيان ،أنها بناء
على دع���وة تلقتها «ب��ت��اري��خ 11

ً
�سيا�سيا
«�أحرار ال�شام» ت�سعى لوراثة الجماعات الم�سلحة
بالتفاو�ض على الزبداني والفوعة بدفع تركي
باريس  -نضال حمادة
ليس من الصدفة أن تقصف دمشق يوم اإلعالن عن هدنة
ثالثة أيام في الزبداني والفوعة ،حيث أوكل المسلحون
المتواجدون في الزبداني أمر التفاوض إلى حركة «أحرار
الشام» التي تعتبر منظمة ضمن الخط السلفي الدعوي.
وم��ن يعرف ص��راع��ات الجماعات المسلحة الداخلية ال
يستغرب أن يقوم زه��ران علوش بقصف دمشق ،إلفشال
التفاوض على انسحاب المسلحين من الزبداني ،ولعرقلة
توجه حركة «أح���رار ال��ش��ام» إل��ى التفاوض مع الدولة
السورية ومع حزب الله في هذه الفترة.
يأتي توجه حركة «أح��رار الشام» للعمل السياسي
في وق��ت تتع ّرض «جبهة النصرة» شريكها األكبر في
«جيش الفتح» لقصف من التحالف الدولي في شمال
حلب وللتخلي التركي عنها بعدما كانت خالل السنوات
الماضية مطية الدول التي عاثت في سورية دمارا ً وقتالً
وأولها تركيا وقطر ،اللتان اعتمدتا «النصرة» بسبب النفوذ
اإلخواني داخلها.
مراجع في المعارضات السورية قالت إن حركة «أحرار
الشام» فهمت أن فشل تركيا وقطر بإقناع األميركي برفع
«جبهة النصرة» عن الئحة اإلرهاب وعدم قصفها في سورية
يعني نهاية «النصرة» في وقت قريب وانشقاقها قسمين
األول مع «داعش» والثاني بين األحزاب وخصوصا «أحرار
الشام» ،لذلك سعت قيادة «أحرار الشام» للبحث عن طريق

النقيب عون يدلي بصوته
آب  2015م��ن أع��ض��اء ف��ي نقابة
المحررين على أث��ر طعن تقدّموا
به أمام قاضي األمور المستعجلة،
وبعد موافقة نقيب المح ّررين السيد

الياس عون ،راقبت يوم االقتراع في
 12آب  2015الختيار  12عضوا ً
لمجلس نقابة المحررين التي جرت
في قصر اليونيسكو».

ورأت الجمعية ف��ي تقرير لها
أنّ االنتخابات «شابها العديد من
المخالفات التي أثرت على نزاهة
العملية االنتخابية».

سياسي يجعلها الفريق الميداني الوارث لـ«جبهة النصرة»
والفصائل التكفيرية المحاربة .وتضيف المراجع أن تركيا
اليوم تعول على «أح���رار ال��ش��ام» في سعيها لتعويض
انسحاب «جبهة النصرة» من الريف الشمالي لحلب ،حتى
ال يقع بيد «داعش» الذي يشن هجوما ً عنيفا ً على مارع قرب
أعزاز منذ عدة أيام ،وتعتبر تركيا أن الجماعات التي تدربها
أميركا ليس لها قبل بقتال «داع��ش» بغياب «النصرة»
والفصيل الوحيد المؤهل هو حركة «أحرار الشام».
م��ن هنا تفيد المراجع نفسها أن تركيا لعبت ورق��ة
الفوعة والهدف جر اإليراني الحليف اإلقليمي القوي للدولة
السورية إل��ى التفاوض معها بطريقة غير مباشرة عبر
دفعها حركة «أحرار الشام» وبعض فصائل «جيش الفتح»
التكفيري لفتح معركة الفوعة وكفريا في ريف إدلب ،وهذا
مقدمة إلعادة صياغة الجماعات المسلحة بعد الخضوع
التركي ألميركا الذي وصل إلى التنازل عن حليفها «داعش»
وحليفتها «النصرة» ،والسماح للطيران األميركي باستخدام
قاعدة أنجرليك بعد عقد من الرفض ،وهذا ما يضع تركيا في
مواجهة أنصار «داعش» الكثيرين لديها ،في حال تدخلت
وفي حال لم تتدخل تعمق الخالف مع أميركا وتنظر إلى
األكراد يثبتون نفوذهم على حدودها ،أليس في نفي أميركا
للتصريحات التركية حول المنطقة العازلة ونفي تركيا أن
تكون الطائرات األميركية التي قصفت أطمة في ريف إدلب قد
انطلقت من أنجرليك ما يدعو للتساؤل عن حقيقة هذا الخلف
الهجين؟

قبالن :حكام العرب يحرقون �أطفال فل�سطين
بممار�ستهم الفتنة في العالم العربي

ّ
«يونيفيل» ّ
وتد�شن طريق ًا في الب ّيا�ض
تنظف مجرى الوزاني
مرجعيون -رانيا العشي
ب��دأت فرقة م��ن وح��دة الهندسة
ف��ي الكتيبة ال��ك��م��ب��ودي��ة العاملة
في ق��وات «يوينفيل» بالعمل على
تنظيف مجرى نهر ال��وزان��ي قبالة
منتزه حصن الوزاني بعد االتصاالت
التي أجرتها قيادة القوات المذكورة
بجيش العدو «اإلسرائيلي» للسماح
ألصحاب المنتزه بتنظيف المجرى
من األتربة والصخور التي خلّفها
فصل الشتاء الماضي.
وت��أت��ي عملية ال��ت��ن��ظ��ي��ف بعد
تقديم طلب م��ن صاحب المنتجع
السياحي خليل العبدالله ،إلى قيادة
«يونيفيل» في الناقورة منذ انتهاء
فصل الشتاء للموافقة على السماح
ل��ه بتنظيف ال��م��ج��رى م��ن األت��رب��ة
وال��ص��خ��ور واألش���ج���ار المتكسرة
التي جرفتها السيول في المجرى
تمهيدا ً للتحضير لبداية موسم فصل
الصيف ،لكن الموافقة أتت متأخرة
من قبل العدو عبر «يونيفيل».
وقد واكب عملية التنظيف انتشار
للجيش اللبناني وقوات «يونيفيل»
ومراقبي الهدنة الدوليين ،وسط
مراقبة من العدو من خلف الدشم
والكاميرات المتحركة المثبتة على
عامود يشرف على مجرى الوزاني.
على صعيد آخر ،دشنت الوحدة
اإليطالية طريقا ً في بلدة البيّاض في

قضاء صور ،في حضور قائد القطاع
ال��غ��رب��ي ل��ـ«ي��ون��ي��ف��ي��ل» ال��ج��ن��رال
اإلي��ط��ال��ي سالفاتوري كووتشي،
قائمقام قضاء صور محمد جفال،
رئيس إتحاد بلديات قضاء صور
عبد المحسن الحسيني ،رئيس

بلدية ص��ور حسن دب���وق ،رئيس
البلدية عاطف سليمان وع��دد من
الفاعليات الدينية ورؤساء بلديات
ومخاتير المنطقة وأهالي البلدة.
ون��ف��ذ مكتب ال��ت��ع��اون المدني
العسكري التابع للواء «الفريولي»

من الوحدة اإليطالية العاملة ضمن
إطار مهمة حفظ السالم في جنوب
لبنان ،مشروع تعبيد وتأهيل طريق
بطول  750مترا ً ومموال ً من الحكومة
اإليطالية في بلدة البيّاض ،األمر
الذي سيسهل التنقل وتأمين سالمة

خالل عملية التنظيف

ال��س��ي��ر وض��م��ان ال��س�لام��ة العامة
لسكان البلدة والمنطقة.
وأكد راعي الحفل الجنرال كووتشي
في كلمة العمل مع السلطات المحلية
لتحسين الظروف المعيشية ،مشيرا ً
ال��ى أن «ه��ذا التعاون المثمر بين
يونيفيل في القطاع الغربي يسمح
بتعزيز التعاون المدني العسكري
الذي سيستمر في المستقبل لصالح
السكان ولتطور هذا البلد الجميل».
وأل��ق��ى سليمان كلمة شكر فيها
للوحدة االيطالية مبادرتها لتنفيذ
ه���ذا ال��ط��ري��ق «ال����ذي ي��ض��اف إل��ى
سلسلة المشاريع اإلنمائية التي
أنجزتها في البلدة» ،منوها بالعالقة
ال��وط��ي��دة ال��ت��ي ت��رب��ط ج��ن��ود حفظ
السالم بالسكان المحليين .ثم قدم
للحضور أحد جرحى البلدة «والذي
كان قد أصيب أثناء حرب تموز حيث
كان للوحدة اإليطالية دور كبير في
مساعدته» ،موضحا ً انه سافر إلى
إيطاليا على كرسي متحرك وعاد
منها راجالً.
وأش��اد الحسيني ب��دور الكتيبة
اإلي���ط���ال���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة ف���ي إط���ار
«يونيفيل» «والتي إستطاعت منذ
قدومها إلى لبنان أن تضيف لمسة
إنمائية ساعدت البلديات والقرى
الجنوبية على النهوض وتعزيز
قدراتها م��ن أج��ل تقديم الخدمات
للمجتمع المحلي».

ن�سف الج�سور ( ...تتمة �ص)1
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ه����ذا ال��ت��ص��ع��ي��د ك���ان���ت زي�����ارة وزي���ر
الخارجية اإلي��ران��ي إل��ى بيروت وبعدها إل��ى دمشق،
ف��رص��ة لترتيب أوراق ال��م��واج��ه��ة ف��ي س��وري��ة ،على
ض��وء مناخات التصعيد الجديدة ،بينما دع��ا ظريف
من بيروت السعودية إل��ى ع��دم تعطيل الفرص أمام
اللبنانيين كي يتوصلوا إلى التفاهم الوطني.
اللبنانيون ال يبدو أنهم قادرون على التوصل إلى هذا
التفاهم ،وخير دليل ما تشهده حكومتهم من تجاذبات
وخ�لاف��ات تجعلها تتر ّنح على حافة السقوط ،بينما
تفاعالت قضيتي التعيينات والنفايات ال ت��زال تلقي
بثقلها على الج ّو المتوقع لجلسة اليوم للحكومة.
جدول أعمال الحكومة من جهة واقتراح قانون س ّن
التقاعد ال��ذي يشتغل عليه المدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم من جهة مقابلة ،وبينهما مرسوم
فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تبدو عناوين لسلة
تفاهمات واردة ،أو سلة المتفجرات التي يمكن أن
تنسف الحكومة ،وفقا ً لما أراد أن يقوله التيار الوطني
الحر ،في يوم شهد تظاهرات وصفها منظموها بأنها
بروفة لما سيحصل إذا استم ّر التجاهل.

الوطني الحر يضع جدول أعمال
لجلسة مجلس الوزراء

على وقع خبطة أقدام الشارع العوني ،بعد قرار تأجيل
تسريح المسؤولين األمنيين ،يعقد مجلس ال��وزراء اليوم
جلسة للبحث ف��ي ج���دول األع��م��ال ال���ذي وض��ع��ه رئيس
الحكومة للجلسات السابقة في موازاة جدول أعمال أعدّه
التيار الوطني الحر سيحمله وزير الخارجية جبران باسيل
إلى السراي.
وكان التيار الوطني بدأ أمس تح ّركه العملي للمطالبة
بحقوق المسيحيين ورفض التهميش .وانطلقت المواكب
السيارة والشعبية من مختلف المناطق اللبنانية باتجاه
ساحة الشهداء.
وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن التحرك
كان بمثابة «بروفا» للمرحلة المقبلة ،الفتة إلى أن «الخطوة
التالية للتحرك متوقفة على مدى تفهم الشريك اآلخر لرسالة
اليوم ،ألن دافع التحرك هو تصرفات هذا الفريق التي دمرت
معالم الدولة وحولتها إلى مزرعة ،فنسبة الجريمة والخطف
في ارت��ف��اع وأزم��ة النفايات مستفحلة ،والتمديد للقادة
األمنيين بلغ ذروته فضالً عن السرقات والفساد».
وشددت المصادر على «أن التيار ذاهب إلى أقصى الحدود
في التحركات في إطار األسلحة السلمية والديمقراطية التي
هي موجودة دائما ً وكثيرة ومنها العصيان المدني» .ورأت
أن «وزي��ري التيار لن يستقيال من الحكومة لكي ال يفسحا
المجال للفريق اآلخ��ر بالتصرف على ه��واه والتمادي في
مصادرة صالحيات رئيس الجمهورية ،لن نقبل بعد اآلن إال

بقائد جيش قوي ورئيس قوي يمثل المسيحيين ال رئيس
يمثل تيار المستقبل» ،مشيرة إل��ى «أن ال��ح��وار مع تيار
المستقبل لو حصل لن يكون إال ضمن شروط نضعها نحن
واتفاق مكتوب».

ٍ
موقف حاسم من ملف النفايات،
وإذ دعا قزي إلى اتخاذ
أكد «أن وزراء الكتائب سيطرحون الموضوع بصوت عال
ألنه إذا لم يتصدى المجلس ألزمة النفايات فال قيمة لهذه
الجلسة».

التظاهر اليوم ينتظر سالم

جلسة انتخاب الرئيس إلى  2أيلول

وأوضحت «أن ما ح��دث اليوم (أم��س) استنفار قواعد
وجماهير التيار ،على رغم العرقلة التي حصلت من القوى
األمنية على الطرقات وإعاقة المناصرين من الوصول إلى
ساحة الشهداء».
وإذ أشارت المصادر إلى «أن مسعى اللواء عباس إبراهيم
لم يصل إل��ى حائط مسدود وأن العمل ال ي��زال جاريا ً مع
جميع األطراف بعيدا ً عن اإلع�لام» ،حذرت من «أن أي قرار
سيتخذ في جلسة اليوم يتجاوز وزراء التيار سيتحمل
مسؤوليته رئيس الحكومة ويعتبر خطوة ضد الشريك
المسيحي ،فاألمور متجهة إلى التأزم داخل الحكومة إذا لم
يتم تفهم مطالب التيار ولم تقرأ رسالة التحرك جيدا ً من
قبل المعنيين» ،ولفتت المصادر إلى أن التظاهر اليوم أمام
السراي متوقف على ما سيصدر من سالم في بداية الجلسة،
مع تأكيدها أن «حزب الله يقف إلى جانب التيار في مجلس
الوزراء ومتعاطف ومؤيد لتحركاته في الشارع».
وأبدت المصادر استياءها من استقبال البطريرك الماروني
بشارة الراعي لوزير الدفاع الوطني سمير مقبل ،ورأت في
اللقاء محاولة الستفزاز للعماد عون.
وتمنى وزير التربية الياس بوصعب «أن نصل إلى حل
إيجابي في مجلس ال��وزراء اليوم وأن يحترموننا كمكون
أساسي في الحكومة».

الحكومة إلى هيئة حوار وطني!

في المقابل ،قال وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» «إن
تحركات التيار الوطني الحر تعطي حيوية وديمقراطية ،إن
كان في الشارع أو داخل جلسة مجلس الوزراء» ،واستبعد
قزي أن «يكرر الوزير جبران باسيل ما فعله في الجلسة
السابقة بحق الرئيس س�لام» ،معتبرا ً أن «التهجم شيء
والنقاش الحاد داخل الجلسة شيء آخر».
وشدد قزي على ضرورة االنتقال إلى تفعيل العمل الحكومي
وبحث القضايا الداهمة والمتعلقة بمصالح المواطنين
ومناقشة بنود جدول األعمال ،واستغرب «أن تنعقد جلسة
بال جدول أعمال» ،داعيا ً إلى «إحياء هذا الجدول وإال تحولت
الحكومة إلى هيئة حوار وطني».
وإذ لفت قزي إلى أنه في حال طرح وزراء التيار الوطني
الحر ملف التمديد للقادة األمنيين سيرد وزير الدفاع على
هذا الموضوع ،نافيا ً «إمكانية بحث فتح دورة استثنائية
للمجلس النيابي في جلسة اليوم».
وأضاف قزي« :كحزب كتائب نرفض أن يتحول المجلس
النيابي في ظل الفراغ الرئاسي إلى هيئة تشريعية بل يعتبر
اآلن هيئة انتخاب وموقنا هذا من منطلق دستوري ال عالقة
له في السياسة».

وبالتزامن مع الجلسة السابعة العشرين أمس النتخاب
الرئيس والتي أرج��أه��ا رئيس مجلس ال��ن��واب نبيه بري
إلى الثاني من أيلول المقبل ،كان البارز أمس تأكيد وزير
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف قبيل مغادرته لبنان
إلى سورية أن إيران ال تتدخل في الشؤون الداخلية في لبنان
وال نعتقد أن الساحة اللبنانية يجب أن تكون ساحة للتالعب
من قبل ال��دول األخ��رى ،ونتوقع من الالعبين السعوديين
اآلخرين أال يعرقلوا الوصول إلى نتيجة بل أن يسهلوا هذا
األمر ».وشدد على «أن معالجة الملف النووي وفرت األرضية
الصالحة لمزيد من التعاون بين دول المنطقة».

ظريف :لن نتدخل في الملف الرئاسي

وعلمت «ال��ب��ن��اء» أن ظريف ع��رض ف��ي لقاءاته كيفية
االستفادة من مفاعيل االتفاق النووي لمصلحة لبنان على
الصعيدين االقتصادي والتجاري ال سيما في القطاعات التي
تعاني من مشاكل كقطاع الكهرباء.
وشدد على أهمية انفتاح السوق االقتصادية بين البلدين،
وجرى التأكيد بين ظريف ووزير الدفاع سمير مقبل على أن
موعد الهبة اإليرانية للجيش مرتبط برفع العقوبات عن
طهران الذي لن يتجاوز مدة الشهر .والقت الدعوة اإليرانية
ترحيبا ً من المسؤولين اللبنانيين باعتبار أن التعاون فرصة
لالستفادة من التجارب والخبرات اإليرانية .وأكد ظريف
ضرورة مواجهة اإلرهاب ،مبديا ً االستعداد لدعم االستقرار
في لبنان ومساعدته بشتى الطرق.
وفي االستحقاق الرئاسي قال ظريف« :إن إيران جاهزة
للمساعدة في إرساء الحوار وتعزيز الوفاق بين اللبنانيين
باستثناء التدخل في الملف ال��رئ��اس��ي» ،الفتا ً إل��ى «أنه
باإلمكان حل هذه المعضلة عبر الحوار».
وأك��د رئيس مجلس النواب بحسب ما نقل عنه زواره
لـ«البناء» أنّ «السياسة اإليرانية عاقلة ومنفتحة وسعت
منذ فترات طويلة إلى ترتيب وضع المنطقة ،إال أنّ التداعيات
التي حصلت على مستوى المنطقة عقدت الموقف بين طهران
والرياض ،ويبدو أنّ ترتيب الملف اليمني مدخل ال ب ّد منه
لترتيب الملفات األخرى في الحسابات السعودية» .وأشار
إلى «أن إيران ملتزمة بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية
وملتزمة بمساعدة لبنان».
أمنياً ،أوقفت قوى الجيش في منطقة عرسال المطلوب
المدعو أح��م��د خ��ال��د الحجيري ،لمحاولته إدخ���ال م��واد
كيماوية إلى جرود البلدة ،من الممكن استخدامها في تصنيع
المتفجرات .كما أوقفت في بلدة عيترون  -قضاء بنت جبيل،
السوري عبد الرحمن شيخ موسى لالشتباه بانتمائه إلحدى
الجماعات اإلرهابية.

«القومي النا�صري»
يفتتح ال�صالون
الثقافي ال�شمالي
افتتح رئيس «التنظيم القومي
الناصري» سمير شركس ،الصالون
ال��ث��ق��اف��ي ال��ش��م��ال��ي ف��ي ط��راب��ل��س،
بحضور فاعليات سياسية ونيابية
وممثلين عن الرئيس نجيب ميقاتي
والوزراء أشرف ريفي وسمير الجسر،
رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ط��راب��ل��س وممثلين
عن القوى السياسية واالجتماعية
والثقافية في المدينة .وألقى درويش
مراد كلمة الصالون الثقافي.

�إعالنات ر�سمية

قبالن يوزع الشهادات على الناجحين

(أحمد موسى)

البقاع الغربي ـ أحمد موسى
أكد رئيس مجلس الجنوب قبالن قبالن أننا أبناء وأصحاب مدرسة
صادقة في كل المقاييس والمعايير« :فإذا تحدثنا عن الوحدة الوطنية
نحن أرب��اب الوحدة الوطنية ،وإذا تحدثنا عن التعايش نحن ص ّناع
التعايش ،وإذا تحدثنا عن المقاومة نحن رجال المقاومة ،وإذا تحدثنا عن
الصمود نحن من اخترع الصمود فوق هذه األرض».
كالم قبالن جاء خالل رعايته الحفل التكريمي الذي أقامته بلدية عين
التينة في البقاع الغربي للطالب الناجحين في اإلمتحانات الرسمية،
وتكريما ً للمربي محمد هاشم ،بحضور مسؤول حزب الله في البقاع
الغربي الشيخ محمد حمادي ورئيس بلدية عين التينة حسن هاشم
وأعضاء المجلس البلدي والمختارين ولفيف من العلماء وفاعليات
المنطقة السياسية والحزبية والبلدية واإلختيارية وأهالي المكرمين
وحشد من أبناء البلدة ،وذلك في منتزه عين الضيعة البلدي.
وقال قبالن« :ال نريد وحدة وطنيّة على نموذج تكاذب الكثيرين اليوم
في هذا البلد ،نريد أن نكون صادقين ،التعايش اإلسالمي المسيحي حقيقة
نؤمن بها هنا في السر وفي العلن مع أهلنا ومع غير أهلنا بما يستتبع من
تقديم الضريبة ،فنحن ال نتغنى بهذا البلد بالمجان».
وأضاف« :يجب أن نحفظ أسماء شهداءنا وعناوين معاركنا ومقاومتنا
وأن نحفظ أنّ هناك عدوا ً إسرائيليا ً متربصا ً بنا ،كان وما زال وسيبقى
عدوا ً لهذه األمة ولهذا الشعب مهما بدّل وغيّر اآلخرون».
وختم قبالن« :هذا العدو يجب أن يبقى في عقولنا عدوا ً متربصا ً وهو
ّ
ويتحضر ويناور وينفذ المناورات من أجل أن تسنح له
اآلن يستعد
الفرصة لإلنقضاض علينا ،فيجب أن تبقى أعيننا مفتحة على هذا العدو
الذي يستكمل اليوم القضاء على المسجد األقصى وعلى فلسطين ،والذي
يحرق أطفال فلسطين في هذا اليوم ،والذي يحرق األطفال ليس فقط العدو
اإلسرائيلي ،فالذي يحرق أطفال فلسطين حكام العرب ،الذين يمارسون
الفتنة والقتل والدماء والحروب في بلدان العالم العربي واإلسالمي».
وفي الختام وزع قبالن وهاشم وحمادي شهادات التقدير والهدايا على
الناجحين.

النابل�سي و�أبو رغيف
يبحثان �أو�ضاع العراق والمنطقة

اعالن
يعلن اتحاد بلديات شمال بعلبك عن
إج���راء مناقصة عمومية بطريقة تقديم
العروض إلنجاز شراء آليات التحاد بلديات
شمال بعلبك للمرة الثانية بعد عدم توفر
العروض في المرة األولى وفقا ً لقرار مجلس
االتحاد /4م بتاريخ  2015/2/25ودفتر
الشروط المعد لهذه الغاية.
يمكن لمن يرغب االشتراك في المناقصة
االط�ل�اع وال��ح��ص��ول على دف��ت��ر ال��ش��روط
الخاص في مركز االتحاد .تقدم العروض
في مركز االتحاد في بلدة العين طيلة الفترة
الممتدة من تاريخ  2015/8/13لغاية
 2015/8/21على ان تسلّم العروض قبل
الساعة الثانية عشرة من ظهر آخر يوم دوام
عمل رسمي يسبق موعد المناقصة ،ويرفض
كل عرض بعد هذا الموعد .تفض العروض
امام لجنة مناقصات اتحاد بلديات شمال
بعلبك ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة من
صباح يوم السبت  2015/8/22في مركز
االتحاد.
رئيس اتحاد بلديات شمال بعلبك
االستاذ خليل حسن البزال
إعالن
بلدية الحدت
سبنيه  -حارة البطم
اعالن عن مزايدة عمومية
تعلن بلدية ال��ح��دت -سبنيه -حارة
البطم ع��ن اج���راء م��زاي��دة عمومية (على
اساس زيادة مئوية) وذلك في تمام الساعة
الثانية عشرة من يوم الخميس الواقع فيه
 2015/9/3في مركز البلدية لتلزيم بيع
آليات ملك البلدية حسب الجدول المرفق
بدفتر الشروط.
يمكن للراغيبن االش���ت���راك ف��ي ه��ذه
المزايدة اإلطالع على دفتر الشروط الخاص
في مركز البلدية واالستحصال على نسخة
منه من قلم البلدية وذلك طيلة اوقات الدوام
الرسمي.
تقدم العروض مختومة باليد مباشرة
في قلم البلدية خالل اوقات الدوام الرسمي
على ان تصل قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد الجراء
المزايدة ،ويرفض كل عرض ال يقدم بهذه
الطريقة .يعلن عنها في الجريدة الرسمية
وثالث صحف محلية قبل  15يوم على االقل
من تاريخ اجراء المناقصة.
الحدت في 2015/7/28
رئيس البلدية الحدت -سبنيه -حارة
البطم
جورج إدوار عون
التكليف
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وفيات
زوجة الفقيد روز ماري سعادة
أوالده :المهندس أس��ع��د ي ّمين
وزوجته رانيا ّ
فضول وعائلتهما
الموسيقي غسان ي ّمين
وأنسباؤهم
ي��ن��ع��ون إل��ي��ك��م فقيدهم الغالي
المأسوف عليه المرحوم

جوزف أسعد ي ّمين

النابلسي مستقبالً ابو رغيف
استقبل العالمة الشيخ عفيف النابلسي المفكر اإلسالمي عمار أبو رغيف
وتداول معه شؤون العراق والمنطقة .
وشدد النابلسي على «أهمية أن تكون القيادة التي تتحمل مسؤولية في
الجانب السياسي على قدر كبير من التقوى والتضحية وأن تعمل لخدمة
الناس .وإذا كان للتخلف جذور فهو بسبب األداء السيء الذي تقوم به النخب
الحاكمة» .
ولفت إلى أن العراق «يجب أن يعود إلى دوره الطليعي في حركة األمة وال
يمكن ذلك إال من خالل نخبة وطنية ملتزمة ومسؤولة».

المنتقل ال��ى رحمته تعالى يوم
الثالثاء ال��واق��ع ف��ي  11آب 2015
مت ّمما ً واجباته الدينية.
ياحتفل بالصالة ل��راح��ة نفسه
أمس األربعاء  12الجاري في كنيسة
السيدة الكبرى ،بيت شباب.
تقبل التعازي اليوم الخميس 13
الجاري ابتداء من الساعة الثانية
بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة
مساء ف��ي ص��ال��ون كنيسة السيدة
الكبرى ،بيت شباب.

