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حمليات � /إعالنات

وفد من «القومي» في زحلة
يزور ال�صوري مهنئ ًا ِبا�سم حردان

تحدث عن مراحل ونتائج زيارته الأولى لإيران

زمكحل :لدينا الطموحات نف�سها لتحقيق النمو والتك ّيف مع المتغ ّيرات
ب��ع��د ع���ودت���ه م���ن ال��ج��م��ه��وري��ة
اإلسالمية اإليرانية التي زارها على
رأس وفد اقتصادي ض ّم أكثر من 30
شخصا ً من جميع القطاعات ،عقد
رئيس تج ّمع رجال األعمال اللبنانيين
الدكتور فؤاد زمكحل مؤتمرا ً صحافيا ً
في نادي الصحافة بحضور عدد من
أعضاء الوفد تحدّث خالله عن نتائج
هذه الزيارة ووقعها االقتصادي.
وقال زمكحل« :منذ اليوم األول في
العاصمة اإليرانية أعجبنا بالبنية
التحتية المتط ّورة والتنظيم ورؤية
القطاع العام ،وخاصة بديناميكية
واستراتيجيات ال��ق��ط��اع الخاص
اإلي��ران��ي .وق��د ك ّرسنا األي��ام األول��ى
من زيارتنا االستكشافية التي دامت
 6أيام لزيارة المنظمات الحكومية
والعامة لفهم القوانين والهياكل
والشروط للعمل والتعاون تجاريا ً
مع إي���ران .وبالتالي ،اجتمعنا مع
وزارات االقتصاد والتجارة والصحة
والصناعة وكذلك مع لجنة االستثمار
والخصخصة والمناطق الحرة .وفي
األي��ام التالية عقدنا اجتماعات مع
القطاع الخاص ( )...في الوقت نفسه
ّ
نظم ك ّل عضو من أعضاء الوفد لقاءات
خاصة وثنائية مع ع��دة أشخاص
معنيين بمجاله وقطاعه».
وأض���اف« :يمكنني أن أؤك��د لكم
إعجابنا ب��اإلج��م��اع ب��ه��ذه السوق
الضخمة المؤلفة م��ن  80مليون
نسمة ،وبإمكانات التطور والنم ّو
التي تتمتع بها في جميع المجاالت.
كان واضحا ً تماما بالنسبة إلينا أنّ

زمكحل وأعضاء من الوفد خالل المؤتمر في نادي الصحافة
السلطات والقطاع العام والخاص
اإليراني متح ّمسون ج��دا ً الستقبال
وتشجيع رجال األعمال والمستثمرين
من مختلف أنحاء العالم ،وخصوصا ً
اللبنانيين ،على العمل ف��ي ومع
إي��ران ،إذ ال تتمحور أهدافهم فقط
حول التركيز على الموارد الطبيعية
(النفط والغاز والمعادن) ،ولكن قبل
ك ّل شيء ير ّكزون أيضا ً على االنفتاح
على القطاع الخاص والخصخصة
وب��ن��اء اقتصاد مختلط م��ع تطوير

م��ؤس��س��ات ال��ق��ط��اع ال��خ��اص على
المستوى المحلي وال���دول���ي .من
ناحية أخرى ،يهت ّم اإليرانيون بشكل
كبير بتسليط ال��ض��وء على موقع
إي��ران الجغرافي وأهميتها للتجارة
والتبادل التجاري اإلقليمي ،بغية
منصة اقتصادية إقليمية
لعب دور
ّ
كبيرة ،وم��ن هنا األهمية الكبيرة
المعطاة لخلق مناطق حرة متعدّدة
(على سبيل المثال كيرش )...التي
توفر العديد من الميزات الضرائبية

وغيرها للمستثمرين األجانب».
وتابع زمكحل« :إنّ رجال األعمال
اللبنانيين في حاجة إلى الشركات
اإليرانية للتطور وتأسيس شركات
واالستثمار في هذه السوق الكبيرة
المتنامية .وف��ي المقابل ،يحتاج
رجال األعمال اإليرانيون إلى نظرائهم
اللبنانيين للتطور والنمو دوليا ً
بمساعدة الجالية اللبنانية الكبيرة
ذات النفوذ ال��ق��وي وال��م��وزع��ة في
جميع أنحاء العالم ،فهم في حاجة

إل��ى التطوير ،واس��ت��خ��دام خبرتنا
اإلدارية العظيمة وكفاءات التسويق
واإلبداع والتصدير والتنمية والهيكلة
والتنظيم الموجودة لدينا».
وإذ أش��ار إل��ى أن��ه «ت � ّم التحديد،
بوضوح ،العالقة التكاملية وليس
التنافسية بين الجانبين ،باإلضافة
إل��ى التعاون وال��ت��آزر» ،أك��د أن��ه «ال
يكمن تطبيق ك�� ّل ه��ذه اإليجابية
وال��م��ش��اري��ع المختلفة وال��ف��رص
المتعدِّدة قبل رفع العقوبات بشكل
نهائي» .وقال« :نأمل أن يكون العام
 2016حاسما ً وأن يدخل االتفاق حيّز
التنفيذ».
وأك����د «أن��ن��ا أن��ص��ار االق��ت��ص��اد
وروح المبادرة واإلب���داع والتنمية
االقتصادية والعمل بعيدا ً عن أي
ال��ت��زام سياسي ودي��ن��ي ،وشعرنا
ب��وض��وح وج��ود األول��وي��ات نفسها
لدى محاورينا اإليرانيين .وقد حدّدنا
العديد من النقاط المشتركة مع رجال
األعمال اإليرانيين» .وق��ال« :لدينا
الطموحات نفسها لتحقيق النمو،
والمزايا نفسها للمثابرة والبقاء على
قيد الحياة ،والتكيّف السريع مع
المتغيّرات .علينا التعاون معا ً من
أج��ل النمو والتطور بشكل مستقل
أو مترابط ،من أجل مستقبل أفضل
وبناء اقتصاد مزدهر لبلدينا».
وختم زمكحل ب��أنّ «ه��ذه الرحلة
األولى كانت ناجحة جدا ً على جميع
المستويات ،وسيتبعها العديد من
الوفود ومن زي��ارات وفود أخرى أو
زيارات على المستوى الفردي».

و�صلت �سكين «داع�ش» ( ...تتمة �ص)1
��ب ال��ك�لام األميركي الماء
ص ّ
البارد على رؤوس َمن في أنقرة
وال��ري��اض ،بينما كانت األولى
تتلقى ك�لام��ا ً إي��ران��ي��ا ً صاعقاً،
عن امتالك وثائق وص َور تثبت
ت�����و ّرط ح��ك��وم��ة أردوغ������ان في
صفقات النفط المنهوب لحساب
«داع������ش» ،ب��ع��دم��ا ب��ذل��ت أنقرة
جهودا ً لتقديم إيران كطرف بعيد
عن النزاع مع روسيا ،وتحدّثت
صحفها ع ّما أسمته «امتعاضا ً
إي��ران��ي��ا ً م��ن التص ّرف الروسي
المتف ّرد في سورية ،وخصوصا ً
تجاه تركيا التي تربطها بإيران
ع�لاق��ات خ��اص��ة» ،ل��ي��أت��ي كالم
رئيس مجلس تشخيص مصلحة
النظام في إيران محسن رضائي
ق��اط��ع��ا ً وح��اس��م��ا ً بتأكيد درجة
التنسيق والتكامل بين موسكو
وط���ه���ران م���ن ج��ه��ة ،وبالعزم
الذي يجمعهما على تأديب تركيا
من جهة أخرى.
أم������ا ال�����ري�����اض ف���ق���د ت��ل�� ّق��ت
الصفعة األميركية وهي تستع ّد
الس��ت��ض��اف��ة م��ؤت��م��ر لمك ّونات
المعارضة السورية التي تسعى
السعودية لتجميعها تحت شعار
أولوية رحيل الرئيس السوري
ألي ب��ح��ث ف��ي العملية
ت��م��ه��ي��دا ً ّ
السياسية.
ال���س���ع���ودي���ة ال��م��رت��ب��ك��ة في
الملفين ال��س��وري واليمني ،ال
تق ّل ارتباكا ً في الملف اللبناني،
ف���ف���ي ال�����وق�����ت ال��������ذي تسعى
الرياض إلى إظهار جديتها في
رعاية تسوية رئاسية ،عنوانها
تقديم أحد ق��ادة الثامن من آذار
وح���ل���ف���اء س���وري���ة وال��م��ق��اوم��ة
النائب سليمان فرنجية ،مرشحا ً
رئاسيا ً مقبوالً من الجميع ،يقدم
مسؤولوها على ارتكاب حماقة
في المضمون والتوقيت ،باتخاذ
قرار وقف بث قناة «المنار» على
قمر عربسات ،بينما كان الرئيس
ال���ف���رن���س���ي ف���رن���س���وا ه���والن���د
ي��ج��ري ات���ص���االً ت���ش���اوري���ا ً مع
النائب فرنجية تكريسا ً لتقديمه
كمرشح رئاسي يحظى بالدعم
الدولي ،ضمن إطار التفاهم على

وفيات
رقد على رجاء القيامة المرحوم

مارون يوسف حنينة
زوجته المرحومة ماري حنا الدويهي
أبناؤه الدكتور وليد زوجته انطونيا
كاالفات وعائلتهما
سالم زوجته ريتا عازار وعائلتهما
المهندس ناجي زوجته الين بارمقزيان
وعائلتهما
ج��ه��اد زوج���ت���ه ك���وري���ن أب����و ج���ودة
وعائلتهما
ابنته دوريس زوجة المهندس انطوان
نونه وعائلتهما
احتفل ب��ال��ص�لاة ل��راح��ة نفسه أمس
الجمعة في كنيسة مارت تقال – الحازمية.
تقبل التعازي اليوم السبت  5كانون
األول من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
حتى السادسة مسا ًء
ويوم غ ٍد األحد  6كانون األول من الساعة
الثانية بعد الظهر حتى السابعة مسا ًء في
صالون كنيسة مارت تقال – الحازمية.

ت��س��وي��ة تضمن ع���ودة الرئيس
س��ع��د ال���ح���ري���ري إل����ى رئ��اس��ة
الحكومة مقابل وصول فرنجية
إلى رئاسة الجمهورية وتدعمها
فرنسا والسعودية ،وتسعيان
ل��ض�� ّم ال����دول ال��م��ع��ن��ي��ة بلبنان،
وخصوصا ً روسيا وإيران.

باسيل والجميل في
بكركي

بعد ع��ودة البطريرك الماروني
ال��ك��اردي��ن��ال م���ار ب��ش��ارة بطرس
ال��راع��ي م��ن زي��ارت��ه إل��ى البرازيل
وأل��م��ان��ي��ا ،ش��ه��دت بكركي حركة
سياسية مكثفة ح��ول ال��م��ب��ادرة
الرئاسية التي تط ّرق إليها مجلس
المطارنة الموارنة خالل اجتماعه
الشهري في بكركي أمس ،فرأى أن
«فرصة جدية تبرز لملء الشغور،
ما يقتضي التشاور والتعاون بين
جميع الفرقاء اللبنانيين إلخ��راج
ال��ب�لاد م��ن أزم���ة ال��ف��راغ الرئاسي
وتعطيل المؤسسات الدستورية»،
مشيرا ً إل��ى أن «الرئيس ،بما أنه
رأس الدولة ،كما ينص الدستور ،هو
حجر الزاوية في العمارة الوطنية
بأبعادها التاريخية والمؤسساتية
ولذلك ينبغي أن يأتي انتخابه عن
تبصر عميق في أهمية هذا الموقع
ّ
ودوره األساسي».
وانطالقا ً من هذا الموقف ،التقى
ال��ب��ط��ري��رك ال��راع��ي رئ��ي��س ح��زب
الكتائب النائب سامي الجميل ثم
انضم إل��ى االجتماع رئيس التيار
الوطني الحر وزير الخارجية جبران
باسيل الذي أشار بعد اللقاء إلى أننا
«نأتي اليوم إلى بكركي لتعزيز هذه
القوة ونقيم االتفاق الذي يؤمن لنا
الديمومة ،ديمومة ملء المقعد األول
في لبنان ،لما يمثل من مسيحيين
ولبنانيين ،ولنزاوج في هذا الموقع
ما تجمعه المارونية وهو المسيحية
والحرية».
متمسكون
وأضاف باسيل« :نحن
ّ
بحريتنا في الشرق ،لنختار بحريّة
رئيسنا ون��خ��ت��ار ب��ح��ر ّي��ة قانون
ان��ت��خ��اب ع��ل��ى أس��اس��ه سنختار
ممثلينا ونتمثل من خالله».
أم��ا الجميل ف��ق��ال بعد اللقاء:
«نتواصل مع فريق الوزير فرنجية
تقريبا ً مرة كل يومين ،لنرى ما إذا
ك��ان ال��وزي��ر فرنجية مستعدا ً أن
يالقينا إل��ى نصف الطريق أو ال،
لن ننتخب أي مرشح خطابه هو
خطاب فريق من اللبنانيين ،إذا كان
الوزير فرنجية مستعدا ً أن يضع
جانبا ً صداقاته والخط السياسي
الموجود فيه اليوم ،ويُالقينا إلى
نصف الطريق ،ليس لدينا فيتو على
شخصه ،ولكن ال أحد يقدر أن يطلب
من الكتائب أن تسير بمرشح خطابه
السياسي مناقض لها».
ويُذكر أن هذا االجتماع جاء عقب
اللقاء الذي جمع الراعي وفرنجية
أول من أمس.

فرنجية يتلقى اتصاال ً
من هوالند

وكان فرنجية قد تلقى اتصاال ً من
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
وت ّم البحث خالله في المستجدات
والتطورات كافة على الساحتين
اإلقليمية والدولية.

التسوية واحتماالت
النجاح والفشل

وأش����ارت م��ص��ادر مطلعة على
االجتماع لـ«البناء» إلى «أن لبنان
خص التسوية
يعيش حالتين في ما ّ
المطروحة ،حالة تقدّم التسوية،
لكن تتطلّب بعض الوقت لتذليل

الصعوبات والعقبات .وهذه الحالة
يمثلها تيار المستقبل والنائب وليد
جنبالط والوزير فرنجية .أما الحالة
الثانية فتمثلها القوى المسيحية
وب��ش��ك � ٍل أس��اس��ي ح���زب ال��ق��وات
والعماد ميشال عون المدعوم من
حزب الله .وفي هذه الحالة هناك
اقتراح جدي النتخاب رئيس لم يبتّ
بعد واحتماالت نجاح التسوية ال
تتقدّم على احتماالت فشلها».
والحظت المصادر أن «تراجعا ً
ملحوظا ً سجل في اللغة التي تحدث
بها الراعي عن التسوية فور عودته
من الخارج لمصلحة لغة تغليب
الحوار المسيحي الذي ذكره بيان
المطارنة ،وبخاصة أن الراعي كان
يعتمد بشك ٍل أو بآخر على بعض
األط���راف ال��ذي��ن ك��ان��وا إل��ى جانبه
وباألخص حزب الكتائب».

ما بعد التسوية...

وأكدت مصادر في التيار الوطني
الحر لـ«البناء» «أن ال مشكلة مع
الوزير فرنجية ومن حقه الترشح
ويملك ال��م��ؤه�لات والحيثية في
ه��ذا المنصب ،وه��و م��ن الزعماء
المسيحيين األق���وي���اء وخ��ي��اره
السياسي ه��و خ��ي��ار ال��ت��ي��ار ،لكن
التيار لن يعلن موقفا ً من التسوية
قبل إعالن فريق  14آذار والمستقبل
تحديدا ً ترشيح فرنجية والبحث
في سلة التسوية المتكاملة ،وما
ب��ع��د ال��ت��س��وي��ة ،أي ف��ي تسمية
رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة
واالن��ت��خ��اب��ات النيابية وق��ان��ون
االنتخاب .وحتى اآلن لم يطرح أحد
علينا البحث في هذه األم��ور ،لذلك
لن نتداول بأي أمر غير رسمي ،ألن
المشكلة ليست في انتخاب رئيس
للجمهورية بل مشكلة الشراكة في
الحكم واحترام الدستور والميثاق».
وأبدت المصادر ارتياحها لكالم
فرنجية بأنه سيتحدث مع العماد
ع��ون ف��ي التسوية ،وأش���ارت إلى
أنهما سيبحثان قريبا ً في تفاصيل
التسوية ،وأكدت أن نتيجة النقاش
لن تؤثر على العالقة بين الطرفين.
وأش�����ارت ال��م��ص��ادر إل���ى «أن
ال��ت��واص��ل مستمر م��ع ح��زب الله
ح��ول ه��ذه التسوية» ،وأوضحت
أن «ترشيح الطرف اآلخر لفرنجية
يعكس إقراره واقتناعه باستحالة
فرض ميشال سليمان آخر رئيسا ً
على اللبنانيين بصفقة خارجية –
داخلية؛ وبالتالي هذا يعتبر إنجاز
لفريقنا السياسي ،لكن لن نكتفي
به بل سنبحث بالسلة المتكاملة
لنحقق الشراكة في الحكم».

الكتائب :ننتظر
الضمانات

وأك����د ال��ن��ائ��ب إي��ل��ي م��ارون��ي
لـ«البناء» أن «مقاربة حزب الكتائب
للتسوية تختلف عن مقاربة التيار
الوطني الحر .الكتائب تتحدّث في
األم��ور الوطنية ،أما التيار فهو في
الخط السياسي نفسه الذي ينتمي
إليه فرنجية .وبالتالي ال يستطيع
التيار الطلب من فرنجية ضمانات
أو مقاربة سياسية».
وأشار ماروني إلى أن «االجتماع
في بكركي حصل صدفة ،حيث قدّم
باسيل أثناء وجود الجميل مجتمعا ً
بشك ٍل منفرد مع الراعي ودخل بعدها
ب��اس��ي��ل» ،وأوض���ح أن «مقاربتنا
وطنية وتشكل مواضيع طاولة
الحوار ،ونحن بانتظار أجوبة على
الهواجس التي طرحناها ال سيما بما
يتعلق بالعالقة مع سورية وسالح
ح���زب ال��ل��ه وت� ّ
�دخ��ل��ه ف��ي ال��ح��رب
السورية».
أش����ار إل���ى ل��ج��ان ت��واص��ل من
«الكتائب» و«ال��م��ردة» لبحث هذه

األم����ور ،وأك���د أن «ال��رئ��ي��س ال��ذي
سيأتي يجب أن يحظى بتأييد
المسيحيين ألنهم المعنيون بهذا
الموقع أكثر من غيرهم» ،موضحا ً
أن «بكركي مظلة لجميع القوى
المسيحية ،لكن في السياسة األمور
تقاس بحسب المواقف السياسية».

المشنوق :عرسال محتلة

ب��ع��د إن���ج���از ص��ف��ق��ة ت��ب��ادل
العسكريين ،خرج وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق ليب ّرر
الفضيحة السيادية التي رافقت
إنجاز الصفقة ال سيما استعراض
مقاتلي «جبهة النصرة» في جرود
عرسال ،واعترف بأن عرسال منطقة
محتلة.
وخالل زيارته المديرية العامة
لألمن العام لتهنئتها ،بإنجازها
عملية تحرير العسكريين اللبنانيين،
أعلن المشنوق أن «منطقة عرسال
محتلة ،ومن السهل علينا الدخول
ف��ي عملية ع��س��ك��ري��ة ف��ي��ه��ا ،لكن
ه��ذا يعني االن��خ��راط ف��ي الحرب
السورية ،وهمنا األساسي االبتعاد
عن الحريق السوري» .وأش��ار إلى
أن «الدولة لن تو ّفر أي جهد لإلفراج
عن العسكريين التسعة المخطوفين
لدى داعش».
وأك��د المشنوق أن «العملية ما
كانت لتتم لوال مباركة ودعم خلية
األزم��ة ،وعلى رأسها الرئيس تمام
سالم ،والمتابعة الدائمة واالهتمام
والسؤال كل يوم من الرئيس نبيه
ب���ري ،والجهد ال���ذي ب��ذل��ه األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله في اتجاه سورية لدفع النظام
السوري نحو مساعدة لبنان لحل
هذه المشكلة».

كالم المشنوق
أخطر من بنود الصفقة

وأبدت مصادر مطلعة في  8آذار
دهشتها لكالم المشنوق ووصفته
ب��أن��ه «أش����د خ���ط���ورة م���ن ب��ن��ود
صفقة التبادل ،ورسالة طمأنة من
المشنوق إلى المسلحين بأن الدولة
لن تستعمل معهم أساليب القوة
حتى ل��و ك��� ّرروا عمليات الخطف
لجنود لبنانيين ،ألننا إذا واجهناكم
فسنرى أنفسنا منخرطين في خندق
واحد مع الجيش السوري في الحرب
على اإلرهاب».
وأضافت المصادر« :ه��ذا الكالم
معاكس للمنطق العسكري ومنطق
السيادة الوطنية وال��واق��ع ال��ذي
يجري اآلن ،حيث يستهدف الجيش
مواقع المسلحين عندما يرى ذلك
مناسباً».
ورأت في كالم المشنوق «تبريرا ً
لعجز الدولة والتغطية على الخطأ
االستراتيجي والوطني الكبير الذي
أدى إلى أسر العسكريين ونوعا ً من
إشارة للمسلحين بأنهم مهما فعلوا
واعتدوا فلن تستعمل الدولة معهم
القوة» ،ولفتت إلى أنه «حتى لو لم
يكن هناك ق��رار سياسي بالهجوم
على المسلحين فمن غير المسموح
للدولة أن تطمئن اإلرهابيين».
وأوضحت المصادر «أن اعتراف
المشنوق ب��دور ال��دول��ة السورية
بنجاح عملية التبادل ،ج��اء بعد
أن كشف المدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم كل األدوار ال
سيما دور سورية ،ما سبب إحراجا ً
للمشنوق ول��م يعد باستطاعته
التعامي أو إخفاء ذلك».

الجيش واصل قصف
مواقع المسلحين

وفي موازاة ذلك ،واصل الجيش
ال��ل��ب��ن��ان��ي ق��ص��ف��ه ال��ص��اروخ��ي
المدفعي ،على مواقع وتجمعات

المسلحين اإلرهابيين ف��ي ج��رود
عرسال.

وطار ّيا تودّع
الشهيد حمية

وشيّعت قيادة الجيش اللبناني
وب��ل��دة ط��اري��ا وال��ب��ق��اع الجندي
الشهيد محمد معروف حمية الذي
تسلم األم���ن ال��ع��ام جثمانه من
«جبهة النصرة» ،في موكب رسمي
وشعبي انطلق من أمام المستشفى
العسكري في بيروت م��رورا ً بقرى
غ��رب بعلبك ،حيث ّ
نظم للشهيد
استقبال حاشد على امتداد الطريق
ونثر األرز والورود وصوال ً حتى بلدة
طليا مسقط رأس الشهيد.

قام منفذ عام منفذية زحلة في الحزب السوري القومي
االجتماعي أحمد سيف الدين على رأس وفد من أعضاء
هيئة المنفذية وأعضاء المجلس القومي بزيارة متروبوليت
أبرشية زحلة وبعلبك للروم األرثوذكس المطران يونان
الصوري في مق ّر المطرانية في زحلة.
وقدّم الوفد التهنئة ِباسم رئيس الحزب النائب أسعد
حردان والقيادة الحزبية إلى المطران الصوري لتسلّمه

منصبه الجديد والثقة التي أواله إياها المجمع االنطاكي
للروم األرثوذكس.
كما ت ّم التداول خالل اللقاء في شؤون وشجون بقاعية
ووطنية عامة ،وكانت وجهات النظر متطابقة حيالها،
وت � ّم االت��ف��اق على التعاون والتواصل بشكل دائ��م لما
فيه مصلحة منطقة زحلة والبقاع في مختلف النواحي
اإلنمائية والتربوية واالجتماعية.

ت�شييع المنا�ضل القومي �سميح الح�سنية في بلدته عين وزين ـ ال�شوف

روحانا :نذر نف�سه لخدمة مجتمعه وق�ضيته
شيّع ف��ي بلدة عين وزي��ن ـ��ـ ال��ش��وف بمأتم حزبي
وشعبي ،المناضل القومي سميح الحسنية ،وشارك
في التشييع رئيس المجلس األعلى في الحزب السوري
القومي االجتماعي الوزير السابق محمود عبد الخالق،
ناموس مجلس العمد نزيه روحانا ،عميد اإلذاعة واإلعالم
وائ��ل الحسنية ،عضو المجلس األعلى عاطف بزي،
منفذ عام الشوف د .نسيب أبو ضرغم وأعضاء هيئة
المنفذية ،وعدد من أعضاء المجلس القومي ومسؤولي
الوحدات ،ومشايخ وفاعليات ،وجمع كبير من القوميين
والمواطنين.
ألقيت في التشييع كلمات تحدّثت عن مزايا الراحل،
وتحدّث باسم منفذية الشوف ومفوضية عين وزين جمال
الحسنية.
وألقى كلمة مركز الحزب ناموس مجلس العمد نزيه
روحانا فقال :من الصعوبة بمكان ،أن يقف الواحد م ّنا
ُم َؤبّنا ً رفيق درب وحياة ومصير ،ولكن األصعب من ذلك،
أن نودّع مثل هؤالء الرفقاء في مثل هذا الزمن الصعب،
الزمن الذي نحتاج فيه إلى أمثالهم.
اليوم يغيب ع ّنا الرفيق المهندس سميح الحسنية ،بعد
عمر مديد قضاه في صفوف النهضة القومية االجتماعية،
حيث لم يقف عمره الحزبي على خدمة حزبه فقط ،بل كان
في كليّته متفانيا ً في خدمة المجتمع.
يغيب ع ّنا ،وقد عاش صراعين ،صراعٌ بروحه وعقله مع

ظاهرة سرطان اإلرهاب الذي يهدد بالدنا والعالم ،وصراعٌ
مع المرض الذي لم يتو ّقف عن نخر الجسد.
أضاف روحانا :لقد عرفناه في الحزب ،رفيقا ً يعطي
بصمت المؤمن ،ثابتا ً على عقيدته ،مؤمنا ً بشعبه ك ّل
شعبه ،ناذرا ً نفسه لخدمة مجتمعه .وهو من بيتٍ قدّم قبله
شقيقه ياسر شهيدا ً كما قدّمه هو مناضالً...
ما تخلّف يوما ً عن مهمة ،وال بخل بعطاء ،دأبه الخير
العام والمصلحة العامة ،هكذا عرفناه في الحزب ،وهكذا
عرفته بلدته التي أحب.
ولئن أقعده المرض عن حركة الجسد ،فإنّ روحه وفكره
بقيا يتح ّركان في معراج القضية القومية.
اليوم نودّع الرفيق سميح ،فينطوي جسدا ً في تراب
هذه البلدة المناضلة التي شعّ ت بنور الشهادة على مدى
عقود ،لم تتأخر عن تقديم الشهيد منها تلو الشهيد على
مذبح الوطن.
ن��ودّع��ك يا رفيق سميح ،ولبنان غ��ارق في أزماته،
يتل ّمس طريق الخروج منها ،أزمات متراكمة وسط فراغ
في مؤسسة رئاسة الجمهورية ،وفراغ أكثر ضررا ً هو في
غياب آليات إنتاج الديمقراطية في حياة اللبنانيين المتم ّثل
صحة التمثيل الشعبي.
بقانون لالنتخابات يحقق ّ
وفي ختام كلمته ق�دّم روحانا التعزية باسم رئيس
الحزب األمين أسعد ح��ردان ،إلى عائلة الرفيق الراحل،
وإلى بلدته المناضلة.

لجنة �سكاف :المقاومة الطريق الوحيد للتحرير
توجهت لجنة أص��دق��اء اﻷسير
يحيى سكاف بالتحية إلى الشعب
الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني
المناضل والصامد الذي يقدّم يوميا ً
شهداء وجرحى في مواجهة العدو
الصهيوني ال���ذي يحت ّل اﻷرض

الفلسطينية ويعتقل في سجونه
آالف اﻷسرى الفلسطينيين والعرب
وال���ذي يعتدي على المقدسات
اإلسالمية والمسيحية على مرأى
المجتمع الدولي المنحاز للعدو
الصهيوني.
وأكدت اللجنة البقاء مع الشعب

الفلسطيني ودعم قضيته المحقة
ح��ت��ى دح���ر االح���ت�ل�ال ع��ن كامل
فلسطين من النهر إلى البحر من
خ�لال ال��م��ق��اوم��ة المسلحة التي
يجب على ك ّل ح ّر وشريف دعمها
ومساندتها ﻷنها الطريق الوحيد
لردع العدو عن تنفيذ مخططاته.

لبنان من دون «المنار»؟ (تتمة �ص)1
ع��ل��ى ق���اع���دة ال����ع����داء ل��ل��م��ق��اوم��ة ،وأنّ ال��ف��رح
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ل��م يعد يبعد مسافة ع��ن القرار
السعودي ،وأنّ هذه األولوية اللبنانية للسعودية،
تتقدّم على ك ّل ما ُيقال عن التسويات ،بل ربما
يجب أن ينظر إل��ى مشاريع التسويات بريبة
يصنعها هذا القرار ،وعندها كان الرئيس رفيق
الحريري سيسافر ف���ورا ً إل��ى ال��ري��اض ليلتقي
أصحاب القرار وال يعود ،إال وقد عادت «المنار»،
أو عاد أصحاب األحقاد عن كيدهم ض ّد «المنار».
 قرار وقف «المنار» على أقمار «عربسات»ليس تعاقدياً ،وال قانونياً ،وال هو حساب تجاري

بين شركتي قطاع خ��اص ،إنه رسالة سعودية
للمقاومة ،على الرئيس سعد الحريري تجاه ذلك،
أن يستحضر وقفات والده في مثل هذه الحاالت
ويتص ّرف وفقها ،إنْ كان يريد أن يصدّقه الناس
بأنّ لبنان على أبواب مرحلة جديدة.
 «المنار» ستبقى تصل لناسها مع «عربسات»وأقمارها أو بدونهما ،لكن السعودية تقنع أو ال
تقنع أح��دا ً بجدية وصدقية موقفها من الوفاق
بين اللبنانيين ،بمعيار راهن هو موقفها وموقف
حلفائها اللبنانيين من «المنار».
ناصر قنديل

الناتو بين ّ
فكي ( ...تتمة �ص)1
السؤال الكبير اآلن يطرح نفسه من جديد :هل يسعى
الغرب المتجبر المكسور جناحه أكثر من مرة ،وعلى تخوم
أكثر من عاصمة عربية من دمشق إلى بغداد إلى صنعاء،
هل يسعى إلى إشعالها رغم كل الفشل المتكرر!...؟
ازدحام القوات وتشابك الطيران وتدافع األساطيل من
حولنا تقول بهذا ،ولكن ال تزال المعادلة أننا نحن األقوى
وصمام األمان إذا ما بقينا متماسكين ولم تفرط جبهتنا
جبهة المقاومة والتحرير ،بإذن الله!...
ما جرى حتى اآلن كان التمهيد بنظري لقيام جبهة
عالمية ضد التكفيرية الوهابية ،تماما ً كما جرى مع اقتراب
نهاية الحرب العالمية الثانية ضد النازية!...
الفرق بين األمرين أن التحالف الدولي الذي حصل ضد
النازية كان كفيالً بإنهاء الحرب ،بينما الذي يحصل اليوم
هو انبعاث تحالف دولي لمنع وقوع الحرب!...
ما أعلن عنه بوتين في كازاخستان قد يكون بداية مثل
هذا التبلور ،ولكن هذه المرة قوامه البلدان اإلسالمية ،كما
أعلن بوتين نفسه!...
هذا اإلعالن يؤكد من جديد بأن العالم ينتظر اإلشارة
منا نحن المسلمين بعد أفول الغرب االستكباري وصعود
الشرق بمسحة دينية أرثوذوكسية مشرقية ونحن بيضة
القبان!...
انكسار قرن الشيطان القريب في نجد على يد إمام
اليمن الجديد السيد عبد الملك الحوثي ،فقد يكون العالمة
المدوية والمؤشر األقوى ،كما تؤكد وقائع الميدان وموازين
السياسة في بلد الحكمة واإليمان يمن الجغرافيا الجديدة
والمتح ّول من الزمان!...
كما أكدت الوقائع واألحداث والتحوالت كلها بأن دخول

حزب الله والحرس الثوري اإليراني كان ضروريا ً إلحداث
كل هذه التحوالت الدولية الكبرى ،فإن المتوقع من مقبل
األي��ام بأن توافق القيصر واإلم��ام في طهران قد تجعل
الغرب االستعالئي يتعلم كيف يندم على فعلته الشنيعة
يوم قرر تدمير سورية ونهبها!...
إن عصر أفول نجم أردوغان واألردوغانية وآل سعود
والوهابية قد بدأ ولن تش ّوش على هذا االنكسار محاولة
التسلل إلى لبنان بالتحايل أو المخاتلة أو حتى التظاهر
باآلدمية أو االنكسار!...
ما تم االتفاق عليه بين القيصر واإلمام في طهران ستت ّم
ترجمته اقتصادا ً وأمنا ً وسياسة وعالقات دولية وانقالبا ً
كبيرا ً في موازين القوى اعتقد أن ضحيته األولى خسارة
األطلسي لجبهته الجنوبية أي تركيا أردوغان!...
إنه عصر انكسارهم في كل الجبهات وعصر إذعانهم
بأننا قوة صاعدة مهما تعالت أصواتهم ،وإن مَن يكتب
التاريخ بلغات العالم كلها ومَن يرسم جغرافيا العالم
الجديد هو نحن دون غيرنا!...
إنه ليس كالما ً رغائبيا ً أبدا ً وليس مجرد شعارات...
يكفي أن تركزوا على التفكير في ما يجري فعالً في أكثر
من ميدان وأن تمعنوا التفكير لماذا ق� ّرروا اللعب بورقة
سليمان لبنان ...لتعلموا أن مفتاح التغيير بات بيدنا
في كل الميادين والساحات ولم يعد لهم إال التالعب في
الديكور واأللفاظ ومحاولة إخفاء االنكسار بابتسامات
صفراء!...
ألم ُي َقل «غلبت ال���روم» ..فأصبح صعودنا محتوما ً
وعصرهم بالهزيمة مختوماً!...

محمد صادق الحسيني

�إعالنات ر�سمية
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب ثائر احمد فاضل بوكالته عن زاهر
احمد مخدر بوكالته عن هيام حسن شقير
لمورثها فؤاد جميل طراف كجك وبوكالته
عن احمد علي مخدر لموكله سعيد جميل
ط��راف كجك لمورثه جميل حسين طراف
كجك شهادات قيد ب��دل ضائع للعقارات
 112-56-53انصار
للمعترض  15يوما للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي لطفي بيطار بوكالته عن أميمه
حسين مطر بوكالتها ع��ن ف��ري��ال نجيب
عباس لمورثتهم خديجة محمد صفا شهادة
قيد بدل ضائع للعقار  1424زبدين
للمعترض  15يوما للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب مصطفى محمود حمدان لموكله
نديم حسن مقلد شهادة قيد ب��دل ضائع
للعقار  2595حومين الفوقا وبوكالته عن
محمد توفيق موسى لمورثه توفيق محمد
موسى شهادة قيد بدل ضائع للعقار 1435
جرجوع .للمعترض  15يوما للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
اعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي حسن قميحه لموكله حسين
علي حيدر شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 251قاقعية الجسر
للمعترض  15يوما للمراجعة.
أمين السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس��ت��دراج ع��روض لنقل م��ادة الغاز أويل
بالصهاريج من معمل دير عمار الى معمل
الذوق الحراري.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /20000/ل.ل.
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 ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/8عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
بيروت في 2015/12/01
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
2283

