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حمليات � /إعالنات

«القومي» ّ
يزف الرفيق البطل عالء نون �شهيد ًا
ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة
وعموم السوريين القوميين اإلجتماعيين في الوطن
وعبر الحدود خبر ارتقاء الرفيق عالء نون شهيدا ً خالل
تأديته واجبه القومي.
وكان فقد االتصال بالرفيق البطل عالء نون ،واعتبر
في عداد المفقودين بتاريخ  ،2013/10/22خالل
مشاركته في الدفاع عن مدينة صدد حمص ،ضمن
المجموعة التي استشهد منها الرفيقان البطالن فضل
الله فارس وبشار شاهين.
وبنتيجة المتابعة لتحديد مصير الرفيق الشهيد،
تحقق ال��ح��زب ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي من
استشهاده ،وتحديد مكان رفاته ،فت ّمت استعادتها.
والشهيد البطل الرفيق عالء نون من مواليد بلدة
حاويك .1990/10/16
انتمى إل��ى الحزب بتاريخ  ،2012/10/30في
نطاق منفذية العاصي ،وكان مثاال ً للقومي االجتماعي
الملتزم والمعطاء والمناقبي.
تلقى تدريبات نوعية في عدة دورات ،وشارك ضمن
تشكيالت «نسور الزوبعة» في العديد من المعارك
ض ّد المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،وتميّز بشجاعته
وإقدامه ،إلى أن ارتقى شهيدا ً في مواجهة اإلره��اب
دفاعا ً عن مدينة صدد.
يعاهد الحزب السوري القومي االجتماعي ،شهداءه
األب��ط��ال على االستمرار في خ��وض معركة المصير
القومي ض� ّد العدو الصهيوني وض � ّد ق��وى اإلره��اب
والتطرف وداعميهم ،ويؤكد ال��ح��زب ،أن��ه ال ينسى
أبطاله المقاومين الذين يستشهدون في سبيل الدفاع
عن األرض وال��وط��ن ،وال ينام على ضيم المصاعب
والتحديات.
يحيّي الحزب روح الشهيد البطل الرفيق عالء نون

ماو� :أتمنى �أن ينعم لبنان والعالم بال�سالم
مرجعيون رانيا العشي

التي تحلّق في سماء سوريانا ،وتشهد على االنتصارات
التي يحققها الجيش السوري والقوميون االجتماعيون
وسائر التشكيالت التي تقاوم اإلرهاب والتطرف.
هذا ويقام للشهيد البطل تشييع حاشد في بلدة
حاويك عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة
 5شباط  2016ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

«القومي» و«المرابطون»
عر�ضا م�شاكل العا�صمة

منها أهلنا في بيروت ،وفي مقدّمها أزم��ة النفايات ومياه
الش ّفة ،وبعض اإلشكاالت األمنية التي تجري في بعض
مناطق بيروت وتسيء إل��ى ال��واق��ع األمني المستق ّر في
العاصمة» .
وأكد المجتمعون «تكثيف اللقاءات لك ّل األطياف السياسية
واالجتماعية على المستويات كافة في بيروت لتمتين
الروابط والعالقات لما فيه مصلحة بيروت وأهلها الكرام».

شركة ميريديان ستيل غلوبل ش.م.ل (أوف شور)
رأسمالها  / 30.000.000/ل.ل.
مركزها الرئيسي :بيروت
سجل تجاري بيروت رقم / 1801842 /
دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
يتش ّرف مصفي شركة ميريديان ستيل غلوبل ش.م.ل (أوف
ش��ور) ،بدعوة حضرات السادة المساهمين إلى حضور جمعية
عمومية عادية للشركة ،س ُتعقد في تمام الساعة الواحدة من بعد
ظهر يوم االثنين الواقع في  ،2016/2/22في مكتب السيد رافي
داميرجيان في الطابق األول من البناء القائم على العقار رقم 1479
منطقة المرفأ العقارية ،أسواق بيروت (األسواق الجنوبية) بلوك
 ،Wوذلك للتداول في جدول األعمال التالي:
 )1االستماع إلى تقارير المصفي حول أعمال التصفية وحسابات
الشركة عن السنة المالية  2012اب��ت��دا ًء من 2012/5/11
والسنوات المالية  2013و 2014و 2015وعن السنة المالية
 2016لغاية .2016/2/22
 )2االطالع ودراسة الميزانية العمومية والحسابات الموقوفة
بتواريخ  2012/12/31و 2013/12/31و2014/12/31
و.2015/12/31
 )3إبراء ذمة المصفي.
 )4إعالن انتهاء الشركة بالصورة القانونية.
ُيعلم المصفي حضرات المساهمين أن نسخا ً عن المستندات
المتعلقة بالجمعية موضوعة تحت تص ّرفهم في مكتب السيد رافي
داميرجيان في الطابق األول من البناء القائم على العقار رقم 1479
منطقة المرفأ العقارية ،أسواق بيروت (األسواق الجنوبية) بلوك
 Wويمكنهم االطالع عليها قبل خمسة عشر يوما ً من تاريخ انعقاد
الجمعية وحتى تاريخ انعقادها.

المصفي
زياد بستاني

بنك الشرق األوسط وأفريقيا ش.م.ل.
رأسمالها  156.000.000.000ل.ل .محرر بكامله
مركزها الرئيسي :بناية حجيج ،شارع عدنان الحكيم ،الجناح ،بعبدا
س.ت بعبدا رقم 58153

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية استثنائية للمساهمين

يتشرف مجلس إدارة شركة بنك الشرق األوس��ط وأفريقيا ش.م.ل .بدعوة
حضرات السادة المساهمين لحضور جمعية عمومية عادية للمصرف ستنعقد
بصورة استثنائية في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع
فيه  2016/2/25في مركز المصرف ،وذلك للتداول في جدول األعمال التالي:
انتخاب مجلس إدارة جديد.
تعيين أمين سر.
مجلس اإلدارة
الرئيس المدير العام
علي حجيج

احتفلت الكتيبة الصينية الطبية
العاملة في قوات «يونيفيل» التي
تدير المستشفى الصيني الميداني،
بعيد رأس ال��س��ن��ة الصينية أو
مهرجان الربيع ،الذي يعتبر من أهم
االعياد في الصين وهي سنة القرد،
بحسب التقويم الصيني.
وقد أقيم الحفل في مقر الكتيبة
في قاعدة «ميغيل دي سيرفنتس»
العسكرية األسبانية في إبل السقي
ق��رب مرجعيون ،ب��إش��راف مديرة
المستشفى ال��م��ق��دم م���او بينغ،
وبحضور القائد العام لـ«يونيفيل»
ال��ج��ن��رال ل��وت��ش��ي��ان��و ب��ورت��والن��و
ورئ��ي��س أركانها الجنرال ميشال
غرينتشينكو ،القائم باألعمال في
السفارة الصينية جيانغ زويانغ،
ال��م��ل��ح��ق ال��ع��س��ك��ري ال��ص��ي��ن��ي
الكولونيل يانغ ج��ون ،قائد اللواء
التاسع في الجيش العميد جوزف
عون ،قائد القطاع الشرقي الجنرال
خ��وان خيسوس مارتين كابريرو،
وقادة الكتائب الدولية العاملة في
القطاعين الشرقي والغربي وضباط
من الجيش اللبناني.

وعلى قرع الطبول ،والموسيقى
واألزياء الصينية التراثية الخاصة
بالمناسبة ،استقبلت المقدم ماو
والطاقم الطبي الحضور بحفاوة
بالغة على وقع الرقصات الشعبية
من التراث الصيني.
استهل بالنشيد الوطني الصيني
ونشيد األمم المتحدة ،ثم القت المقدم
ماو كلمة بالمناسبة ،أشارت فيها الى
«أن مهرجان الربيع هو رأس السنة
الصينية ،أينما كنت عليك العودة
الى المنزل لتمضيته مع العائلة،
فالعائلة المجتمعة تعني السعادة
والصحة .نحن لدينا عائالت في
الصين ،ولكن هنا في لبنان يونيفيل
هي عائلتنا .خالل العام المنصرم
خضنا تجارب عديدة ،عشنا لحظات
فرح وح��زن ،ولكن سيبقى كل ذلك
حاضرا ً في ذاكرتنا دوماً .الربيع هو
موسم الحياة الجديدة ،وأتمنى أن
ينعم لبنان والعالم بالسالم».
كما القى الملحق العسكري الصيني
كلمة أش��ار فيها إل��ى أن «ث�لاث فرق
صينية خدمت تحت قيادة يونيفيل
في لبنان وقد ح ّققت إنجازات عديدة
استحقت بموجبها ثناء قيادة يونيفيل
والحكومة اللبنانية».

عالم ي�ستند ( ...تتمة �ص)1
َ

خالل اللقاء في مكتب «القومي»
استقبل منفذ عام بيروت في الحزب السوري القومي
االجتماعي بطرس سعادة ،في حضور عضو هيئة المنفذية
أسامة الشيباني ومدير مديرية رأس بيروت سليم ميداني،
وف��دا ً من مجلس محافظة بيروت في «حركة الناصريين
المستقلين -المرابطون» برئاسة غسان الطبش.
وع���رض المجتمعون ال��وق��ائ��ع السياسية ف��ي لبنان
والمنطقة ،والمشاكل االقتصادية واالجتماعية التي يعاني

الوحدة ال�صينية في «يونيفيل» �أحيت عيد ر�أ�س ال�سنة

داخ��ل��ي م��ن جهة أخ���رى ،وم��ن جهة ثالثة ال��وق��وف على
رضا حزب الله عن هذه الخيارات باعتباره القوة اللبنانية
الوحيدة التي ت��ؤدّي دورا ً استثنائيا ً مرموقا ً في الحرب
على اإلره��اب يستدعي ضمان جبهتها الداخلية وحماية
ظ��ه��ره��ا ،باعتبار البعد اإلقليمي ال��دول��ي الرئيسي في
ال��رئ��اس��ة ،ثالثية اإلن��ج��از وال��ت��واف��ق وش��ع��ور ح��زب الله
بالرضا.
 ل��م ي��ت��ب��قّ إال ال��س��ع��ودي��ة ب��ي��ن ك��� ّل األط����راف الدوليةواإلقليمية ،من المتعاطين مع لبنان وفي الشأن اللبناني،
تقارب االستحقاق من باب التمسك بإبداء رأي بمرشح
قبوالً ورفضاً ،واإلصرار على شراكة في إنجاز الرئاسة،
بغير معيار ،التمسك بالوقوف على رضا تيار المستقبل،
كما تحرص سورية وإي��ران على رضا حزب الله ،بل ما
يبدو هو العكس ،اإلمساك باالستحقاق الرئاسي من يد
تيار المستقبل للدخول في حسابات ومساومات وقت
الحاجة ،ربما تتخطى وتتجاوز مصالح تيار المستقبل،
لتصير الرئاسة بين السعودية وحزب الله ،وسائر الدول
اإلقليمية والدولية تتمنّى لهما قرب التفاهم.
 تقول مواقف السيّد كما تقول سياسات السعوديةإنّ التوتر بينهما ليس قريب األف��ول ،وال يبدو أنّ زمن
ال��م��س��اوم��ات وال��م��ف��اوض��ات ب��ي��ن ال��س��يّ��د وال��م��ل��ك قريب
الحدوث ،بل يبدو أنّ رهان السيّد هو على فشل رهانات
الملك ،وصوالً إلى إعادة األمانة الرئاسية إلى أصحابها
اللبنانيين ف��ي ت��ي��ار المستقبل ،وع��ن��ده��ا تنفتح أب���واب
االنتخاب.
ناصر قنديل

�شيطان الإرهاب ( ...تتمة �ص)1
أما الشعب السوري فقد كان في معظم المناطق ومنها
نبل والزهراء ،مطمئنا ً إلى أنّ النصر حليفه ،متوكالً على
صا َب َك
َاص ِب ْر عَ لَى مَا أ َ َ
الله سبحانه وتعالى الذي قال (و ْ
إِنَّ َذ ِل َك مِنْ عَ ْز ِم األ ُ ُمو ِر) ،متفاعالً مع آيات البشرى ،متفائالً
رغم ك ّل األحداث العصيبة وما تع ّرض له من خوف وجوع
ونقص من األموال واألنفس والثمرات ،أنّ إمكانية تجاوز
هذه األح��داث ممكنة بل يقينية ،وأكبر دليل تحرير مطار
(كويرس) وقبل أيام مدينة (الشيخ مسكين) واليوم (نبل
والزهراء) وغدا ً بقية المساحة من الوطن السوري الحبيب.
في لبنان لم نكن يوما ً يائسين من نصر الله ،وبعد
 25عاما ً تكلل الجهد والجهاد والعرق والجراح والجوع

والعطش بهذا النصر اإللهي ال��م��ؤ َّزر ،فانسحبت قوات
االحتالل «اإلسرائيلي» بعدما كان احتاللها للبنان مقدّمة
الحتالل بلدان عربية أخرى ،واليوم نقول الكالم ذاته بعدما
وطأت أرجل اإلرهابيين سورية ظنّ هؤالء أنهم سيدخلون
لبنان ثم يتوسعون في بالد العرب المسلمين ،وها هم
ينكفئون ويتراجعون وينهزمون وتعلوهم الذلة والمسكنة
أينما ُثقفوا.
اإلنجاز كبير واألي��ام المقبلة ستكون حاملة مزيدا ً من
االنتصارات .جنيف الحقيقي في الميدان السوري ومن هذا
الميدان يمكن للك ّل أن يرى سورية الجديدة.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

�أردوغان و«�إخوانه» ( ...تتمة �ص)1
يومها نجح أردوغان في تمرير فعلته البهلوانية ،وانطلت
مسرحيته على الكثيرين ،لكن أحدا ً لم يسأل ،لماذا لم يتخ ّل
أردوغ���ان عن العالقات االستراتيجية المميّزة مع كيان
االحتالل الصهيوني ،وهو الذي أمسك بزمام السلطة وط ّوع
الجيش التركي وفق مشيئته اإلخوانية؟
ولماذا لم يفعل شيئا ً تجاه الضحايا األتراك الذي سقطوا
عام  2010على متن سفينة «مرمرة» التركية برصاص
العدو الصهيوني؟
ولماذا لم يتج ّرأ على إلغاء اتفاقية واحدة من االتفاقيات
األم��ن��ي��ة والعسكرية المشتركة المعقودة بين تركيا
و«إسرائيل»؟
مع بدء ما ُس ّمي بـ«الربيع العربي» ،صار واضحا ً أنّ
أردوغان وإخوانه قد حصلوا على رشوة غربية «إسرائيلية»
تمنحهم السلطة في الدول العربية ،في مقابل «وعد بلفور»
عربي ،يت ّم بموجبه إعطاء صك براءة للعدو «االسرائيلي»
بالتخلي عن فلسطين كلها وتهويدها بالكامل .وقد تكشفت
هذه الصفقة مع وصول «إخوان» أردوغان الى السلطة في
يستح محمد مرسي المس ّمى رئيسا ً لمصر ،حين
مصر ،ولم
ِ
خاطب نظيره الصهيوني شيمون بيريز ،بالعبارة الشهيرة
المخزية «عزيزي وصديقي العظيم»!
وما صار واضحا ً ايضاً ،أنّ ك ّل فلسفة «الربيع العربي»
قائمة على ثابتة واحدة ،هي الخضوع والركوع والخنوع
أم��ام ال��ع��دو الصهيوني ال��ذي ص��ار ف��ي ق��ام��وس «ث��وار»
الربيع العربي «عزيزا ً وصديقا ً عظيماً»! وبموجب عقد
الصداقة مع «ثوار الربيع العربي» صارت «إسرائيل» داعما ً
للمجموعات اإلرهابية ،تؤازرهم لقتل السوريين وتعالجهم
في مستشفياتها ،وتساندهم بالقصف والغارات.
على اي��ة ح��ال ،ل��م يعد مهما ً الحديث ع��ن ممارسات
أردوغان وإخوانه على الساحات العربية ،فهم ال يشعرون
بعار ارتباطهم وعالقتهم بالعدو الصهيوني ،وال يخجلون
من تنفيذهم لمخططاته العدوانية ،فهم في ضفته ،ولذلك
يحاربوننا ،وي��د ّم��رون بالدنا ،ويقتلون شعبنا بواسطة
مجموعاتهم اإلرهابية المتطرفة التي تحوي ك ّل وحوش
األرض المتعدّدة الجنسيات .وهؤالء السفاحون قد يندفعون
نتيجة اإلحباط واالنكسار الى ارتكاب المزيد من الجرائم
والمذابح بحق السوريين في بعض المناطق التي ما تزال
تحت حصار المجموعات اإلرهابية.
عود على ب��دء ...إلى سؤال جوهري ،ما هي الخيارات

المتبقية أم���ام أردوغ����ان ،لمواصلة ال��ح��رب اإلرهابية
ض��� ّد س���وري���ة ،وه���و ال����ذي أص��ب��ح م��ح��اص��را ً بالفشل
واالنتكاسات...؟
أيّ منطقة آمنة يمكن أن يتوهّ م أردوغ��ان بقيامها بعد
جبلي األك���راد والتركمان
دخ��ول الجيش ال��س��وري ال��ى
ْ
وضمنهما سلمى وربيعة في ريف الالذقية؟
وأيّ حزام آمن يتوسله هذا البهلواني ،وقد ح ّرر الجيش
السوري معرسة الخان ،وفك الطوق عن نبّل والزهراء في
ريف حلب؟
وأيّ عنتريات وفطحلة يمكن ألردوغان أن يمارسها ،فيما
لعنة «السوخوي» الروسية ال تزال ّ
تقض مضجعه وتبعثر
أحالمه وأوهامه.
وأيّ بهلوانية تفيده ،وهناك دول وازنة تؤازر سورية جوا ً
في معركة الحسم على األرض ،وتؤازرها سياسياً ،برفضها
القاطع إشراك المجموعات اإلرهابية في «جنيف»3؟
وكيف تبدو ص��ورة أردوغ����ان ،بعدما رف��ض القيصر
الروسي فالديمير بوتين ،طلب اللقاء به على خلفية ما ادّعاه
الرئيس التركي بخرق الطائرات الروسية األجواء التركية؟
وكيف تبدو حالة أردوغ��ان اليوم ،بعد أن ّ
فك الجيش
السوري وحلفائه الحصار عن ُنبّل والزهراء وسيطروا على
معرسة الخان؟
مهما ضرب أردوغان أخماسا ً بأسداس ،لن يتوصل الى
نتيجة تبقيه على خشبة مسرح البهلوانية ،بعدما صار رمزا ً
للسفاحين الذين يوغلون خناجرهم المسمومة في صدور
السوريين.
ما بعد سلمى وربيعة ومعرسة الخان ونبّل والزهراء،
ليس كما قبلها .فهذه المالحم ال ب ّ��د أنها رسمت مسارا ً
جديداً ،إذ انها أسقطت وهم الخطوط الحمر التركية ،وهذا له
تداعيات على مستقبل أردوغان وإخوانه ،ستترجم بالتأكيد
انهيارات سريعة ومتواصلة لمنظومته اإلرهابية داخل
األراضي السورية ،ولمنظومته داخل تركيا المسجلة باسم
«العدالة والتنمية».
تهاوي اإلرهاب وداعميه بفعل ضربات الجيش السوري
والقوى المؤازرة ،ينبئ بانتظام الفصول السورية ،فهذا فصل
شتاء سوري مصحوب بعاصفة صقيع روسية للقضاء على
اإلرهاب وإفشال رهانات داعمي اإلرهاب ،يليه ربيع سوري
يزيّنه ياسمين الشام وشمس االنتصارات واإلنجازات.

معن حم ّية

(رانيا العشي)

عروض في فنون القتال
ب���دوره أل��ق��ى ب��ورت��والن��و كلمة،
أشاد فيها بالجهود التي يقوم بها
طاقم المستشفى الصيني لجهة
تقديم الخدمات الطبية لعناصر
«يونيفيل» وال��ش��ع��ب اللبناني،
ش��اك��را ً «للصين مشاركتها في
يونيفيل» ومثنيا ً على الجهود التي

تبذلها كل العناصر الصينية سواء
عبر الكتيبة او المستشفى او فريق
ن��زع األل��غ��ام ق��رب ال��خ��ط األزرق.
وش��دّد على أن «يونيفيل ستكمل
مه ّمتها من اجل األمن واالستقرار في
جنوب لبنان».
وت��خ��ل��ل��ت االح��ت��ف��ال ،رق��ص��ات

وع��روض فنية من التراث الصيني
شاركت فيها المقدم ماو وطاقمها
الطبي ،كذلك قدم عناصر الوحدة
ع���روض���ا ً ري��اض��ي��ة ف���ي ال��دف��اع
ع��ن النفس .كما ق��دّم عناصر من
الوحدة الصربية رقصة من التراث
الصربي.

ه�ستيريا تركية ( ...تتمة �ص)1
بقيت تركيا والسعودية على
خط األوهام واألحالم ،وبالتالي
إن���ك���ار ال��ح��ق��ائ��ق وال��م��ت��غ��يّ��رات،
وأث�������ار ت����دح����رج االن���ت���ص���ارات
ال���س���وري���ة ه��س��ت��ي��ري��ا عكسرية
ف��ي أن��ق��رة وال���ري���اض بالحديث
ع��ن االس��ت��ع��داد ل��ع��م��ل عسكري
ف��ي س���وري���ة ،رص����دت موسكو
بعده التركي وح��ذرت منه ومن
أي حماقة ومغامرة ،وص ّرحت
ّ
ال���ري���اض ع��ل��ن��ا ً ب��ن��واي��اه��ا تجاه
خيار عسكري في سورية ،لكن
س��رع��ان م��ا تتالت التوضيحات
أنّ ال��ق��ص��د ه��و ع��م��ل م��ن ضمن
ال��ت��ح��ال��ف ال���دول���ي ال����ذي تقوده
واشنطن ض ّد «داعش».
ل��ب��ن��ان��ي��اً ،ي��ب��ق��ى االستحقاق
الرئاسي حاضرا ً كعنوان دعوة
مستمرة للحوار ب��واب��ة للوفاق
ك��م��ا أك����د أم����س رئ���ي���س ال��ح��زب
ال���س���وري ال��ق��وم��ي االجتماعي
ال���ن���ائ���ب أس���ع���د ح�������ردان ،فيما
سجلت بورصة االتصاالت لقاء
ض��� ّم وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة جبران
باسيل والنائب غازي العريضي،
م��م��ث�لاً ال��ن��ائ��ب ول��ي��د جنبالط،
لتأكيد ال��ت��ر ّوي الجنبالطي في
ال��خ��ي��ارات الرئاسية رغ��م تبنّيه
العلني لترشيح النائب سليمان
ف��رن��ج��ي��ة ،ب��ي��ن��م��ا ك����ان العماد
ميشال عون يحيي مرور عشر
سنوات على توقيع التفاهم مع
األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب الله السيّد
ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه ب���ال���ق���ول :أن��ا
والسيد واحد.

سالم :نرفض الوجود
الموقت لالجئين

انطلق مؤتمر الجهات المانحة
ووجه رئيس
لسورية في لندن أمسّ ،
الحكومة تمام س�لام خ�لال كلمته
نداء الى المجتمع الدولي ناشده فيه
مساعدة لبنان في تح ّمل عبء النزوح
السوري ،مؤكدا ً عدم قدرة لبنان على
تمويل الحاجات اإلنسانية لالجئين،
ومحذرا ً من أنّ لبنان سيصبح في
وقت قريب عاجزا ً عن منع انطالق
موجات من النازحين الى شواطئ
بعيدة ،مع ك� ّل ما تم ّثله من تهديد
لألمن واالس��ت��ق��رار .وأك��د س�لام انه
«ال يمكن القبول إال بوجود موقت
لالجئين السوريين في لبنان ،والح ّل
الحقيقي لألزمة في سورية هو اتفاق
سياسي».

عمل الالجئين
تحت سقف القوانين

ونقل وزي��ر الشؤون االجتماعية
رش��ي��د درب���اس ع��ن ال��رئ��ي��س سالم
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» م��خ��اوف��ه م��ن ال��ش��روط
الدولية لمساعدة لبنان في تح ّمل
أعباء النازحين السوريين ،ال سيما
طلب تأمين فرص عمل للنازحين في
أماكن تواجدهم ،وأوضح درباس أنّ
«الحكومة اللبنانية ليست ض ّد عمل
الالجئين السوريين أو تأمين فرص
عمل لهم ،لكن أن يت ّم ذلك تحت سقف
القوانين اللبنانية» ،م��ش �دّدا ً على
«أنّ لبنان لن يغيّر قوانينه في هذا
األمر».
وأب�����دى درب�����اس خ��ش��ي��ت��ه من
المحاوالت الدولية لتوطين الالجئين
السوريين في لبنان« ،ألنّ توطينهم
يتوافق مع مصلحة بعض الحكومات
الغربية إلبعاد خطر الالجئين عن
دولها».
وأش���ار درب���اس إل��ى أنّ «س�لام
أبلغ ك� ّل ال��دول خ�لال مشاركته في
مؤتمر المانحين بأنّ ك ّل أمر يؤدّي
الى توطين الالجئين السوريين في
لبنان سترفضه الحكومة اللبنانية»،
م��ش��دّدا ً على «أنّ وح���دة الموقف
الحكومي ف��ي ه��ذا األم����ر» ،م��ذك��را ً
باإلجراءات المتعدّدة التي اتخذتها

الحكومة للح ّد من النزوح ،وأبرزها
وقف اللجوء.

فتح سوق العمل
للنازحين خطير جدا ً

وأع����رب وزي���ر ال��ع��م��ل سجعان
ق��زي لـ«البناء» عن تخ ّوف لبنان
من فتح سوق العمل أمام النازحين
السوريين» ،مشيرا ً ال��ى «أنّ مبدأ
إعطاء مساعدات للنازحين مقابل
فرض شروط على لبنان أمر مرفوض
يمس بالسيادة اللبنانية ويشكل
ألنه ّ
خ��ط��را ً ع��ل��ى ل��ب��ن��ان» ،وق���ال ق��زي:
«صحيح أنّ لدينا عماال ً سوريين
يعملون في قطاعات يحتاج إليها
لبنان لكننا لن نقبل العمل خارج
إطار هذه القطاعات ،وأيّ قرار في هذا
الشأن يحتاج الى توافق غير متوفر
بين المك ّونات السياسية».

اتصاالت «التيار» مستمرة

ال����ى ذل����ك ن��ش��ط��ت االت���ص���االت
واللقاءات التي يجريها رئيس التيار
الوطني الحر الوزير جبران باسيل
في إطار التواصل مع المعنيين في
ال��داخ��ل وال��خ��ارج للحصول على
دع��م ترشيح رئيس تكتل التغيير
واإلص��ل��اح ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع��ون
لرئاسة الجمهورية ،ال سيما بعد
لقاء معراب .والتقى باسيل في لقاء
م��ط � ّول وس��� ّري ف��ي قصر بسترس
ال���وزي���ر ال��س��اب��ق وال��ن��ائ��ب غ��ازي
العريضي في إطار البحث في األجواء
ال��رئ��اس��ي��ة واألوض�����اع السياسية
الداخلية والدولية .وفي المعلومات
انّ العريضي أكد لباسيل أنّ النائب
ول��ي��د ج��ن��ب�لاط ل��م يحسم خ��ي��اره
الرئاسي بعد ،ال سيما أنه عاد وأكد
ترشيح النائب هنري حلو ،مشيرا ً
ال��ى ان��ه سينقل ال��ى رئيس اللقاء
الديمقراطي أجواء اللقاء واالتصاالت
التي يقوم بها التيار الوطني الحر
مع المك ّونات السياسية ليبنى على
الشيء مقتضاه».
وفيما يلتقي باسيل اليوم السفير
الفرنسي إي��م��ان��وي��ل ب��ون للغاية
ن��ف��س��ه��ا ،اج��ت��م��ع ام���س بالسفير
البابوي غابريال كاتشيا في زيارة
تأتي بعد اجتماع عقده البطريرك
ال��م��ارون��ي أم��س بحضور كاتشيا
م��ع س��ف��راء س��ف��راء فرنسا وروسيا
والواليات المتحدة األميركية وألمانيا
وايطاليا واالتحاد األوروبي وجامعة
الدول العربية وممثلين عن المملكة
المتحدة والصين ،في إط��ار مسعى
البطريرك لفصل الرئاسة في لبنان
عن األزمات التي تحيط بنا وضرورة
التدخل إلنهاء الفراغ الرئاسي.

حردان :الحوار منصة
ضرورية للحلول

في هذه األثناء أكد رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب
أس��ع��د ح�����ردان ،خ�ل�ال استقباله
بطريرك أنطاكية وس��ائ��ر المشرق
للسريان األرثوذكس مار إغناطيوس
أفرام الثاني «أنّ موقف الحزب واضح
ب��خ��ص��وص إن��ج��از االستحقاقات
وانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل
عمل ال��م��ؤس��س��ات ،ون��ح��ن أطلقنا
الدعوة الى ضرورة الحوار الذي نرى
فيه منصة ضرورية من أجل التوصل
ال��ى ح��ل��ول مجدية ل��ك � ّل المسائل
العالقة ،وبما يحفظ الوحدة ويحمي
ويحصن لبنان في مواجهة
االستقرار
ّ
اإلرهاب واالحتالل وك ّل التحدّيات».

عون :أنا والسيد واحد

وبمناسبة مرور عقد على التفاهم
بين التيار الوطني الحر وحزب الله،
أكد رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
العماد ميشال عون انّ العالقة مع
حزب الله أقوى من التشكيك ،ألنها
م� ّرت باختبارات قاسية ج��داً ،الفتا ً
الى انه حين ُخيّر بين الرئاسة وبين
ف��ك االرت��ب��اط م��ع ح��زب ال��ل��ه ،ق��ال:
«ال��وح��دة الوطنية أه � ّم من رئاسة
الجمهورية» ،وهذا الكالم لم يعد سرا ً
وهذا الموضوع بالنسبة لي محسوم.
ومشيرا ً الى انّ هناك قضايا وطنية

تسمو كالوحدة الوطنية.
وعن تصريحه بأنه واألمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله
واحد وهناك تكامل وجودي بينهما،
ق��ال ع���ون« :كمواطنين ن��ع��م ،أنا
والسيد واح���د .ف��ي األي���ام الصعبة
نتصرف أحيانا ً بنفس الطريقة ،حتى
دون أن نتكلم مع بعضنا البعض،
نؤمن بنفس المضمون حول معاني
سيادة الشعب والوطن ،وحرية الرأي
والموقف ،أين العيب في ما أقوله «أنا
والسيد واحد»؟
واعتبر عون انّ ساعة اللقاء مع
السيد كانت مباركة وأ ّم��ن��ت أم��ورا ً
إيجابية ج���دا ً للبنانيين ،م��ق �دّرا ً
تضحيات الشباب الذين قاتلوا سواء
على األرض اللبنانية أو الحدود
والذين أوقفوا اإلرهاب ،وإنْ شاء الله
قريبا ً ن��رى السالم في دول الجوار
وشعوبها» .واصفا ً السيد نصرالله
بـ«القائد االستثنائي».
وأك���د ع��ون على الثقة الكبيرة
الموجودة بين ح��زب الله والتيار،
فاالتفاق لم َ
يبن على مصلحة بل على
تضحيات مشتركة .وأضاف« :عندما
نقف الى جانب بعضنا البعض خالل
الحرب والطائرات تواصل قصفها ،ما
هي المصلحة؟ هناك مصلحة عامة
أكبر من االثنين ،هي مصلحة وطن
وشعب .من هنا ال نستطيع تخيّل
العالقة ضعيفة .نحن ال نختلف على
أمور مادية ،لسنا شركة تجارية بل
شركة تضحيات».

قاسم :السعودية
تعطل الرئاسة

وأكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» في
اجتماعها الدوري أنّ «الحديث الذي
أدل��ى به األمين العام السيد حسن
نصرالله حول الموضوع الرئاسي
ف��ي إطاللته االخ��ي��رة المتلفزة ،قد
وضع النقاط على الحروف ،وجاء
شفافا ً وواضحا ً الى أبعد الحدود،
قاطعا ً الطريق أم��ام أيّ ت��أوي��ل أو
تفسير آخر».
وأشار نائب األمين العام لحزب
الله الشيخ نعيم قاسم إلى «أنّ من
يقول إننا ال نريد رئاسة الجهورية
مخطئ وواه���م ،ألنّ المشكلة كما
أصبحت واضحة للجميع أنّ دولة
إقليمية اسمها السعودية تتدخل
في كيفية إجراء الرئاسة ،ومن يمكن
أن يصل ومن ال يمكن أن يصل ،إذا ً
الفريق اآلخ��ر يخضع ل�لإم�لاءات
الخارجية ويعطل الرئاسة المحلية
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��واف��ق عليها
اللبنانيون ،ف�لا تحمِّلوا غيركم
مسؤولية أعمالكم».

جلسة محاكمة سماحة

وعلى خط آخر ،واستباقا ً لجلسة
مجلس ال��وزراء الثالثاء المقبل وفي
إطار تسريع محاكمة الوزير السابق
ميشال سماحة ومطالبة فريق  14آذار
بإحالة القضية إلى المجلس العدلي،
عقدت محكمة التمييز العسكرية
جلسة محاكمة لسماحة أم��س في
جرم نقل المتفجرات من سورية إلى
لبنان برئاسة القاضي طاني لطوف،
ت��م��ح��ورت ح���ول االت���ص���االت التي
كان يجريها سماحة بالمخبر ميالد
كفوري .على أن تستأنف المحاكمة
ف��ي  18ش��ب��اط ال��ح��ال��ي الستكمال
استجوابه.

�إعالنات ر�سمية
اعالن
تعلن بلدية تربل على العموم ،بأنها
ستجري مناقصة عمومية لتلزيم جمع
ونقل النفايات للعام  2016وذلك في تمام
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع فيه
 ،2016-2-16في مبنى البلدية.
فعلى من يرغب الدخول في المناقصة
يمكنه االطالع على دفتر الشروط في البلدية
وذلك ضمن أوقات الدوام الرسمي.
تربل في 1-12ـ2016
رئيس بلدية تربل
م .فادي عادل الخوري

