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حمليات � /إعالنات

قو�س قزح

عمدة الإذاعة والإعالم في «القومي» �أقامت دورة �إعداد كوادر �إذاعية في �صيدنايا



د .هال علي

هو فنجان اآللهة مقلوب
ينتظر ع ّرافات الليل وترقب النساء،
هو شال على كتف غيمة،
اشتياق األرض للسماء
واحتراق الضوء في رذاذ الماء
واختراق الوجود للعدم،
كانوا يس ّمونه «قوس قزح»
وطني كان :قوس قزح
له أحمر دم الحرب،
وأرجوان زهر الحب،
له أخضر نفس عاشقة،
وبنفسجة مستلقية على قبر شهيد...
له برتقالة شمس نائمة في حضن المتوسط
هو األبيض في ألوان
جميل كان قوس قزح..
باألمس تم ّرد األبيض على ذاته
فاهت ّز الزمان وانتحب المكان
وعبست المالئكة ونزف قوس قزح..
على رؤوس الجبناء ،احترق األخضر
وأمام سيوف الورق ،شيّعت الشمس أبناءها،
سقط خاتم اليمامة على جناح الغراب
وعال نعيقه فوق الركام وتحت الركام وبين الزحام،
وباألسود تلون قوس قزح..
أبيض المالئكة ال يعترف بالحداد
وبمنديل من قمر كفكف الخيبات،
أمسكت األبدية فنجان آلهتها،
صبّت نبيذها ونادت أسراب الحمام
وأيقظت الكواكب والنجوم
وأقسمت أن تعيد قوس قزح،
وأقسمت أن تشرب نخب قوس قزح

 ُمهداة إلى دماء السوريين
على مذبح الكرامة والحرية

قراءة �سريعة ( ...تتمة �ص)1
األميركية ،كي يكون فيها نصر حاسم أو تسوية ممكنة ،بل هي
حرب فشلت في الحسم وتق ّرر فيها خيار التسوية ،لكن مع وقف
التنفيذ حتى يستنفد استخدام آخر مخزون قدرة لدى الجماعات
التي ج��رى إع��داده��ا لهذه ال�ح��رب ،ولذلك فحرب االستنزاف ال
تعني وهم النصر عند األميركي وال تعني سقوط خيار التسوية،
بل تعني أنّ الهدف األه ّم من نهاية الحرب بنصر أو تسوية ،هو
حجم الضرر ال��ذي تلحقه بمحور المقاومة وحجم االستنزاف
الذي تحققه ،وكم تقتل من القادة وكم تد ّمر من اإلرادة ،وكم تفتك
بمقدّرات ،وكم تغيّر من ثقافات وأولويات وخيارات ،وكم تفرض
من نهوض عصبيات ،فذلك هو الربح الذي تبتغيه واشنطن في
حرب مفتوحة وحساب لم ولن يقفل بينها وبين محور المقاومة
أي مسمى .وهذه المعادلة تستتبع تأكيدا ً
ولو توقفت الحرب تحت ّ
على جناحين للمواجهة ،واحد هو الصمود ثم الصمود ،لكن تحت
سقف خطاب سياسي ال خطاب ديني ،والثاني هو االستعداد
للحسم والتأ ّني في قبول التسويات اآلنية التي ال تكون أحيانا ً إال
متن ّفسا ً ومحطة لجولة استنزاف جديدة ،ليس مه ّما ً أن تتوافر لها
عند العدو حسابات تغيير المعادالت ألنّ االستنزاف ٍ
كاف كهدف،
واالس�ت�ع��داد للحسم يعني منح األول��وي��ة ف��ي حسابات الحرب
الستثمار فرص النصر الجغرافي بدالً من فرص التسوية ،كما
الوضع سابقاً ،فالح ّل السياسي مجرد ستار أميركي اللتقاط
األنفاس نحو جولة استنزاف جديدة ،وإنهاء حروب االستنزاف
وحده يفتح طريق الح ّل السياسي الجدّي.
 تستكمل هذه القراءة مفاعيلها نحو الداخل اللبناني فيبدوال�ص�م��ت االن�ت�خ��اب��ي ف��ي ب �ي��روت ل�ي��س م �ج��رد تلبية لحسابات
براغماتية ناتجة ع��ن معادلة التحالفات وق��واع��ده��ا ،وشروط
ال��دخ��ول في اللوائح ودعمها ،بقدر ما هو نتاج ق��راءة معاكسة
للسائد ال��ذي يقول إنّ التفاهمات تستدعي إرادتين بينما تكفي
إلش�ع��ال ال�ح��رب إرادة واح ��دة ،فيضع السيد معادلته الجديدة
بالتعامل مع الفتنة كنوع من التسوية وليس كنوع من الحرب ،فهي
تالق بين إرادتين ال تقع دون رضاهما ،ويكشف أنّ الصمت
نتاج ٍ
والتجاهل والتغاضي أدوات يمكن لها أن تصلح كخطة إلجهاض
الفتنة ،ويقدّم نموذجا ً ضمنيا ً لقراءة افتراضية ،فالمشاركة بدعم
الئحة منافسة لالئحة تيار المستقبل ،يعني منح منصة التصعيد
للفتنة ،واإلع�لان عن دع��م الئحة منافسة أيضا ً فتنة ،واإليحاء
للحلفاء برفض المشاركة في الئحة مع المستقبل يس ّهل الفتنة،
وهم راغبون .فلم ال ،فليذهبوا ،ولتنهض لوائح منافسة ،ولننكفئ
بصمت وه��دوء ،ونترك الحرية لناخبينا فيمنح أغلبهم أصواته
أي توجيه للوائح المنافسة التي ربما يكون بعضها في
طبيعيا ً بال ّ
ً
جوهره وعالقاته أقرب سياسيا للمستقبل من قربه للمقاومة،
وتكون النتيجة كما كانت ،رائ�ع��ة ،بينما نبذل ك� ّل عناية إلدارة
ناعمة لتناقضات جمهورنا في البقاع ونقدّم المثال على تماسك
وتمسكها بخياراتها ،وتكون الرسالة،
جبهتنا الشعبية وبيئتنا
ّ
ال فتنة ،جمهور حربكم منكفئ ،شعاراتكم وحروبكم الناعمة ال
تعنيه ،جمهور المقاومة مستنهض والعقوبات والحصار حروب
ناعمة ال تفعل فيه.
ناصر قنديل

شكر على تقديم واجب العزاء
تتقدم عائلة العشي ،بالشكر الى ك ّل من واساها بتقديم واجب العزاء
بفقيدها

المرحوم نديم جرج�س الع�شي

والد الصحافيين :جورج ،ادوار ومايا ،إنْ بالحضور أو عبر إرسال
أكاليل،
من وزراء ،ن��واب ،إعالميين ،رؤس��اء بلديات ومخاتير ،رجال دين،
شخصيات أمنية وعسكرية ،فاعليات وأه��ال��ي منطقتي مرجعيون
وحاصبيا .
وتخص بالذكر رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد
ّ
حردان واألمين كمال الجمل والمنفذين العامين في مرجعيون وحاصبيا
سامر نقفور ولبيب سليقا ،ووزيرالمال علي حسن خليل والنائب قاسم
هاشم.
له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء

أقامت عمدة اإلذاعة واإلعالم في
الحزب السوري القومي االجتماعي
مخيما ً إذاعيا ً مركزيا ً في صيدنايا،
شاركت فيه مجموعة من الكوادر
اإلذاع��ي��ة م��ن مختلف المنفذيات
الشامية.
الدورة التي استم ّرت ثالثة أيام،
قدّمت فيها محاضرات تناولت عقيدة
ال��ح��زب وم��ب��ادئ��ه وآل��ي��ة التحليل
السياسي على ض��وء المفاهيم
النهضوية ،كما أُقيمت ورشات عمل
عن أساليب العمل اإلذاعي.
وخ��ل�ال ال�����دورة ق��ام��ت وال���دة
االستشهادي خالد أزرق بزيارة
المخيم ،حيث كان في استقبالها
عميد اإلذاعة واإلعالم وائل الحسنية
ووكيله سمير حاماتي ،وكيل عميد
الدفاع زينون األحمر ،ومدير مديرية
صيدنايا نقوال سعادة.
رح��ب العميد الحسنية بوالدة
ّ
الشهيد أزرق ،بكلمة حيّا فيها أرواح
الشهداء الذين ش ّكلوا ويش ّكلون
مستقبل األم����ة ال��ت��ي ستنتصر
بفعل تضحياتهم ودمائهم الزكية،
وأرواحهم الطاهرة المرتقية فداء
�وج��ه بالشكر
أل ّمتنا وشعبنا ،وت� ّ
لوالدة الشهيد على حضورها إلى
المخيم ،الذي ش ّكل دفعا ً وجدانيا ً
عند المشاركين في الدورة .وبعده
تحدّث شقيق الشهيد وليد أزرق عن
األيام القليلة التي سبقت استشهاد
خالد وسط تأثر الحضور الكبير.
ثم ألقى شقيق الشهيد وليد أزرق
كلمة روى فيها تفاصيل الحياة في
منزلهم خ�لال األي��ام القليلة التي
سبقت استشهاد أخيه ،مما ترك أثرا ً
طيبا ً في نفوس سامعيه.
كما تخلّلت ال���دورة مسيرة من
المخيم إلى المدينة يتقدّمها العميد
الحسنية وأعضاء هيئة المخيم،
حيث جالت شوارع مدينة صيدنايا،
وصوال ً إلى ديرها التاريخي ،ورفع
فيها المشاركون أع�لام الزوبعة
وردّدوا الهتافات الحزبية.

خالل أحد الصفوف اإلذاعية

المشاركون مع الحسنية وهيئة المخيم

في باحة دير صيدنايا

المسيرة يتقدمها الحسنية وهيئة المخيم

تركيا وال�سعودية ( ...تتمة �ص)1
ب �ه��ذا ال �س�ل�اح ت��واج��ه ال �م �ق��اوم��ة ال �ح��رب ال �ن��اع �م��ة وآلياتها،
فاستحضار فلسطين إل��ى الصفحة األول��ى م��ن المشهد وحده
�س��ق خ �ط��وط ال� �ح ��رب ويسقط
ي �ع �ي��د ت��رت �ي��ب األول� ��وي� ��ات ،وي �ن� ّ
اال ّدع� ��اءات ويفضح األك��اذي��ب ،ويجهض الفتنة .ول�خ��دم��ة هذه
المنهجية ت�ت�ص� ّرف ال �م �ق��اوم��ة ،وف��ي ال��داخ��ل ال�ل�ب�ن��ان��ي يترجم
ح��زب الله ه��ذا التصرف انتخابيا ً وف��ق معادلة ال تحالفات مع
خصوم المقاومة ،وال تجاوب مع مساعيهم الستخدامها رافعة
الستنهاض جمهورهم للفتنة ،وال خوض في مغامرات انتخابية
غير محسوبة يز ّينها الحلفاء أو بعض إغراءات اللوائح المنافسة.
ومع الحلفاء المقاومة أصل الوفاء ،لكنها ليست بلوكات انتخابية
صالحة للتجيير ،فك ّل شيء بحساب والحساب دقيق ،واألصل
كيف سيقرأ أصحاب الحرب الناعمة نتائج حروبهم بعد شهور
طويلة من اختبارها ،سواء الستنهاض جبهات تقاتل المقاومة أو
لتفتيت وإنهاك وإضعاف جمهور المقاومة؟
لبنانياً ،أيضا ً تتجه األنظار انتخابيا ً نحو جونية وطرابلس،
حيث تستع ّد عاصمة كسروان لتوجيه ضربة قاسية إلى تحالف
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بعدما نجح التنافس بين
الالئحتين ال�م��وزع�ت�ي��ن ع�ل��ى ض�ف��اف ال�خ�ص��وم��ة ب�ي��ن الطرفين
باستعادة التوتر الذي زال بينهما بعد إعالن التفاهم والمصالحة،
بينما تستع ّد عاصمة ال�ش�م��ال الن�ت�خ��اب��ات يستنجد فيها تيار
المستقبل بالتحالفات التي ت ّوجها لقاء الحريري بالرئيس نجيب
ميقاتي على دعوة عشاء من الرئيس تمام سالم.

نصرالله للحلفاء:
ملتزمون معكم ال مع حلفائكم

ال تزال تداعيات االنتخابات البلدية في مرحلتها األول��ى في بيروت
والبقاع تطغى على المشهد الداخلي وسط اتهامات متبادلة بين بعض
األطراف على خلفية عدم االلتزام بتعهداتها في التصويت للّوائح ال سيما
بين حزب «القوات» وتيار المستقبل ،بينما تستع ّد محافظة جبل لبنان
إلى انتخابات األحد المقبل.
المشهد االنتخابي في بيروت والبقاع استعرضه األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصر الله في احتفال بمناسبة يوم الجريح المقاوم.
و قال« :إلى كل حلفائنا نحن ملتزمون معكم سياسيا ً وأخالقيا ً وأدبياً،
لكننا لسنا ملزمين بمن تتحالفون معهم» ،وأضاف «نحن حزب الله لسنا
متحالفين مع خصم سياسي إنما مع حلفائنا .مع من لم يسئ إلينا أو يعت ِد
علينا».
وحول انتخابات بيروت ،لفت نصرالله إلى «أننا لم نتحالف مع تيار
المستقبل في بيروت رغم مشاركة حلفائنا ألنه خصم سياسي وعزفنا عن
بيروت ،ألننا ال نريد أن نكون في مواجهة وال يمكننا أن نجمع بقية اللوائح
بالئحة واحدة وألن فرصة الفوز صعبة» ،موضحا ً «نحن ال نريد أن نحمل
جمهورنا وقواعدنا ما ال يطيقون ،ج ّربنا سابقا ودفعنا الثمن وهناك قوى
دفعت هذا الثمن اليوم» .وأعلن عن انتخابات جبل لبنان« ،أننا شكلنا في
الضاحية لوائح تحالف حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر وبقية
س ّميت بلوائح الوفاء
األحزاب الصديقة بالتفاهم مع العائالت والناس ُ
والتنمية واإلصالح».
وعلى صعيد آخر ،أوضح السيد نصرالله أن «داعش جيء به ليقاتل
الجمهورية اإلسالمية في إيران والتحول في العراق والنظام المقاوم في
سورية وليس فقط تدمير حزب الله» .وشدّد على أن «المشروع اإلرهابي
مهزوم ولم يستطع أن يحقق أهدافه ولن يستطيع».

أعاد األمور إلى نصابها السياسي

وشددت مصادر في  8آذار لـ«البناء» أن «كالم السيد نصرالله جاء
قطعا ً لدابر اللغط والعبث الذي رافق االنتخابات البلدية ال سيما في زحلة
وأقل نسبة في بيروت ،وألن حزب الله حريص على حلفائه ويتعامل
بمعايير أخالقية مع الحلفاء والخصوم وبناء على القواعد الراسخة التي
عمل الحزب على هديها .كان السيد حريصا ً على بعث رسالة واضحة
لكل األقالم ومواقع التواصل االجتماعي ووسائل الهمس السياسي والتي
حاولت أن تح ّمل موقف الحزب أكثر مما يحتمل وصوال ً إلى حدود التشكيك
في معايير العالقة التحالفية وتجسيداتها ،وتحديدا ً بين الحزب والتيار
الوطني الحر .جاء هذا اإليضاح الحاسم والواضح والقاسي من السيد
نصرالله بهدف إعادة وضع األمور في نصابها السياسي تجاه الحلفاء
كما تجاه الخصوم».

..ومعركة في جونية

يبدو أن جونية ستشهد معركة حامية بين الئحتين :األولى برئاسة
فؤاد البواري المدعوم من ائتالف يضم النائبين السابقين منصور غانم
البون وفريد هيكل الخازن ورئيس مؤسسة االنتشار الماروني نعمة افرام
والوزير السابق فارس بويز ،والثانية برئاسة جوان حبيش مدعومة من
«التيار الوطني الحر» وحزبي الكتائب والوطنيين األحرار.
واعتبر حبيش رئيس الئحة «كرامة جونية» ،أن «التوافق لم يتم على
الرغم من أنه قدّم تنازال ً وانسحب .علما ً أن المجموعات الشبابية وعند
إعالن نيّات التوافق ،رفضته كما رفضت «فرض» الئحة محاصصة غير

متجانسة مطالبة بعملية انتخابات ديموقراطية تحاسب فيه مَن لم يقم
بواجباته في الخدمة العامة».

 ..ولقاء «انتخابي» بين الحريري وميقاتي

أما على صعيد انتخابات الشمال ،فبدأت مالمح تحالف انتخابي يلوح
في أفق طرابلس بين الرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي ،حيث عقد
لقاء بينهما أمس ،في دارة رئيس الحكومة تمام سالم .وت ّم البحث خالله
في آخر التطورات ال سيما ملف االنتخابات البلدية في طرابلس.

تعاميم مصرف لبنان تفاقم األزمة

ومن جهة ثانية ،وفي أول موقف لحزب الله حيال التعاميم التي
أصدرها حاكم المصرف المركزي رياض سالمة وفقا ً للقانون األميركي،
اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن «القانون األميركي الذي صدر مؤخرا ً
وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه مرفوض جملة
وتفصيالً ،ألنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف
المركزي وعدد من المصارف ،فضالً عن كون االلتزام به مصادرة للسيادة
اللبنانية النقدية».
ورأت أن «التعاميم التي أصدرها أخيرا ً حاكم المصرف المركزي ،هو
انصياع غير مبرر لسلطات االنتداب األميركي النقدي على بالدنا ،ومن
شأنها أن تزيد تفاقم األزمة النقدية وتدفع البالد نحو اإلفالس بسبب ما
سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف ،األمر الذي يع ّرض
البالد النهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة لالحتواء» .ودعت
«الكتلة» حاكم المصرف المركزي إلى «إعادة النظر في تعاميمه األخيرة
لتتوافق مع السيادة الوطنية ،وطالبت الحكومة باتخاذ اإلج��راءات
المناسبة لتالفي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها».

سالمة شاور المسؤولين مسبقا ً

المس بأي طائفة من
طويل ليخرج المجلس بإجماع الوزراء على رفض
ّ
الطوائف من أي جهة كانت ،لكن شدد في المقابل على ضرورة احترام
لبنان للقوانين الدولية ،لينتهي النقاش بالطلب من سالم وخليل متابعة
الموضوع مع حاكم مصرف لبنان».

المطلوب موقف حاسم وواضح

وانتقدت مصادر معنية موقف الحكومة حيال هذا الموضوع الهام،
معتبرة أنه لم يرق إلى المستوى الخطير الذي تحمله هذه التعاميم
والقرار األميركي قبلها.
للمس بأي من
وأضافت« :على رغم موقف مجلس ال��وزراء الرافض
ّ
الطوائف ،لكن هناك مك ّون سياسي لديه وزراء ونواب وأحد أهم الروافع
الوطنية أي حزب الله هو المستهدف وليس الطائفة الشيعية .وكان السيد
نصرالله قد تحدث سابقا ً عن حالة الهلع والخوف والخضوع أمام أميركا،
لذلك ال يمكن لمجلس الوزراء أن يضعها في بعدها الطائفي فقط».
وأشارت المصادر إلى أن «التضامن الحقيقي يكون من خالل موقف
وطني ع��ام واض��ح وشفاف يرفض التع ّرض لحزب الله ،فالحزب ال
يطلب أن يخرج لبنان عن القوانين الدولية لكن في الوقت نفسه ال يمكن
التنصل من الثوابت الوطنية التي أملت على وزيري الخارجية جبران
باسيل والداخلية نهاد المشنوق في اجتماع وزراء الخارجية والداخلية
العرب في اتخاذ موقف متمايز عن اإلجماع العربي ،حرصا ً على الوحدة
الداخلية وعلى الحكومة أن تستوحي موقفها حيال هذا األمر من وحي
الدقة والحساسية والتوازنات التي أُخذت بعين االعتبار في موقف لبنان
بالجامعة العربية».

ع�شاء «�أن�صار الوطن» في الك�سليك

وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «حاكم مصرف لبنان شاور
المسؤولين السياسيين الكبار في الدولة والمعنيين قبل إصداره التعاميم
ال سيما وزير المالية علي حسن خليل» ،موضحة أن «حاكم المصرف
المركزي ال يخطئ التقدير وال يتس ّرع بملفات حساسة ودقيقة كهذا الملف،
وبالتالي ال يصدر قرارات فردية من تلقاء نفسه».

 ..وخسمة لبنانيين قيد التوقيف

وعلمت «البناء» من مصادر أخرى أن «خمسة رجال أعمال لبنانيين قيد
التوقيف في ألمانيا وفرنسا على خلفية القانون األميركي ،لكن ال عالقة
لهم بحزب الله بل تم توقيفهم على خلفية انتمائهم الطائفي».
ولفتت المصادر إلى أن «القانون األميركي وتعاميم المصرف المركزي
تندرج في إطار الحرب الناعمة على حزب الله إلحداث مزيد من الشرخ
في الجسد اللبناني الداخلي ،إذ ال يمكن رسم خيوط بين تضرر وطن
ومؤسسات وبين تضرر حزب لبناني كحزب الله».

جلسة حكومية بال مقررات

حكومياً ،عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي لم تخرج بأي
مقررات وت� ّم تأجيل بند العقد الموقع بين الدولة اللبنانية والشركة
المتعهّدة معمل دير عمار ،بسبب الخالف حوله بين ال��وزراء ،كما طلب
الرئيس سالم إرجاء جميع الملفات الحساسة والتي تثير الخالفات إلى
ما بعد انتهاء االنتخابات البلدية ،وأبرزها أزمة جهاز أمن الدولة ،بينما
حضر موضوع التدابير المتخذة من المصارف بناء على تعاميم مصرف
لبنان تطبيقا ً لقانون العقوبات األميركي على حزب الله ،ودار نقاش بين
ال��وزراء وتم االتفاق على أن يتابع سالم األمر مع حاكم مصرف لبنان
بالتنسيق مع وزير المال.

حكيم لـ«البناء» :خالف على جنس المالئكة

وقال وزير االقتصاد أالن حكيم لـ«البناء» إن «سبب تأجيل موضوع
دير عمار هو عدم التوافق في مجلس الوزراء عليه بعد معارضة الوزير
خليل» ،وأوضح حكيم أن «هذا المشروع مصلحة عليا للدولة وعبارة
عن خطة تغذية لبنان بالكهرباء ،وهذا أهم من مواضيع أخرى كموضوع
ضريبة القيمة المضافة» .وأشار إلى أن «أكثر من ثلثي مجلس الوزراء
كان موافقا ً على هذه الخطة الحيوية ،لكن لألسف النقاش تحول خالفا ً
على جنس المالئكة».
وحذر حكيم من «خسارة لبنان الكثير من األموال نتيجة عدم تطبيق
الخطط االقتصادية ال سيما تلزيم مصنع دير عمار ما يضع لبنان على
الئحة التصنيف العالمية في مستواه االقتصادي» .وتساءل« :هل نريد
الذهاب إلى التحكيم الدولي وتكليف الخزينة أم��واال ً طائلة كما حصل
في موضوع الخلوي وال��ذي كلف الخزينة  800مليون دوالر نتيجة
التحكيم؟» .وشدّد على أن «الموضوع سياسي بامتياز ال مالي أو تقني».
وش��دد الوزير خليل على أن موقفنا واض��ح في مجلس ال���وزراء من
موضوع دير عمار ،وهو أننا لن نسمح بمخالفات للقانون ولن نغطي
صفقات.

المس بأي طائفة
إجماع حكومي على رفض
ّ

وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن «حزب الله طرح هواجسه وهمومه
ومخاوفه للقرار األميركي على طاولة مجلس ال���وزراء ،وأعلن رفضه
للقرار ولتعاميم المصرف وحذر من تداعياته المالية على لبنان وانتقد
طريقة تصرف المصرف المركزي وحاكمه حيال األم��ر .وحصل نقاش

أقامت جمعية «أنصار الوطن»
حفل عشاء في المجمع العسكري
 الكسليك ،بحضور رئيس مكتبأمن كسروان في مخابرات الجيش
العميد الركن انطوان جريج ،رئيس
مكتب أم��ن جبيل ف��ي مخابرات
الجيش العميد رفيق الزغندي،
رئيس لجنة التحقيق في قوى األمن
الداخلي العميد عادل مشموشي،
ج��اد ج��ان قهوجي وف���ؤاد عليق
وجوني الشدياق الرئيس الفخري
وأعضاء مجلس األمناء وناشطي
الجمعية.
وأل��ق��ى رئ��ي��س جمعية أنصار
الوطن شكري سابا كلمة قال فيها:
«اليوم نلتقي في هذا العشاء ويعز
علينا أن المؤسس الراحل ميشال
الحاج غائب عنا وه��و ال��ذي كان
الطليع في نشاطات التقارب ما
بين الشباب والمجتمع المدني مع
الجيش والقوى األمنية».
وأضاف« :أنصار الوطن ستبقى
ك��م��ا ع��رف��ه��ا الجميع إل���ى جانب
المؤسسة العسكرية بعيدا ً عن
كل التجاذبات وسنمضي كما أراد
المؤسس ميشال ال��ح��اج بفكره
ال���ذي ن��ش��ره (ال للطائفية ،نعم
للمؤسسة العسكرية)».
وقدم شهادات ودروعا ً تقديرية

كمل قدّم سابا درع األنصار تخليدا ً
ل��ذك��رى ال��راح��ل م��ي��ش��ال ال��ح��اج
لعقيلته بولاّ غانم الحاج.

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعلبك
الهرمل
طلبت ربى طارق خليل بصفتها مفوّضة
بعقد البيع سند تمليك ب��دل ع��ن ضائع
بحصة البائع مراد رزق الله مراد بالعقار
رقم  554العين.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف

هروب عامل
هرب العامل البنغالدشي محمد إبراهيم
من منزل مخدومه رامز الحاج.
الرجاء م ّمن يعرف عنه شيئا ً االتصال
على الرقم 03914790

