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حمليات � /إعالنات

على م�سافة واحدة من المر�شحين في عينطورة
أص��درت منفذية المتن الشمالي في الحزب السوري
القومي االجتماعي بيانا ً أعلنت فيه أنّ مديرية عينطورة
في الحزب ق ّررت الوقوف على مسافة واحدة من جميع
المرشحين لالنتخابات البلدية واالختيارية المق ّرر إجراؤها
في البلدة يوم غد األحد ،طبعا ً باستثناء المرشحين الذين
لهم عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالمجزرة النكراء.
وأش����ارت المنفذية ف��ي بيانها إل��ى أنّ القوميين

االجتماعيين والمناصرين في عينطورة ،وهي أحد أه ّم
معاقل الحزب القومي في المتن ،ق��ادرون على اتخاذ
ال��خ��ي��ارات الصحيحة ال��ت��ي ت��ؤ ّم��ن مصلحة متحدهم
االجتماعي ،وهي قد أعطتهم التوجيهات الالزمة لكي
يص ّوتوا لفريق عمل متجانس يستطيع النهوض بالبلدة،
وتح ّمل مسؤولية العمل اإلنمائي وتوفي الخدمات الكاملة
التي تحتاجها البلدة.

لجنة الجدول في نقابتي ال�صحافة والمح ّررين
ق ّررت قبول طلبات االنت�ساب الم�ستوفية ال�شروط
ع��ق��دت لجنة ال��ج��دول النقابي
اج��ت��م��اع��ه��ا ال������دوري ف���ي ن��ق��اب��ة
الصحافة اللبنانية بتاريخ -11
 ،2016-5برئاسة رئيس اتحاد
الصحافة اللبنانية رئيس اللجنة
نقيب ال��ص��ح��اف��ة ع��ون��ي الكعكي
وحضور أمين س ّر االتحاد واللجنة
نقيب مح ّرري الصحافة اللبنانية
الياس عون ،وأعضاء مكتب نقابة
ال��ص��ح��اف��ة ن��ائ��ب النقيب ج��ورج

س���والج ،أم��ي��ن ال��ص��ن��دوق ج��ورج
ب��ش��ي��ر ،وأع���ض���اء م��ك��ت��ب ن��ق��اب��ة
المح ّررين نائب النقيب سعيد ناصر
الدين ،أمين الس ّر جوزف القصيفي
وأم��ي��ن ال��ص��ن��دوق ع��ل��ي ي��وس��ف.
وت��غ� ّي��ب ع��ن االج��ت��م��اع أم��ي��ن س� ّر
نقابة الصحافة عبد الكريم الخليل.
و ُك�لّ��ف القصيفي بصياغة محضر
االجتماع.
وق��د بحثت اللجنة ف��ي طلبات

االن��ت��س��اب إل��ى ال��ج��دول ،وق��� ّررت
قبول الطلبات المستوفية الشروط
ال��م��ن��ص��وص ع��ن��ه��ا ف���ي ق��ان��ون
المطبوعات .كما ت��ق� ّرر أن يجري
ال��ت��ح � ّق��ق م��ن م��وض��وع اس��ت��م��رار
ال���زم�ل�اء ال��م��ق��ب��ول��ي��ن ف��ي عملهم
ال��ص��ح��اف��ي واإلع�ل�ام���ي وت��س��دي��د
ال��رس��وم واالش��ت��راك��ات واستكمال
األوراق خالل ستة أشهر من تاريخ
انتسابهم إلى الجدول.

حا�صبيا نجت من كارثة ...والأحزاب والقوى ال�سيا�سية ا�ستنكرت
حاصبيا ـ رانيا العشي
ه ّزت بلدة حاصبيا في المنطقة الحدودية الجنوبية ،ثالثة
انفجارات بُعيد منتصف ليل أمس ،حيث استهدفت قنبلة مق ّر الحزب
الديمقراطي اللبناني ،الكائن في السراي الشهابية في حاصبيا ،أدت
إلى إصابة الشرطي البلدي فادي مرداس بجروح طفيفة ،وأحدثت
أضرارا ً محدودة في الممتلكات والزجاج ،وذلك أثناء اجتماع حزبي
في مق ّر «الديمقراطي» برئاسة األمين العام المساعد في الحزب
مسؤول وحدة حاصبيا  -مرجعيون وسام شروف ،للتدوال في
شؤون حزبية ،واالستحقاق المتعلق باالنتخابات البلدية التي
س ُتجرى نهار األح��د في  22الحالي .كذلك استهدفت قنبلتان
أخريان ،بفارق دقائق معدودة عن القنبلة األولى ،منزل شروف
في حي صفيفا على الطريق المؤدية إلى مقام البياضة الشريفة،
أحدثتا أضرارا ً محدودة في الممتلكات والزجاج ،وفي خزان الطاقة
الشمسية على سطح منزل جاره سامي الصفدي.
وعلى الفور ،حضرت األجهزة األمنية العسكرية وباشرت
التحقيق لجالء مالبسات الحادث الذي أيقظ أهالي حاصبيا من
نومهم دابا ً ال ُذعر في نفوسهم ،وذلك بإشراف قائد اللواء التاسع في
الجيش العميد الركن جوزيف عون ،الذي حضر إلى المكان وعاين
آثار االنفجار الذي نجا منه أكثر من عشرين شابا ً من حرس المق ّر،
كانوا مجتمعين في الغرفة المالصقة للباحة الداخلية حيث سقطت
القنبلة عند زاوية الغرفة.
وجرت اتصاالت حثيثة مع رئيس الحزب الديمقراطي النائب
طالل أرسالن لوضعه في صورة ما حدث ،وقد أعطى توجيهات
لمناصريه بضبط النفس ،وانتظار نتائج التحقيق.
وللغاية نفسها ،عُ قد اجتماع لتدارس الوضع في دارة كبير
مشايخ البياضة الشيخ غالب قيس ،ض ّم إلى المشايخ ،شروف،
وعضو القيادة القطرية في حزب البعث العربي االشتراكي مسؤول
منطقة حاصبيا ومرجعيون فايز القيس ،إلى فاعليات محلية

وحزبية وشخصيات من حاصبيا والجوار.
ودعا مشايخ البياضة والفاعليات والقوى الحزبية في نهاية
االجتماع ،إلى وقفة تضامنية عصر اليوم ،عند ال ُنصب التذكاري
لألمير مجيد أرسالن على مدخل البلدة الجنوبي لحاصبيا.
واستنكر قيس الحادث ،معتبرا ً أنه «يهدف إلى خلق البلبلة
والتخريب والتعدّي في منطقة حاصبيا ،من أي جهة أتت أو أي
نوجه اتهاما ً ألحد ،إال إذا ك ّنا
شخص كان» .وقال« :ال نستطيع أن ّ
متأكدين من الفاعل» ،داعيا ً أهالي  حاصبيا إلى «أن يكون قرارهم
واحدا ً ونابعا ً من الحرص على مصلحة البلدة العامة».
ولم يتهم شروف ،من ناحيته ،أي جهة بالحادث ،وقال« :يبدو
أنها مجموعة تسعى إلى تخريب الوفاق الذي نسعى إليه في
حاصبيا على أبواب االستحقاق البلدي ،وه ُّمها خلق فتنة ألهداف
مغرضة» ،مستنكرا ً ما حدث ،الفتا ً إلى أنه «لن يم ّر مرور الكرام».
وقال« :نحن لسنا في حزب طارئ أو لقيط في هذه المنطقة ،بل
نحن من المكونات األساسية في هذه المنطقة ،وس��وف نعمل
جاهدين لكشف مالبسات هذا الحادث والدفع إلى وصول الفاعلين
المختص».
إلى القضاء
ّ
وأضاف« :إننا حريصون على السلم األهلي وال نتهم أحدا ً جزافا ً
ونعمل بتوجيهات رئيس الحزب لوأد الفتنة في مهدها».
ولم يستبعد اللقيس ،من جهته« ،أن تلجأ وزارة الداخلية إلى
وقف العملية االنتخابية على ضوء ما ح��دث ،أس��وة بطرابلس
وصليما وغيرها ،من المناطق ،حيث تذرعت السلطة بالوضع
األمن» ،الفتا ً إلى «أنّ القرار يحتاج إلى موافقة القطبين الكبيرين
النائبين طالل أرسالن ووليد جنبالط» .ورأى «أنّ المستفيد هم
أعداء الديمقراطية لتعطيل المسار الديمقراطي وإيجاد حجج لعدم
حصول انتخابات بلدية».
وقد دانت القوى واألح��زاب السياسية في منطقة حاصبيا ما
جرى ،وفي السياق ،وأكدت منفذية حاصبيا في الحزب السوري
القومي االجتماعي ،في بيان« ،وحدة أهلنا وتماسكهم في وجه

الفتن التي تحاول خلق جو من البلبلة والفوضى ،وهذه األعمال
بعيدة ك ّل البعد عن سلوك وأخالق أبناء حاصبيا».
ودعت «أهلنا إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية
والمندسين» ،مجدّدة «الثقة بالقوى
لقطع الطريق على المخلين
ّ
األمنية التي تأخذ دوره��ا في حماية السلم األهلي واالستقرار
االجتماعي».
ورأت وكالة داخلية الحزب التقدمي االشتراكي في حاصبيا،
في بيان« ،أنّ العمل الترهيبي السخيف الذي تعرضت له بعض
األماكن في بلدة حاصبيا «يهدف إلى خلق جو من البلبلة للوصول
إلى تأجيل االنتخابات وهو ما ترفضه حاصبيا وأهلها بشكل
قاطع».
ودعت «األجهزة األمنية إلى اإلسراع في كشف مرتكبي هذا العمل
ومن يقف وراءه كائنا ً من كان لنيل جزائه».
ودان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أن��ور الخليل
«المحاوالت الرخيصة لزرع بذار الفتنة في حاصبيا ومنطقتها»،
مؤكدا ً «أنّ هذه الجريمة المدانة ،لن تنجح في تحقيق أهدافها،
فاالعتداء يستهدف ك ّل شخص وك ّل منزل وك ّل عائلة ،كما يستهدف
المنطقة برمتها».
ولفت الخليل إلى «أنّ منطقة حاصبيا كانت وال تزال نموذجا ً
للوحدة الوطنية ،ولطالما شكلت هذه الوحدة مصدر القوة في
مواجهة محاوالت زرع الفتن الطائفية والمذهبية التي حاول العدو
اإلسرائيلي زرعها بين أبناء المنطقة ،خالل فترة االحتالل».
وشدّد على «أنّ المنطقة هي منطقة مواجهة مع العدو اإلسرائيلي،
وأنّ هذا العدو هو الوحيد صاحب مصلحة في إحداث شتى أنواع
الفتن المذهبية والطائفية بين أبناء الوطن وأبناء الجنوب في هذا
التوقيت بالذات».
وطالب الخليل «بإجراء التحقيقات الالزمة ،وإيالء هذه القضية
ما تستحقه من متابعة لكشف من نفذ هذا العمل المشبوه الذي ال
يخدم إال العدو اإلسرائيلي ومشاريعه».

«�إ�سرائيل» حا�ضرة في ( ...تتمة �ص)1
وتقديم ما يلزم لمنحها اسباب القوة ،لتلتقي الضربات «اإلسرائيلية»
مع العقوبات األميركية والخليجية ،والمحكمة الدولية والفتنة الداخلية
من ورائها ،وقنوات التشويه اإلعالمي وعمليات االغتيال بتهشيم جسم
المقاومة وتفكيك جبهتها الداخلية ،لتصير أي تسوية مناسبة لـ«إسرائيل»
والسعودية وتركيا في سورية ترعاها وترضى بها واشنطن إعالنا ً عن
نهاية الخطر على «إسرائيل».
اغتيال الشهيد القيادي في المقاومة مصطفى بدر الدين يقول إن الحرب
في ذروتها وإن فصوالً أشد قسوة منها على الطريق ،وإن الصيف المقبل
شديد الحرارة ،وإن حربا ً تكون «إسرائيل» طرفا ً فيها ليست مستب َعدة إذا
كانت استراتيجية الخروج منها تسوية شاملة تضمن األمن «اإلسرائيلي»
على الجبهتين اللبنانية والسورية ،ليقول شمال سوريا وجنوب لبنان
الكلمة الفصل ،ه��ذا ما يقوله االغتيال بانتظار ما سيقوله األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل.

حزب الله يعلن اليوم َمن اغتال بدر الدين

طغى خبر استشهاد القائد مصطفى بدر الدين في انفجار كبير استهدف
أحد مراكز حزب الله ،بالقرب من مطار دمشق الدولي المشهد الداخلي وحجب
تعج بها الساحة السياسية وعلى رأسها االنتخابات البلدية.
األضواء عن ملفات ّ
ومن المتوقع أن يعلن حزب الله اليوم الجهة المسؤولة عن اغتيال الشهيد بدر
الدين.
ّ
وزف حزب الله في بيان القائد بدر الدين (السيد ذو الفقار) ،وأوضح في بيان آخر
أن «المعلومات المستقاة من التحقيق األولي تفيد بأن انفجارا ً كبيرا ً استهدف أحد
مراكزنا بالقرب من مطار دمشق الدولي ،ما أدى إلى استشهاد األخ القائد مصطفى
بدر الدين (السيد ذو الفقار) وإصابة آخرين بجراح ،وسيعمل التحقيق على تحديد
طبيعة االنفجار وأسبابه ،وهل هو ناتج عن قصف جوي أو صاروخي أو مدفعي،
وسنعلن المزيد من نتائج التحقيق قريباً».
والحقاً ،نفت مصادر المقاومة ما تتناقلته بعض وسائل اإلعالم عن سقوط شهداء
إلى جانب الشهيد بدر الدين.

 ..ونصرالله يتحدث الجمعة

وشيّع حزب الله بمراسم حاشدة ومهيبة بدر الدين في روضة الشهداء في
الغبيري بالضاحية الجنوبية بمشاركة قيادة حزب الله ون��واب كتلة الوفاء
للمقاومة وشخصيات وقيادات سياسية وحزبية وفعاليات اجتماعية.
وفيما يتحدث األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نهار الجمعة المقبل
باحتفال تأبيني للشهيد مصطفى بدر الدين في مجمع سيد الشهداء في الضاحية
الجنوبية لبيروت ،أعلن نائب األمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أن «االنفجار
الذي استشهد به بدر الدين كان كبيراً ،وقد دأب اخواننا على التحقيق بطبيعة
االنفجار ومَن سببه» .وقال «بسبب وجود احتماالت كبيرة جدا ً لم نستبق التحقيق،
وأن نعلن بناء على رؤية سياسية أو رغبة في تظهير بعض األعداء مقابل البعض
اآلخر».
وكشف قاسم أنه «خالل ساعات أقصاها صبيحة غد (اليوم) سنعلن بالتفصيل
ما هو سبب االنفجار ومَن هي الجهة المسؤولة وسنبني على األمر مقتضاه».
وأض��اف «لقد تل ّمسنا خطوات واضحة تؤشر الى الجهة وإلى األسلوب ،لكننا
نحتاج الى بعض االستكمال لنتي ّقن مئة بالمئة وسنعلن هذا األمر».

المقاومة تملك القدرة على التكييف

وأش��ارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «العمل ج��ا ٍر من قبل حزب الله
على تحديد طبيعة االستهداف إذا كان االنفجار ناجما ً عن صاروخ أو عبوة أو
قصف مدفعي وانطالقا ً من ذلك سيت ّم تحديد الطرف الذي ن ّفذ هذه العملية سواء
«إسرائيل» أو استشهاد في إطار طبيعة المعركة في سورية ،كما يقوم حزب الله
بتجميع العناصر للوصول الى خالصة يواجه فيها الرأي العام».

ولفتت إلى أن «حزب الله بات يملك القدرة على تكييف ما يجري بحق قادته
الشهداء من ظرف الى فرصة على قاعدة التحدّي ،ويشكل استشهاد بدر الدين
خسارة كرمزية معنوية لها عالقة بالحضور والموقع وبوجوده في سورية».

بدر الدين مكلّف
بإدارة المعركة في سورية

وتحدثت مصادر أخرى عن «خرق أمني من الجهة المنفذة لمركز حزب الله الذي
تع ّرض للرصد والمراقبة أدّيا الى معرفة أنّ الشهيد بدر الدين موجود فيه وهو
عبارة عن مركز عمليات إلدارة الحرب في سورية وللتنسيق مع القيادة السورية».
واستبعدت المصادر وجود رابط بين تنفيذ االغتيال والتوقيت السياسي الذي
تم ّر به المنطقة إن كان معركة حلب أو مفاوضات جنيف« ،بل يندرج في إطار الحرب
األمنية واالستخبارية وصراع العقول واإلرادات بين حزب الله والعدو اإلسرائيلي»،
ولفتت الى «أن بدر الدين قائد عسكري معروف ومن الطبيعي عند توفر الفرصة
لـ«إسرائيل» الغتياله ستنفذ العملية بمعزل عن أي اعتبارات أخرى».
موجه
ورجحت المصادر أن يكون االستهداف ت ّم بواسطة صاروخ «إسرائيلي» ّ
ّ
على مركز الحزب ،وشدّدت على أن «بدر الدين مكلف بإدارة المعركة في سورية
وكان يشغل مهمة معاون القائد العسكري لحزب الله الشهيد عماد مغنية وعند
اغتياله عين بدر الدين المسؤول العسكري في حزب الله إال أن مغنية كان يشغل
المسؤول األمني والعسكري معاً».
وأوضحت المصادر أن «اتهام حزب الله بتصفية كل القيادات التي لها عالقة
بالمحكمة الدولية يحرف األنظار عن المنفذ الحقيقي وهو إسرائيل» ،وتساءلت:
«هل من المنطق أن يص ّفي حزب الله قائدا ً بحجم بدر الدين وهو الذي يدير الحرب
في سورية ضد اإلرهابيين؟».
وأعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان ،أنها لن تستطيع أن تقدم أي تعليق
حول اإلعالن عن اغتيال بدر الدين في وسائل اإلعالم قبل صدور قرار قضائي ،مؤكدة
أنها «ستظل ملتزمة باضطالعها بواليتها بأعلى معايير العدالة الدولية».

حردان :الر ّد
هو التمسك بالمقاومة

وأكد رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان أنّ «ارتقاء
القائد المقاوم مصطفى بدر الدين شهيداً ،يؤكد أنّ المقاومة التي تقدّم قادتها شهداء،
هي نهج حياة وإرادة صراع ،وخيار ثابت ،راسخ ،عماده الحق وغايته الحرية».
وشدّد حردان على أنّ الر ّد على العدو «اإلسرائيلي» وأدواته وإرهابه وإجرامه،
التمسك بالمقاومة ،خيارا ً ونهجاً ،لهزيمة المشروع المعادي.
هو
ّ
وتقدّم حردان إلى األمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله وقيادة
وكوادر المقاومة وإلى عائلة الشهيد وك ّل عوائل الشهداء ،بـ«أح ّر التعازي باستشهاد
ّ
ّ
الحق ،في
تشق الطريق النتصار قضيتنا ،قضية
بدر الدين ،مؤكدا ً أنّ دماء الشهداء
مواجهة باطل االحتالل والعدوان واإلرهاب».

الرسن يستقيل وفيلتمان يتسلّم

وفي توقيت الفت ،قدّم تيري رود الرسن استقالته أمام مجلس األمن في جلسة
مغلقة من منصبه كممثل لألمين العام لألمم المتحدة لتطبيق القرار  1559في شأن
لبنان وحزب الله وسورية .وسيتولى جيفري فيلتمان مهمته الى حين تعيين بديل
عنه من جانب األمين العام لألمم المتحدة .وتجدر اإلشارة إلى أنّ ما تبقى من هذا
القرار هو البند المتعلّق بسالح المقاومة بعد خروج الجيش السوري من لبنان
ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وفقا ً للقرار .1701

تسلّم فيلتمان
سيصاعد الضغط على لبنان

وقال وزير وديبلوماسي سابق لـ«البناء» بأن «تكليف فيلتمان بهذه المهمة
جاء نتيجة استقالة الرسن وثانيا ً ألن مواقف فيلتمان المتشددة تجاه حزب الله
والمقاومة معروفة ،وهو كان سفيرا ً سابقا ً في لبنان الذي شهد حينها أحداثا ً أمنية

حزب اهلل ( ...تتمة �ص)1

خطيرة» ،موضحا ً أن «الواليات المتحدة تنظر الى أن القرار  1559لم ينفذ بعد
لجهة سحب سالح حزب الله ووضعه تحت أمرة الدولة والجيش».
وش�دّد على أن «فيلتمان ومن خالل هذا المنصب سيكون أكثر تشددا ً لجهة
تنفيذ القرار ،وبالتالي مؤشر على زيادة الضغط الدولي على لبنان وعلى الحكومة
وعلى المقاومة من كل جوانبها المالية والسياسية العسكرية واألمنية التي ت ّوجت
اليوم (أمس) باغتيال بدر الدين» .وأشار الى أن «هذا العمل األمني ليس له توقيت
سياسي وال عالقة بمفاوضات جنيف بل عمل عكسري وأمني بحت وليس األول من
نوعه ضد المقاومة».

رسالة من هوالند إلى الراعي

وجه
وفي غضون ذلك ،وبعد أقل من أسبوع على لقائهما في قصر االليزيه ّ
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند رسالة الى البطريرك الماروني الكاردينال مار
بشاره بطرس الراعي واعدا ً بأن «فرنسا ستتابع بذل الجهود الى جانب األفرقاء
المعنيين لمساعدة اللبنانيين على ايجاد حل لألزمة السياسية والمؤسسية بأسرع
ما يمكن ،وانه سيحث األسرة الدولية على العمل بهذا االتجاه».

حراك دولي باتجاه لبنان

وفي إطار الحراك الدولي باتجاه لبنان ،تصل الى بيروت االثنين المقبل وزيرة
خارجية األرجنتين السيدة سوسانا مالكورا في زيارة تستم ّر يومين تلتقي خاللها
كبار المسؤولين ،على أن تليها زيارة لوفد بلجيكي ،قبل أن يصل إلى بيروت وزير
خارجية فرنسا جان مارك ايرولت في  25الجاري تحضيرا ً الجتماع مجموعة الدعم
الدولية للبنان .وفي السياق نفسه وصل الى بيروت الرئيس االيطالي سيرجيو
ماتاريلال على رأس وفد ،التقى خاللها رئيسي مجلس النواب نبيه بري ورئيس
الحكومة تمام سالم في اطار البحث عن وضع خطة شاملة لمواجهة موضوع
النزوح وتفقد كتيبة بالده في مقر قيادة القطاع الغربي في «اليونيفيل» في بلدة
شمع.

جونية تستع ّد لمعركة األحد الطاحنة

على صعيد آخر ،تستكمل االستعدادات للجولة الثانية من االنتخابات البلدية
في محافظة جبل لبنان ،على أن تشهد مناطق جونية وسن الفيل والحدث معارك
انتخابية محتدمة ،وفي ما شهدت معراب أمس لقا ًء بين رئيس حزب القوات سمير
جعجع ومناصري «القوات» في جونية تم خالله االتفاق على إعطاء المناصرين
حرية االقتراع ألي من اللوائح المتنافسة .وأش��ارت بعض المعلومات الى أن
«جعجع سيعطي أصواته الى الئحة فؤاد البواري» ،بينما لفتت مصادر نيابية
في التيار الوطني الحر لـ«البناء» إلى أن «الجو العام يشير الى معركة طاحنة جدا ً
في جونيه وأنه اذا لم يحصل أي تشطيب فإن الفارق في عدد األصوات لن يكون
كبيرا ً بين الالئحتين» ،واعتبرت أن «جوان حبيش الذي فاز في انتخابات 2010
وحيدا ً من المرجح ان يفوز اليوم بعد الدعم الذي يتلقاه من التيار الوطني الحر
والكتائب».

اتصال الرابية بمعراب ألغى الزيارة

وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة أن «الئحة البواري المدعومة من ائتالف
يض ّم النائبين السابقين منصور غانم البون وفريد هيكل الخازن ورئيس مؤسسة
االنتشار الماروني نعمة افرام والوزير السابق فارس بويز ،كانت تنوي زيارة
معراب عشية امس والتقاط صورة مع جعجع ،إال أن اتصاال ً من الرابية بمعراب
دفع بجعجع الى الغاء الزيارة» .واشارت الى «أنّ عملية شراء اصوات بالمباشر
وبالعلن يقوم بها بون والخازن وافرام» ،وتلفت الى أنّ «هذه االنتخابات في جونية
تشهد اصطفافات جديدة تستخدم فيها ك ّل االسلحة الممكنة وحتى المستقبل الذي
ال يملك نفوذا ً سنيا ً يساعد الئحة البواري لوجستياً».
وكان قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز قد شارك في احتفال «الئحة
كرامة جونية» برئاسة حبيش ،وأكد انه «لم يأت للحديث في السياسة بل لإلنماء
والتواصل من أجل اإلنماء لجونية وكسروان».
وفي إطار التداول في االنتخابات البلدية في طرابلس أقام رئيس المجلس النيابي
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حرب الشمال ،ولو تح ّولت إلى مشروع حرب إقليمية كبرى تنتهي بتسوية إقليمية
كبرى ،تكون «إس��رائ�ي��ل» شريكا ً فيها وتحظى عبرها بالضمانات ال�لازم��ة ألمنها،
ومستقبل وجودها ،أو حرب استنزاف متصلة تنهك القوة التي يمثلها حزب الله في
محور المقاومة حد إخراجه من المعادلة ،وجعله شريكا ً كسيحا ً في هذا المحور،
وإلغاء حضوره كقيمة مضافة يمنح وجودها في احتفال النصر بريقا ً استراتيجياً،
يؤشر على مستقبل المنطقة ،ولذلك تلتقي طرق هذه الحروب الثالثة عند حزب الله
وتتقاطع عند إضعافه وح�ص��اره واستنزافه ،وقتل ق��ادت��ه ،ومالحقته بالعقوبات
والحمالت اإلعالمية وصوالً لتصنيفه إرهابا ً ومعاملته على هذا األساس ،وهو ما قالته
عملية االغتيال ،وقالت معه كيف يتوزّع الحلفاء األدوار والمسؤوليات.
 االغتيال إعالن أميركي «إسرائيلي» بأن الحرب المفتوحة مع حزب الله لن تخاضبعد إقفال الجرح السوري ،وإعالن للتركي والسعودي للقاعدة بالقتال حتى الفوز
بالشمال السوري ومقايضته بتسوية تضمن حصصا ً يتوزّعها الجميع ،ويتقاسمون
عائداتها وفي المقدّمة «إسرائيل» ،وأن أميركا ستتولى رعاية تسويات مؤقتة ،كلما
بان في األفق نصر لمحور المقاومة ،وصوالً لحسم أمر السيطرة على شمال سورية
وع��رض التسوية التي تناسب حلف الحرب ،وفي قلب هذه التسوية مكانة جديدة
لحزب الله ،خروج مهين من سورية والتزام بمقتضيات األمن «اإلسرائيلي» ،وارتضاء
دور متواضع في الداخل اللبناني ،واالغتيال يترافق مع حملة لبنانية خبيثة تكشف
األه��داف ،ومع تولي جيفري فيلتمان ملف القرار  1559تحضيرا ً لفتح ملف سالح
المقاومة مجدداً .فالحرب على كل الجبهات ،وعنوانها حزب الله مقابل النصرة ،وهذا
هو تفسير قرار االحتالل بإعالن ض ّم الجوالن مجدداً ،إما تعويم النصرة على حدود
الجوالن أو إبعاد حزب الله كخطر عن هذه الحدود أو تسوية تضمن أمن «إسرائيل»
االستراتيجي وتكون هي ج��زء عضويا ً في تكوينها .وه��ا هي الطلقة الحاسمة في
الحرب التي تبدأ و ُيراد لها رسم مسار تحقيق هذه األهداف.
 ستقول المقاومة قراءتها وتحدّد منهجها في التعامل مع االغتيال كفصل منفصول الحرب ،وسيكون الرد ،وستكون حرب شمال سورية كما كانت باألصل هي
حرب الشهيد مصطفى بدر الدين.
ناصر قنديل

ال يمكن وصف ك ّل هذا إال هجمة «إسرائيلية» أميركية مرتدّة
وهجوما ً معاكسا ً لثكالى التحالف الدولي ض ّد تحالف النصر
االستراتيجي المبين ومحاولة وقحة الستفزاز محور المقاومة
وإشهار التحدّي أمامه إنْ كان مستعدا ً للنزال األكبر!...
إن��ه زم��ن ش��راء ال��ذم��م وتوظيف الوصوليين واالنتهازيين
والمنافقين والنفوذ عميقا ً في مراكز صنع القرار على جبهة الخصم
بك ّل أنواع األسلحة الناعمة وما فوق الناعمة...
ك ّل التقارير واإلشارات والعالمات تفيد بما يقطع الشك باليقين
بأنّ العدو األميركي «اإلسرائيلي» السعودي وأذنابه الصغار من
إمارات أو مجموعات إرهابية مسلحة ،قد ق ّرروا الضرب من تحت
الحزام كما يُقال وأنهم لن يتوانوا عن الذهاب الى ما هو أبعد من ذلك
وأعمق إن لم يرد عليها بحزم...
تشويه صورة المقاومين والمناهضين لمشروع الفتن المتنقلة،
وتجفيف منابعهم المالية ،كما يفعلون مع حزب الله لبنان ،وإن
اضطروا الى السطو عليها وسرقتها ،كما فعلوا مع ايران الثورة
االسالمية ،ومحاصرة ثورة العرب األقحاح والسادة الشرفاء في
اليمن الكبير ،ومنع أهله من التمكن من مضائقه وموارده المائية
والنفطية ومواقعه الجيو استراتيجية مرة بحجة النفوذ اإليراني
وم��رة بحجة التمدّد الشيعي ،ودائما ً لخدمة العدو الصهيوني
ومشروعه التوسعي .كلها محطات تؤكد بأن العدو لم يذعن بعد
الى ض��رورة التسليم لشروط المنتصرين الذين هم نحن .نعم
نحن الذين أفشلنا مشروعهم الفتنوي ،ومشروعهم التوسعي،
ومشروعهم لكي ال��وع��ي العربي ،ومشروعهم إلخضاعنا .بل
وجعلناهم يتج ّرعون كؤوس السم على بوابات وتخوم واسوار
عواصم المقاومة وسواحلها ومضائقها..
في مواجهة هذا الهجوم المعاكس الب ّد من مراجعة كل ما هو
تسويات او توافقات او تفاهمات او حتى مشاريع مفاوضات مع هذا
والمتبجح وتلقينه دروسا ً أقسى وجعله يرتطم بصخرة
العدو الوقح
ّ
عزيمتنا ،وإال فإننا نكون قد وجهنا رسائل خاطئة له ودفعناه الى
مزيد من التواقح وفتحنا له شهية التوسع أكثر فأكثر...
وبالمباشر وبصريح العبارة نقول :إذا لم توجه رسائل قوية
ومباشرة وقوية وح��ازم��ة لكل من واشنطن وال��ري��اض وانقرة
ودائما ً لتل أبيب ،فإن على عواصم محور المقاومة أن تتوقع القتال
في ش��وارع عواصمها وعلى أس��وار مطابخ صناعة القرار فيها

وليس في ارياف المدن السورية والعراقية وفيافي وجبال اليمن
وسواحلها...
نعم علينا إعادة إحياء المقولة األهم التي سبق واتفقنا عليها
في المشهد الدمشقي الشهير بأن الدفاع عن اسوار دمشق واألمن
القومي السوري وكذلك الدفاع عن تخوم بغداد وأسوار صنعاء هو
الدفاع عن اسوار طهران واسوار موسكو بل وبوابات الكرملين...
ولنتذكر جيدا ً قول أمير الحرب والسالم امير المؤمنين علي بن
ابي طالب صاحب لقب الكرار وحامل سيف ذو الفقار :والله ما ُغزي
قوم في عقر دارهم إال ُذ ُّلوا!...
وان العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم ،كما تصرح
ادبيات القرآن المجيد.
وإذا كنتم مص ّممين على الحوار مع هؤالء االوغاد ،فال بأس من
ذلك ،ولكن بشرطها وشروطها كما يقول المناطقة والعقالء ،وليكن
لسان حالكم كحد أدنى لسان ذلك الحكيم الصيني القائل:
تكلّم بصوت منخفض وارفع عصا ً غليظة!..
نعم إنه وقت رفع العصا الغليظة بوجه كل من يتجبّر علينا
محصنا ً ب��درع صاروخية أو أوه��ن من بيت
س��واء مَن كان بيته
ّ
العنكبوت...
وليكن زم���ام ال��م��ب��ادرة بيدنا دوم���ا ً حتى ي��خ��رج اوب��ام��ا من
البيت االبيض خائفا ً يترقب ،وال يملك ارادة اتخاذ قرار غير قرار
اإلذعان!...
وهو أمر بات ممكنا ً وال يحتاج سوى الى قرار ،نعم قرار الهجوم
خير وسائل الدفاع...
ثمة مَن يسأل اآلن :هل يُفضي اغتيال ذو الفقار الى التلويح
بأرض الجليل كإحدى خيارات جبهة المقاومة في الر ّد على غرفة
موك!...؟
وترجيحاته في ذلك هي:
إن «مَن يطمح بالمئة يضمن التسعين» ،كما يقول المثل اإليراني
الشهير.
وإن مَن عنده أحمد خاتم النبيين يملك ك ّل األنبياء ،كما يقول
موالنا جالل الدين الرومي.
بعدنا طيّبين قولوا الله...

محمد صادق الحسيني

نبيه بري مأدبة عشاء أمس ،استضاف فيها عددا ً من المدعوين منهم الرئيس نجيب
ميقاني والوزير السابق فيصل كرامي .وفي السياق نفسه ،نفى ميقاتي أن يكون
قد التقى الحريري أمس ،للتباحث باسم توافقي لرئاسة بلدية طرابلس ،مشيرا ً الى
انهما التقيا يوم أول من أمس في منزل رئيس الحكومة تمام سالم.

حرب يعطي اإلذن بمالحقة يوسف

وفي ملف االتصاالت ،وفي خطوة الفتة قد تس ّرع مسار التحقيقات في قضيتي
االنترنت غير الشرعي والـ»غوغل كاش» ،اعطى وزير االتصاالت بطرس حرب في
وجهه إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ،اإلذن بمالحقة مدير عام
كتاب ّ
«أوجيرو» عبد المنعم يوسف ،والدكتور توفيق شبارو ،والمهندس كابي سميرة،
ومن المتوقع أن تجتمع لجنة االتصاالت واإلع�لام النيابية في الـ 31من الشهر
الحالي لمتابعة االستماع الى آخر التحقيقات القضائية واألمنية في هذا الملف.
وقالت مصادر في لجنة االتصاالت لـ«البناء» إنه «بحسب القرار االتهامي
الذي صدر بحق يوسف ،فإن التهمة تقتصر على التقصير واإلهمال ولم يتهمه في
فضيحة االنترنت» ،مشددة على أن «ما يجب التركيز عليه هو الفضيحة نفسها
وليس الغوغل كاش أي التركيز على أصحاب المحطات غير الشرعية والتجسس
االسرائيلي».
وأك��دت أن «اللجنة ُمجمِعة على محاسبة يوسف ،إذا ثبت تورطه وعلى أن
تتخذ بحقه إجراءات قانونية وإدارية ،لكن ال تريد في الوقت نفسه حرف األنظار
عن أصحاب المحطات والتجسس اإلسرائيلي» ،معتبرة أن «ما يحصل في هذا
الموضوع هو ان كل ملف يفتح يتم فتح معه اكثر من ملف وتختلط األمور في
بعضها البعض ويتشتت التحقيق».
ورجحت المصادر أن «يعود يوسف الى لبنان قريباً ،ودعته للعودة بأسرع وقت
إذا كان مطمئنا ً لبراءته في هذا الملف ويمثل امام القانون ،ألن وضعه الصحي ال
يستدعي بقاءه كل هذا الوقت في الخارج».

�إعالنات ر�سمية
وزارة الصحة العامة
إعالن تلزيم
الساعة الثانية عشرة من يوم األربعاء
الواقع في الثامن من شهر حزيران سنة
ُ ،2016تجري وزارة الصحة العامة في
مركزها الكائن ف��ي بئر حسن – بيروت
 اس���ت���دراج ع����روض ل��ت��أم��ي��ن صيانةآالت ت��ص��وي��ر ال��م��س��ت��ن��دات وال��ط��اب��ع��ات
والفاكسات.
ُت��ق �دّم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
الشروط الخاص الذي يمكن االطالع عليه
من وزارة الصحة العامة  -دائرة التجهيز
والتموين  -علما ً أنّ التأمين المؤقت هو
مليونان ليرة لبنانية الغير.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى دائ��رة
التجهيز والتموين قبل الساعة الثانية
عشرة من يوم الثالثاء الواقع في السابع
من شهر حزيران سنة .2016
وزير الصحة العامة
وائل ابو فاعور
التكليف
920
وزارة الصحة العامة
إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم األربعاء الواقع
في الثامن من شهر حزيران سنة ،2016
ُتجري وزارة الصحة العامة في مركزها
الكائن في بئر حسن – بيروت  -استدراج
عروض لتأمين شراء مفروشات مختلفة.
ُت��ق �دّم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
الشروط الخاص الذي يمكن االطالع عليه
من وزارة الصحة العامة  -دائرة التجهيز

والتموين  -علما ً أن التأمين المؤقت هو
مليون ليرة لبنانية الغير.
يجب أن تصل ال��ع��روض إل��ى دائ��رة
التجهيز والتموين قبل الساعة الثانية
عشرة من يوم الثالثاء الواقع في السابع
من شهر حزيران سنة .2016
وزير الصحة العامة
وائل ابو فاعور
التكليف
919
إعالن مناقصات عمومية
تعلن المؤسسة العامة إلدارة مستشفى
نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية،
عن إج��راء مناقصتين عموميتين لشراء:
م��واد التعقيم ،تلزيم أعمال التنظيفات،
ل���وازم المختبر ،أم��ص��ال ،م��واد غذائية،
لوازم عمليات العظم ،على أن تسلم دفاتر
ال��ش��روط ،في مبنى مستشفى نبيه برى
الجامعي الحكومي في النبطية  -كفرجوز،
في مهلة أقصاها .2016/5/20
رئيس مجلس اإلدارة المدير
الدكتور حسن يوسف وزني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلبت فضيلة احمد قاسم بظاظو (زوجة
احمد هاشم) سند تمليك ب��دل عن ضائع
للقسم  12من العقار  685منطقة الباشوره.
للمعترض مراجعة األمانه خ�لال 15
يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون في بيروت
حسن خليل

دعوة

إلى حضور جلسة اجتماع جمعية عمومية عادية سنوية

لشركة سوفيدال (هولدنغ) ش.م.ل
حضرة المساهمين الكرام،
يتشرف مجلس إدارة شركة سوفيدال (هولدنغ) ش.م.ل بدعوتكم لحضور
اجتماع جمعية عمومية عادية سنوية المحدد انعقادها عند الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع فيه  2016/6/9وذل��ك في مركز الشركة ،للبحث
والتداول في جدول األعمال اآلتي:
 - 1تالوة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية .2015
 - 2تالوة تقرير مفوضي المراقبة عن حسابات الشركة للسنة المالية .2015
 - 3المصادقة على ميزانية الشركة وحسابات األرب��اح والخسائر للسنة
المالية .2015
 - 4إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم ألعمال الشركة عن
العام .2015
 - 5توزيع قسم من األرباح.
 - 6تعيين مفوض مراقبة للسنة المالية  2016وتحديد بدل أتعابه.
 - 7تحديد مخصصات رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء.
 - 8الترخيص وفقا ً ألحكام المادتين  158و 159من قانون التجارة.
 - 9أمور مختلفة.
علما ً أ ّنه في حال لم يكتمل النصاب القانوني في هذه الجلسة ،سيصار إلى
انعقاد الجمعية العمومية العادية للمرة الثانية عند الساعة العاشرة من يوم
الجمعة الواقع فيه  2016/6/17وذلك في مركز الشركة ،للبحث والتداول في
المفصل أعاله.
ذات جدول األعمال
ّ
على كل مساهم يحمل أسهم لحامله يرغب بحضور هذه الجمعية أن يودع
األسهم في صندوق الشركة أو إفادة باألسهم تجيز له حضور الجلسة ،وذلك
خمسة أيام على األقل فبل تاريخ انعقاد الجمعية.
وتفضلوا بقبول االحترام
مجلس اإلدارة
سوفيدال (هولدنغ) ش.م.ل

