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حمليات � /إعالنات

وقفة ت�ضامنية مع القاع وكلمات دعت لتنظيم النزوح
لبّى أهالي زحلة والجوار دعوة امانة سر مطرانية
زحلة ل��ل��روم الملكيين الكاثوليك لوقفة تضامنية
مع بلدة القاع واهاليها ،أقيمت في قاعة المطرانية
وحضرها جمهور كبير من أبناء زحلة والقاع تقدمهم
راعي األبرشية المطران عصام يوحنا درويش ،مطران
بعلبك المطران الياس رحال ،المونسنيور عبدو خوري
ممثالً المطران جوزف معوض ،األرشمندريت تيودور
غندور ممثالً المطران انطونيوس الصوري ،النواب
انطوان أبو خاطر وإميل رحمة ،النائب السابق لرئيس
المجلس النيابي إيلي الفرزلي ،النائب السابق محمود
أبو حمدان ،الوزيران السابقون سليم جريصاتي وكابي
ليون ،محافظ البقاع القاضي أنطوان سليمان ،رئيس
الغصان ،ممثل عن بلدية زحلة
بلدية الفرزل ملحم
ّ
انطوان األشقر ،ممثلون عن القوات اللبنانية والتيار
الوطني الحر والتجمع الزحلي العام ،البروفسور
فايز الحاج شاهين ،رجل األعمال ميشال ضاهر ،رجل
األعمال نقوال ناصيف العموري ،المهندس ميشال
سكاف وعدد كبير من المخاتير واألهالي.
بداية اإلحتفال مع النشيد الوطني اللبناني أدته
جوقة مار الياس المخلصية ،تلته دقيقة صمت اجالال ً
ألرواح ش��ه��داء ال��ق��اع ،وم��ن ث��م ص�لاة ل��راح��ة نفوس
الشهداء ولشفاء المرضى تالها الفرزلي.
وكانت كلمة للمحامي ميشال ضاهر ابن القاع قال
فيها »:من صميم معاناة مزمنة ودامية ،وتاريخ مليء
بالمآسي والنكبات وحرمان مدقع وواقع مرير ،القاع
اليوم في ذهول».
وأك��د أن��ه «رغ��م كل ما ح��دث سنبقى حيث نحن،
مؤمنين بلبنان ووح��دت��ه ،مدافعين ع��ن أرضنا
ومقدساتنا».
وألقى النائب رحمة كلمة جاء فيها« :القاع هي األلف
والياء ،هي العين والزناد ،هي خط الدفاع األول عن
الوطن ومتراسه المنيع في وجه مغول األلفية الثالثة
أع��داء الحضارة الذين ال دين لهم إالّ الذبح والتفجير
والسبي».

واعتبرأن شهداء القاع افتدوا لبنان باألحمر القاني
وأب��ع��دوا عن البقاع مجزرة كانت تستهدفه بشرا ً
وحجراً ،لكن اإلنتصار لهم يكون بأن تعي الحكومة
حجم األخطار المحدقة بها واال تعترف بالحواجز
الرادعة التي تحول دون ارسال الجيش الى جرودها
وال��ج��رود المحيطة إلقتالع اإلرهابيين واستئصال
شأفتهم».
ووجه المطران رحال الشكر لكل الذين تضامنوا مع
أهل القاع من جميع فئات الشعب اللبناني ،كما شكر
القوى األمنية والجيش اللبناني ألنهم قاموا بالواجب
على أكمل وجه وما زالوا حتى اليوم موجودين في القاع
لحماية أهل القاع.
وأكد أنه ليس ضد النازحين بل مع تنظيم دخولهم
وخروجهم.
بدوره ،أدان النائب ابو خاطر جريمة القاع مشيرا ً إلى
أن ما حصل في القاع سقط علي كالصاعقة.
وقال الوزير جريصاتي في كلمته« :أحبوا لبنان
قالوا ،لبنان أوال قالوا ،ونحن نقول لهم ما قيمة العشق
إن لم تشهد المقل .احزموا أمركم ،اذهبوا جميعكم إلى
الثغور دافعوا عن شعبكم واعطوا الغطاء لجيش ال
يحتاج اصال الى غطاء عندما يتهدد شعب .توافقوا
وتصالحوا مع روافد قوتكم ،ال سيما من يقاتل منها
اإلرهاب حيثما كان ،في اي وكر كان ،فهم حماتنا .قالوا
احبوا لبنان ولبنان أوال ،نقول لهم اتفقوا ،توافقوا وال
تفرقوا ،هذا هو سر قوتنا والتاريخ لن يرحم».
ختام الكلمات كان مع المطران درويش الذي قال »:
وقفتنا التضامنية مع القاع وأهلها أتت بطريقة عفوية
لتعبر عما يجول في داخلنا من مشاعر محبة وتضامن
مع هذه المنطقة العزيزة وأهلها ،فالقاع هي زحلة
وزحلة هي القاع».
واعتبر أن «شهداء القاع انضموا إلى شهداء المقاومة
وهكذا اختلط الدم المسيحي بالدم المسلم للدفاع عن
الوطن».
وختم « :أنا باسمكم جميعا ً اليوم أحيي شهداء

القاع وشهداء الجيش وشهداء المقاومة ،وقد بادرنا
في المطرانية إلى فتح حساب مصرفي لمساعدة اهالي
القاع ،وهذا الحساب نضعه في عهدة المطران الياس
رحال .شكرا لدعمكم وحضوركم».
وختم اللقاء بتحية للجيش اللبناني عبر تقديم جوقة
مار الياس المخلصية أغنية «تسلم يا عسكر لبنان».
على صعيد آخ��ر ،زار وف��د م��ن ال��ح��زب الشيوعي
اللبناني ،ضم أمينه العام حنا غريب ،بلدة القاع معزيا
بشهدائه الخمسة .كما زار العميد جورج نادر على رأس
وفد من عوائل الجيش في عكار الذين استشهدوا في نهر
البارد ورأس بعلبك والقاع وعرسال.
بدوره ،قدّم أمين مجلس محافظة البقاع في حركة
«الناصريين المستقلين المرابطون» بسام عراجي،
باسم أمين الهيئة القيادية في «المرابطون» العميد
مصطفى حمدان وأعضاء الهيئة ،التعازي بشهداء القاع
في مقر بلدية البلدة ،في حضور رئيس البلدية بشير
مطر ونائبه داني عوض واألهالي.
وأك��د ع��راج��ي أن «ش��ه��داء أهلنا في ال��ق��اع ،قدموا
أنفسهم قرابين افتداء لكل اللبنانيين على مذبح الوطن
اللبناني» ،الفتا ً إلى «أن أهلنا في القاع سيبقون كما
كانوا دائما الرجال الرجال الذين سيقفون مع جيشنا
الوطني في وجه كل محاوالت الترهيب من قبل عصابات
اإلرهاب تحت المسميات الطائفية والمذهبية».
وث ّمن عراجي موقف رئيس البلدية ونائبه واألهالي
الذين «أل��غ��وا كل االن��ت��م��اءات الحزبية والسياسية
ووح��دوا كل اللبنانيين على االنتماء فقط إلى الوطن
اللبناني ودعم جيشه وأجهزته األمنية».
من جهته ،ندّد «التجمع الوطني الديموقراطي في
لبنان» ،في بيان بالتفجيرات اإلرهابية التي استهدفت
بلدة القاع ،وع � ّزى بالشهداء وتمنى الشفاء العاجل
للجرحى.
ودع���ا إل��ى «أوس���ع حملة تضامن م��ع المؤسسة
العسكرية ،والى تشكيل لجان نصرة الجيش ،تكون
بمثابة قوات للدفاع الوطني الشعبي.

«الفكر العاملي» :تفجيرات القاع
ا�ستهداف للن�سيج اللبناني كله
رأى رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف
فضل الله ،انّ «ما جرى في القاع منذ أيام ما هو إال حلقة جديدة
من الحرب التكفيرية على لبنان والتي تهدف الى بث الفتنة
والعبث باالستقرار».
ودعا السيد فضل الله «السياسيين إلى أن يكونوا على قدر
المسؤولية وأن يتخذوا القرارات الفورية التي ترقى الى مستوى
االستهداف للوطن كله ومكوناته الوطنية والطائفية كافة .وان
يتحلوا بالجرأة الالزمة لتحقيق المصالح الداخلية بعيدا ً من
الحسابات الفئوية او المذهبية او الطائفية وخالفا ً لرغبات
بعض الدول النافذة وإمالءاتها على حلفائها في لبنان».
وشدّد على «ضرورة الفصل بين المعالجات األمنية لملف
النازحين وبين مقتضيات العيش الكريم والموجبات اإلنسانية
هجروا من ديارهم قسرا ً ويعيشون لفترة موقتة قبل
لضيوف ّ
العودة الى بالدهم ،فال يجوز ان يؤخذ النازحون بجريرة
التكفيري والداعشي ،فليس ك ّل نازح إرهابيا ً مع التأكيد على
ضرورة التدقيق في ملفات جميع النازحين تداركا ً أليّ عواقب
غير محسوبة».
وجدّد السيد فضل الله التأكيد على «دعم الجيش والقوى
األمنية كافة في حربها ض ّد اإلره��اب ومواجهته ،داعيا ً إلى
تحصينها بالدعم السياسي وااللتفاف الشعبي».
من جهة ثانية استغرب فضل الله« ،استمرار األزم��ات
الحياتية من كهرباء وماء واستشفاء في ظ ّل عقم المعالجات
الرسمية وخصوصا ً في المناطق الجنوبية المح ّررة التي
تشهد ضائقة اقتصادية كبيرة وانقطاعا ً غير مسبوق في الماء
والكهرباء».
وفي «يوم القدس العالمي» ،لفت الى «ضرورة العودة إلى نهج
اإلمام الخميني من اجل توحيد الصفوف ونبذ الخالفات وتحصين
الواقع ومواجهة المشروع الصهيوني والتكفيري التقسيمي
بالوحدة والمقاومة ورفض ك ّل أشكال التبعية والمصادرة».
وطالب بـ«أن تكون دعوة اإلمام الخميني إلحياء يوم القدس
العالمي مناسبة يومية الستمرار النضال والدفاع عن قضية
فلسطين واستعادة االرض والشعب وحماية ك ّل مصالح وقضايا
الشعوب العربية التي تواجه التفكيك والتفتيت والمصادرة
والقضم باألدوات الصهيونية والتكفيرية واالميركية».

نزول تدريجي �أميركي ( ...تتمة �ص)1
األمين العام لحزب الله محور الحدث ،حيث توجه
لـ «اإلسرائيليين» مؤكدا ً قدرة المقاومة وجهوزيتها،
ومشيرا ً إلى أن ما بين أيديها من حجم ون��وع عن
الكيان وم��ا تعرفه عن نقاط ضعفه يجب أن يقلق
قادته كما تقلقهم صواريخ المقاومة ،متوقفا ً أمام
ال�ت�ن��اوب والتنسيق ف��ي ال �ح��روب بين «إسرائيل»
والتنظيمات المنبثقة من الوهابية وفكر القاعدة،
خ �ص��وص �ا ً ع�ب��ر م��ا ت�ش�ه��ده س��وري��ة وم ��ا يعيشه
لبنان هذه األي��ام ،وجهوزية المقاومة بوجه هذين
�وج��ه نصرالله نحو أه��ل القاع،
التحديين م�ع�اً ،وت� ّ
ً
خصوصا ً والبقاع عموما ليقول لهم« ،نحن معكم
وراء الدولة وأمامها إن أرادت ،وإن لم تقم الدولة بما
عليها فنحن لن نتخلى عن مسؤولياتنا ،والرسالة
هي :سنحكميم برموش العيون ،فتلك رسالة السيد
عباس الموسوي مؤسس المقاومة والسيد موسى
الصدر إمامها».
لبنانياً ،أي �ض �ا ً ت �ح �دّث رئ�ي��س ال �ح��زب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد ح��ردان لـ «البناء»
متناوالً الوضع الداخلي للحزب بعد المؤتمر ،وما
يثار ح��ول تعديل دستور الحزب ،مؤكدا ً التمسك
بفلسفة ال��دس �ت��ور ل�ج�ه��ة ال �ع �ق �ي��دة .أم ��ا بالنسبة
للنصوص اإلجرائية ،فالدستور أناطها بالمجلس
األعلى ،وهو األقدر على اتخاذ القرار المناسب .وعن
الوضع السياسي أطلق ح��ردان جملة مواقف في
حديثه لـ «البناء» تركزت على دور الحزب وتصميمه
على الوقوف في الخط األمامي للدفاع عن وحدة
النسيج االجتماعي بوجه استهدافات اإلرهاب ،كما
وقف في الخط األمامي للمقاومة بوجه االحتالل،
داع�ي�ا ً ألوس��ع تضامن وطني في وج��ه التحديات،
رافضا ً اعتبار «جولة الحوار الوطني في آب آخر
خ��رط��وش��ة» ،واص �ف �ا ً دور رئ�ي��س مجلس النواب
المرجعي بصمام أمان يطلق المشاريع التحفيزية
للتفاهمات الوطنية التي تبقى طريقا ً حتمية حتى لو
تأخرت.

وأكد حردان لـ«البناء» أنه من أكثر المقتنعين بتداول
السلطة ،لكن في النهاية القرار للمؤسسات ،ومصلحة
الحزب تعلو على ك� ّل اعتبار آخ��ر .وش��دّد ح��ردان بعد
انتخابه رئيسا ً للحزب أمس على «أنّ فلسفة الدستور
يمسها .ما حصل هو عمل
التي لها عالقة بالعقيدة ال أحد ّ
إجرائي .خطوة التعديل أتت من الحريصين على الدستور
وصيانته وهم أعضاء مجلس أعلى .السلطة منوطة بهم،
ال يمكن أن يرتكب هؤالء خطأ دستورياً».
أمنيا ً استحضر حردان قوال ً لألديب القومي سعيد تقي
الدين « ّ
ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ خفير» ،ويوم أطلق هذا القول كان الهدف
كشف الجواسيس ،واليوم ما أكثر الجواسيس المعلَن
منهم والمستتر ،ومن البديهي أن تكون هناك جهوزية في
مجتمعنا ،وفي لبنان يجب تح ّمل المسؤولية وم��ؤازرة
الجيش وال��ق��وى األمنية في محاربة االره���اب .ال تح ّل
المؤازرة ،وفق حردان مكان الجيش .الجيش والمؤسسات
األمنية يكثفان جهودهما لتأمين االستقرار والدفاع عن أمن
لبنان واللبنانيين .المواطنون ملتفون حول المؤسسة
العسكرية بصورة أو بأخرى ،حسب ما تقتضيه المصلحة

المباشرة للمساعدة وليس بمعنى األمن الذاتي .يتناقض
واقع المتحد االجتماعي في القاع وفي المناطق المحيطة
مع منطق األمن الذاتي.
ودعا حردان الى تعزيز الجيش ودعمه للقيام بدوره
على أكمل وجه لحماية لبنان وترسيخ معادلة الجيش
والشعب والمقاومة.
وأش��ار ح��ردان إلى أن أزم��ة النازحين مأساة ولبنان
معني بالتعاطي معها بطريقة إيجابية .وأكد أنّ أبسط
األمور لح ّل هذه األزمة هو في تواصل الحكومة اللبنانية
مع الحكومة السورية والتنسيق المشترك لمعالجة هذا
الملف .على المستوى السياسي واإلنساني واالجتماعي
واألخالقي واألمني.
سياسياً ،يرفض ح��ردان اعتبار خلوة آب الحوارية
الخرطوشة األخيرة .يرى أنّ الرئيس نبيه بري أرادها
وسيلة ضغط تحفيزية ليتح ّمل الجميع مسؤولياته.
الحوار ض��رورة وطنية .الهدف منه إنتاج توافق على
استحقاقات عالقة .عدم الحوار يعني أنّ البلد ذاهب الى
المجهول .الظروف صعبة .القوى السياسية متمترسة في
خنادقها .الحوار يحتاج ،وفق حردان ،الى جهد إلخراج
هذه القوى من خنادقها .وظيفة الحوار البحث عن خرق
ما.

نصرالله :المهم ما نملكه
عن «اإلسرائيلي»

أكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على
على ثوابت التعامل مع القضية الفلسطينية ور ّكز على قلق
«إسرائيل» بقادة أجهزتها األمنية وإعالمها من انعكاسات
وتداعيات هزيمة تنظيم «داعش» وانتصار حلف المقاومة
الممت ّد من سورية إلى إيران إلى حزب الله في لبنان ،وإشار
إلى أن الخطر االستراتيجي في الصراع الدائر في سورية
على «إسرائيل» هو انتصار محور المقاومة على التكفيريين
وأن تشخيص المصلحة «اإلسرائيلية» تقول بأن استمرار
الحرب في سورية ضرورة لكيان العدو وما هدف المصالحة
بين رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مع تركيا إال
للحؤول دون هزيمة التكفيريين .وهذا إعالن صريح عن
التحالف مع التكفيريين لمواجهة حلف المقاومة.
وركز السيد نصرالله في الكلمة المتلفزة التي ألقاها
بمناسبة ي��وم القدس العالمي ،على مؤتمر هرتسيليا
وقراءته السنوية ،مشددا ً على أنه ليس المهم ما يملكه
كيان االحتالل من معلومات جديدة عن المقاومة بل المهم
ما تملكه المقاومة من معلومات ومعطيات عن كيان العدو
وما توفر لها عن الخواصر الرخوة في «إسرائيل» ونقاط
الضعف والقوة لديها وكيف تستع ّد المقاومة للمواجهة
المقبلة التي تملك الجهوزية لها لهزيمة العدو .ووضع
نصرالله «اإلسرائيلي» في هذه المناسبة بالذات في دائرة
الهلع والقلق عن حقيقة ما تملكه المقاومة من معلومات
ومعطيات إلفهام «اإلسرائيلي» عن قدرة المقاومة التي
ع��ززت حالة اإلع�لام واالستعالم واالستعداد ببع َد ْيها
العسكري والمدني في إطار أي حرب مقبلة تخوضها مع
العدو.

الوصلة العرسالية...

وأجرى السيد نصرالله عملية ربط ذكي بين التفجيرات
اإلرهابية في القاع والثقافة الوهابية التي اعتبرها الدافع
خلف هذه األعمال ،وانطلق من معلومات ميدانية للرد
بشكل غير مباشر على وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي
ح��اول تبرئة مخيمات النازحين السوريين من موقعه

المسؤول الرسمي األمني وليس السياسي ،وال��ذي من
المفترض أن يستقي المعلومات األمنية الدقيقة من األجهزة
المعنية ،فأراد السيد نصرالله التصويب باإلشارة إلى أن
الحاضنة الفعلية التي أوصلت االنتحاريين الى مشاريع
القاع هي جرود عرسال ومصدر انطالقهم لتنفيذ العمليات
االنتحارية السابقة في الضاحية الجنوبية والبقاع.
فاالحتضان الوسيط بين العمق السوري والعمق اللبناني
هي «الوصلة العرسالية بمعناها الميداني والعاطفي
والمظلة السياسية التي يوفرها فريق سياسي في أرضية
عرسال وجرودها لتغطية اإلرهاب».

الوضع األمني ممسوك

حسم سيد المقاومة من موقعه السياسي والمعرفي
والمعلوماتي أن القاع مستهدَفة ،وبالتالي نقل الصراع
الى مرحلة جديدة نظرا ً لما تمثله القاع من حالة حدودية
متن ّوعة ومسيحية بالتحديد ،وجمع السيد تفجيرات
القاع بتفجيرات اسطنبول وربطهما بالفكر الوهابي في
السعودية وقدم مطالعة استراتيجية فكروية ورؤيوية
ووضع الفكر الوهابي كدافع رئيسي للعمليات اإلرهابية
ويبقى االنتحاري مجرد منفذ فقط.
أما األه��م في كلمة السيد نصرالله هي رده على من
يقول بأن العمليات اإلرهابية هي نتاج مشاركة حزب الله
بالحرب السورية ،فقدم مطالعة هامة تظهر للرأي العام
ماذا يجري من عمليات إرهابية في مختلف أنحاء العالم
وآخرها في الكويت والسعودية ،وأسقط منطق حزب
«القوات» و«المستقبل» واإلعالم المعلّب والمصلب.
وف��ي دع��وة متقدمة تعبّر ع��ن حرصه على اللحمة
الوطنية دعا السيد نصرالله إلى استراتيجية وطنية
لمواجهة اإلرهاب وهذه خطوة جديدة ورسم حدود الخطر
األمني في لبنان .وأعلن بقاء الوضع تحت السيطرة
وممسوك بسبب وجود تعاون بين األمن الرسمي واألهلي
واليقظة الشعبية ،مل ّمحا ً إلى أن سبب تفجير القاع هو عدم
استكمال المقاومة للضربات االستباقية في جرود عرسال
ومشاريع القاع ،أما الجديد في الكلمة فهو «وضوح السيد
نصرالله وبشكل علني بإعالن استعداد المقاومة لحماية
السكان في كل البقاع وليس لطرف محدد أو جهة معنية
بالتنسيق مع الجيش متجاوزا ً كل االعتراضات على
تدخله في بعض المناطق».

الجيش :على اإلعالم ّ
توخي الدقة

وفي سياق المعلومات التي تتحدث عن عمليات إرهابية
كبرى كانت ستستهدف مراكز تجارية ومواقع سياحية،
أهابت قيادة الجيش في بيان بوسائل اإلع�لام المعنية
ّ
توخي الدقة والموضوعية في نشر أي معلومات تتصل
باألمن ،وتدعو المواطنين إلى عدم األخ��ذ بالشائعات،
وتؤكد أن المصدر الوحيد ل�لادالء بهذه المعلومات هو
قيادة الجيش  -مديرية التوجيه».
وعلمت «البناء» أن «التفجيرات اإلرهابية التي أجهضها
الجيش وألقى القبض على رؤوس��ه��ا المدبرة لم تكن
ستستهدف منطقة أو طائفة معينة ،بل ستطال مختلف
المناطق اللبنانية والطوائف والمستويات وأساليب
متعددة منها سيارات مفخخة وانتحاريين وأحزمة ناسفة،
ّ
تحضرت فيها األحزمة
وعلمت أيضا ً أن الغرفة التي
والمتفجرات التي دخلت الى القاع موجودة في
الناسفة
ّ
مشاريع القاع ،أما المخططون ففي جرود عرسال وانتقل
المنفذون من الجرود الى مخيم مشاريع القاع ثم القاع».
وقالت مصادر أمنية لـ «البناء» إن «الخاصرة الرخوة

الحدودية للبنان هي المنطقة الممتدة من جرود عرسال
ومشاريع القاع  16كلم ما يجعل تكرار عملية القاع احتماال ً
واردا ً وجدياً» ،وأضافت أن «اليقظة األمنية والتكامل بين
األجهزة الرسمية وأمن المقاومة أجهض  75في المئة من
العمليات اإلرهابية بضربات استباقية».
وأكد وزير الدفاع سمير مقبل بعد زيارته رئيس تكتل
«التغيير واإلص�ل�اح» النائب العماد ميشال ع��ون في
الرابية ،أنه «ليس هناك من تدابير جديدة ،المؤسسة
العسكرية والجيش أخذا اإلجراءات منذ زمن ويحرصان
عليها ،والجيش موجود وسهران صباحا ً ومساء ،ويدافع
عن الوطن في جميع أنحاء لبنان».
وقالت مصادر وزاري���ة لـ «البناء» إن «المعلومات
المتوفرة لدى األجهزة األمنية والتي عرضت في الجلسة
األخيرة لمجلس ال��وزراء غير مطمئنة» ،مشددة على أن
«الجيش لديه الضوء األخضر من الحكومة للتدخل حيث
يراه مناسباً».

قزي لــ «البناء»:
النازحون ليسوا إرهابيين

وأش��ار وزي��ر العمل سجعان قزي لـ «البناء» إلى أن
«مجلس الوزراء لم يق ّرر إجراءات جديدة بحق النازحين
السوريين ،وال يجوز تصوير مليون ونصف نازح سوري
على أنهم إرهابيون ،فهذا ظلم وتشويه لصورة الشعب
السوري ،أما إذا كانت تج ّمعات النازحين تحتضن بعض
العناصر اإلرهابية فهذا أمر واضح ومؤكد وعلى الدولة
اللبنانية أن تسهر وت��راق��ب وتتحقق من األم��ر وت ّتخذ
المندسين من صفوفهم
اإلج��راءات الالزمة واستئصال
ّ
لحماية النازحين من جهة وتوفير الحماية للشعب
اللبناني من جهة ثانية».
وعما إذا كان يؤيد عملية عسكرية في الجرود ،أكد قزي
أن «الجيش والقوى األمنية تقوم بواجباتها على أكمل
وجه وتلقي القبض على عدد كبير من الخاليا اإلرهابية
والجيش يقيّم الوضع األمني على الحدود يعرف متى
ّ
يتدخل إن كان في جرود عرسال أو القاع أو أي منطقة
وأين
أخ��رى ولديه الغطاء من الحكومة وال��ق��درة العسكرية
الالزمة واإلمكانات وأي عملية عسكرية في هذا السياق
تقررها قيادة الجيش».

النفط والغاز في عين التينة

على صعيد آخر ،حضر ملف النفط والغاز خالل لقاء
جمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة،
ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ،في
حضور الوزير علي حسن خليل.
وقال خليل« :باسم الوزير باسيل وباسمي نخاطب
دولة رئيس الحكومة الذي كان ينتظر أن يحصل نوعا ً
من التوافق لدعوة اللجنة الوزارية المعنية بملف النفط،
والحقا ً وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب
فرصة إلق��رار هذا المراسيم .نحن نتمنى على دولته أن
يدعو في أقرب فرصة اللجنة ومجلس الوزراء الى وضع
هذا الموضوع على جدول األعمال».
وأش��ار باسيل إل��ى أننا «نحرص على أن يكون هذا
الموضوع في محله الطبيعي في مجلس ال��وزراء الذي
هو سلطة القرار ،وهو المرجعية لنا جميعاً .وقد طلب
دول��ة رئيس الحكومة أن ننهي ه��ذا الموضوع قبل أن
يدعو اللجنة الوزارية ،وبالتالي قمنا بهذا األمر بناء على
طلبه ،وهو صاحب القرار ،ومجلس الوزراء هو الذي يسير
بالموضوع».

من �أ�سرار الإمام( ...:تتمة �ص)1
ال �ح �ك��ام واخ�ت�ل�ف��ت األح�� ��زاب ،وأن أي مشروع
آخ��ر بما فيه ال�م�ق��اوم��ة ،سينجح أع ��داء فلسطين
وع��م�ل�اء ال�ص�ه��اي�ن��ة ب�ج�ع�ل��ه م��وض��وع انقسام،
وسيستخدمون الفتن واألالعيب المذهبية لضربه،
لكن إذا ت�ج� ّذر ي��وم ال�ق��دس وص��ار إح�ي��ا ًء تقليديا ً
كعيد الفطر وعيد األضحى ،يخرج فيه الماليين
في العواصم عبر العالم يهتفون للقدس ،شبابا ً
وصبايا وشيوخا ً وأطفاالً ،يتز ّنرون بعلم فلسطين
ويتوشحون به ويهتفون للقدس بملء حناجرهم،
فإن هذا سيعني نجاحا ً تاريخيا ً ال ُيهزَم ،فسيكون
اليوم وشوارع اإلحياء رسالة تبث الذعر والرعب
في قلوب الصهاينة ،واهم معالم الحرب النفسية
في مواجهة سعيهم للتشبث بالبقاء في فلسطين
ورمزها القدس ،فماذا سيشعر آالف المستوطنين
الصهاينة ف��ي ال �ق��دس ع�ن��دم��ا ي ��رون ع�ب��ر العالم
ماليين وعشرات الماليين ترفض وجودهم سن ًة
فسن ًة بال كلل وال ملل؟ واليوم باإلحياء سيقول
للعالم الغربي القابض على السلم وال �ح��رب إن
ال قيمة ألي توقيع ينالونه من أح��د بالتنازل عن
ال�ق��دس ،ألن أح��دا ً ال يملك أن يوقف ه��ذا الشالل

ال �ت��اري �خ��ي ال�م�س�ت�م��ر ب��ال �ت��دف��ق إل���ى الساحات
وال �ش��وارع مناديا ً بالقدس وعودتها ألصحابها
األصليين ،لكن األهم أن هذه الشوارع ستتح ّول
إل��ى مدرسة تخرج آالف الشباب والصبايا لرفد
حركات المقاومة بهم ،ليكونوا الوقود الدائم الذي
ال يجف للحرب التي تحتاجهم لتحريرها ،وعندما
ينجح اإلحياء بالتغلغل في فلسطين ويصير تقليدا ً
شعبيا ً للفلسطينيين ،عابرا ً النقساماتهم السياسية
والجغرافية والحزبية ،ولعالقتهم بإيران ،ويملك
اس�ت�ق�لال�ي��ة ك��ون��ه م��ا ف ��وق ال �خ�لاف وأس �م��ى من
التجاهل ،سيكون العد التنازلي لبقاء «إسرائيل»
قد بدأ.
 أيام حياته كان يحرص اإلمام أن يتابع بنفسهلحظة بلحظة عبر السفارات اإليرانية واألصدقاء
ال��ذي��ن ي�ح��دث��ون��ه م��ن ع��واص��م ال �ع��ال��م ،ك�ي��ف يتم
اإلح��ي��اء ف��ي ع��واص��م ال �ع��ال��م ،وال ي�خ�ف��ي فرحه
ال�ش��دي��د كلما سمع بانضمام مدينة ج��دي��دة في
العالم لمنظومة اإلحياء ،وعندما تصله أخبار صالة
المسجد األقصى في الجمعة األخيرة من رمضان
وإحيائها ليوم القدس وحجم االستعدادات التي

يتخذها جيش االحتالل لقمعها ،وتبديد التظاهرات
والتضييق عليها ،كان يبتسم كفالح يرى شجرة
مميّزة ق��ام بزرعها وه��ي تنمو .وق��د حمل اإلمام
ع �ل��ي ال �خ��ام �ن �ئ��ي ه���ذا ال� �ي ��وم ك��وص �ي��ة محورية
لمسؤوليته ب�ع��د رح �ي��ل اإلم���ام الخميني فتابع
ووس��ع منظومته ،وجعله
خطاه ورع��ى اإلح �ي��اء
ّ
محورا ً من محاور السياسة الخارجية اإليرانية،
وص��ارت فلسطين هي القبلة والوجهة الرئيسية
للعناية في اإلحياء ،حتى بلغت ما هي عليه اليوم،
مئات اآلالف يؤ ّمون المسجد األقصى وعشرات
األل��وف يخرجون في أنحاء فلسطين ومقاومون
يستنفرون سالحهم وسكاكينهم لإلحياء على
طريقتهم ،وماليين بل عشرات الماليين يخرجون
في أكثر من مئة عاصمة ومدينة كبرى عبر العالم
يهتفون للقدس.
 كان اإلمام الخميني يقول سنقيس مدى التقدمفي ميزان القوة بوجه «إس��رائ�ي��ل» من خ�لال هذا
اليوم ،ثباته وحجم انتشاره ،واتساع المشاركين
فيه ،وت �ق �دّم شكل اإلح �ي��اء إل��ى أع�م��ال المقاومة،
ومشهد ال�ي��وم يقول ل�لإم��ام لقد صدقت النبوءة

وص��دق ال�ع��زم ،كما صدقت النية ،وم�ي��زان القوة
بمقياس يوم القدس يقول إن النصر االستراتيجي
لمشروع المقاومة مقبل ال محالة ،لكن كما تحارب
«إسرائيل» بوجه المقاومة باحتياطيها الذي يشكله
اإلره��اب التكفيري ،تسعى عبره للتشويش على
ي��وم القدس ،كما سعت بواسطته من قبل لرسم
متوحشة ل�لإس�لام ،ي��وم نجحت
ص��ورة نمطية
ّ
عمليات الحادي عشر من ايلول عام  2001بجعل
األوروب �ي �ي��ن يستبدلون ص ��ورة أرئ �ي��ل ش��ارون
كمجرم ،بعد اعتدائه على المصلين في المسجد
األق �ص��ى ب �ص��ور أس��ام��ة ب��ن الدن زع �ي��م تنظيم
القاعدة ،بز ّيه ولحيته اإلسالميين ،تأتي عملية
داع��ش في عاصمة بنغالدش وما فيها من غرابة
لوظيفة واح��دة وه��ي التشويش على ه��ذا اإلحياء
ال�ج��ام��ع وال �ن��اج��ح وال �م��ذه��ل ل�ي��وم ال �ق��دس ،كميا ً
ونوعيا ً في فلسطين وعبر العالم .فهذا ما رصدته
«إسرائيل» لقياس ميزان القوة االستراتيجي في
هذا اليوم ال��ذي فرضه اإلم��ام وص��ار تاريخا ً غير
قابل لزوال.
ناصر قنديل

في يوم القد�س العالمي (تتمة �ص)1
في يوم القدس العالمي تتطلّع األ ّمة كلها إلى وحدة أبنائها ،وتكامل أقطارها
واقتصاداتها وجيوشها ومك ّوناتها ،وتدعو إلى تضميد الجراح ،والترفع
عن الصغائر ،والبحث عما يجمع تيارات األ ّمة (وهل من هو أقدر من القدس
وفلسطين على الجمع بين الناس) ،واالبتعاد عما يف ّرق ويشرذم ويطلق
العنان لممارسات القتل والذبح والنحر والغل ّو والتوحش واالستبداد واإلقصاء
واالجتثاث.
في يوم القدس العالمي تتطلع األ ّمة إلى ك ّل قواها الحيّة ،وأصحاب القرار
فيها من أجل مراجعة للتجارب السابقة ،والحالية ،مراجعة جريئة وصادقة
ال إنكار فيها ،وال تشبّث بالرأي ،وال مكابرة ،وال إمالءات ،وال انخداع بفائض قوة
يبقى مؤقتا ً مهما بدا غير ذلك ،مراجعة نعترف فيها بأخطائنا وخطايانا ،وهي
كثيرة ،وندرك أن ال سبيل لح ّل ما بيننا من تباينات أو خالفات أو صراعات إالّ
بالحوار ،وأنّ مواجهة قوى الغلو واإلرهاب تتطلب معالجة األسباب بحكمة،
والظواهر بقسوة.
في يوم القدس العالمي ال ب ّد من إدانة لك ّل أشكال التطبيع ،ما تقدّم منه وما
تأخر ،واحتضان حركة المقاطعة وناشطيها الذين أثبتوا نجاحات في محاصرة
الكيان الصهيوني ومستعمراته ،وهي نجاحات كشف أهميتها استنفار هذا
الكيان لك ّل داعميه في الغرب تحديدا ً لمالحقة حركات المقاطعة ومحاصرتهم
سياسيا ً وإعالميا ً وقانونياً.
في يوم القدس العالمي نقول ال فضل لعربي على عربي ،ولمسلم على مسلم،
إالّ بمقدار التوجه نحو القدس وفلسطين لنصرة مقاومة لن ترهبها القرارات
الجائرة (ض ّد المقاومة اللبنانية وتصنيفها إرهاباً) ،وال التصريحات المستف ّزة
(ض ّد المقاومة الفلسطينية بالتعهّد بتجريدها من السالح) ،وال االتفاقات
الخائبة (التي تك ّرس التطبيع وال تنهي الحصار).
في يوم القدس العالمي تحيّة لك ّل مَن أطلق الفكرة تجسيدا ً لعقيدته وإيمانه
والتزامه ،وتحيّة لك ّل من يحيي هذا اليوم رغم ك ّل ما يحيط بنا من دماء ودمار،
ومن حروب واحتراب ،من تشرذم وانقسام ،ألننا ندرك أن ال عالج لك ّل ما نواجهه
من عذابات واآلم إالّ بالتوجه مجدّدا ً صادقين نحو القدس وفلسطين مساندين
ألهلها وحقوقهم ،مناضلين من أجل حريتها وكرامتها ،موحدين على طريقها
ودربها.

معن بش ّور

�إعالنات ر�سمية
إعالن
الجامعة اللبنانية كلية العلوم -الفرع
الثاني
إعالن إعادة تلزيم
ُتجري لجنة المناقصات في الجامعة
اللبنانية إعادة إجراء مناقصة عامة لتلزيم
شراء تجهيزات مخبريّة لزوم كلية /العلوم
 الفرع الثاني -على أساس سعر يقدّمهالعارض ،وذلك في مبنى اإلدارة المركزية
للجامعة اللبنانية  -المبنى الزجاجي -
المتحف.
اليوم الخميس الواقع فيه 2016/7/14
الساعة  /13:30الثالثة عشر والنصف
سنة  2016من شهر تموز.
لصالح الجامعة اللبنانية  -كلية
العلوم  -الفرع الثاني.
ُت��ق �دّم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
والحصول عليه ل��دى أم��ان��ة س��ر كلية /
العلوم -الفرع الثاني.
العنوان :الفنار.
مكتب السيد/ة :فيرا حسيب سعد.
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال���ع���روض وط��ل��ب��ات
االشتراك في إعادة المناقصة إلى قلم الدائرة
اإلداري���ة المشتركة في رئاسة الجامعة،
وذلك قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من
يوم األربعاء الواقع فيه ،2016/7/13
وذلك أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في  27حزيران 2016
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف
1265
الجامعة اللبنانية كلية الصحة العامة
(الفرع الثالث)
إعالن تلزيم
تأهيل الطابق السابع لزوم مبنى
كلية الصحة العامة  -الفرع الثالث
ُتجري لجنة المناقصات في الجامعة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم تأهيل
الطابق السابع ل��زوم مبنى كلية الصحة
العامة  -الفرع الثالث على أس��اس سعر
يقدّمه العارض.
وذلك في مبنى اإلدارة المركزيّة للجامعة
اللبنانية  -المبنى الزجاجي.
الساعة  13:30الثالثة عشرة والنصف
من يوم الخميس الواقع فيه 2016/7/28
م��ن ش��ه��ر ت��م��وز س��ن��ة  .2016لصالح
الجامحة اللبنانية  -كلية الصحة العامة
 الفرع الثالث.ُت��ق �دّم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
والحصول عليه لدى أمانة سر كلية الصحة
العامة  -الفرع الثالث.
العنوان :طرابلس البحصاص  -مبنى
شركة مستشفى طرابلس.
مكتب السيد/ة :إيفات مطر  -أمين سر
كلية الصحة العامة  -الفرع الثالث.
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال���ع���روض وط��ل��ب��ات
االش��ت��راك في المناقصة إل��ى قلم الدائرة
اإلدارية المشتركة في رئاسة الجامعة قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من آخر يوم

عمل يسبق اليوم المحدّد إلجراء المناقصة،
وذلك أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في  27حزيران 2016
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف
1268
الجامعة اللبنانية اإلدارة المركزية
إعالن تلزيم
ُتجري لجنة المناقصة في الجامعة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم تقديم وإعداد
برنامج القيد المزدوج لزوم اإلدارة المركزية
للجامعة اللبنانية على أساس سعر يقدّمه
العارض ،وذلك في مبنى اإلدارة المركزية
للجامعة اللبنانية المبنى الزجاجي مقابل
المتحف.
اليوم الخميس الواقع فيه 2016/7/28
الساعة  /14:30الرابعة عشرة والنصف.
ُت��ق �دّم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن ّ
االط�ل�اع
والحصول عليه لدى دائ��رة اللوازم خالل
الدوام الرسمي.
العنوان :اإلدارة المركزية مقابل المتحف
الوطني  -الطابق الثاني.
مكتب رئيس دائرة اللوازم :أسامة حرب.
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال���ع���روض وط��ل��ب��ات
االش��ت��راك في المناقصة إل��ى قلم الدائرة
اإلداريّ���ة المشتركة في رئاسة الجامعة
اللبنانية ،وذل���ك قبل ال��س��اع��ة الثانية
عشرة ظهرا ً من آخر يوم عمل يسبق اليوم
المحدّد إلجراء المناقصة وذلك أثناء الدوام
الرسمي.
بيروت في  27حزيران 2016
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف
1266
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استقصاء أسعار لشراء غ��از  SF6لزوم
صيانة خاليا التوتر العالي والمتوسط في
محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر.
تسلّم 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 ً أنّ آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار السبت الواقع في  2016/7/9عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/6/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1282

دعوة حضور
اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية
لمساهمي شركة «اللبنانية لالعالم» ش.م.ل
بعد التحية،
يتش ّرف مجلس ادارة الشركة «اللبنانية لالعالم» ش.م.ل .بدعوة السادة
المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي الشركة
المدعوة لالنعقاد يوم االثنين الواقع في  2016/7/18في تمام الساعة الحادية
عشرة من قبل الظهر في مكاتب الشركة الكائنة مبنى محطة الـ  OTVالتلفزيونية في
سن الفيل – جسر الباشا – شارع الوردية ،وذلك للبحث والتداول في جدول االعمال
التالي:
تالوة تقارير مدققي حسابات الشركة ومجلس االدارة.
المصادقة على حسابات السنة المالية  2014كذلك على الميزانية العمومية
والبيانات المالية وحساب االرباح والخسائر والموافقة على جميع االعمال التي قامت
بها الشركة خالل السنة المالية المذكورة.
تخصيص االرب���اح الناتجة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في
. 2014/12/31
المصادقة على اعمال مجلس االدارة وابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن
جميع االعمال التي قاموا بها خالل السنة المالية . 2014
انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة؛
اعطاء التراخيص المنصوص عنها موجب المادتين  /158/و /159/من قانون
التجارة اللبناني.
التجديد لمحامي الشركة ولمدقق الحسابات.
امور ومسائل اخرى متفرعة عن عملية المصادقة على الحسابات.
إن نسخا ً عن البيانات المالية وتقرير مفوضي المراقبة عن اعمال السنة المالية
المنتهية بتاريخ  2014/12/31متوفرة لدى مكاتب الشركة على العنوان المبين
اعاله ،إبتداءا ً من تاريخ  2016/7/2في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.
آملين تلبية الدعوة لالهمية والفائدة واألصول.
وتفضلوا بقبول االحترام
رئيس مجلس االدارة – المدير العام
روي هاشم

