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حمليات � /إعالنات

م�أتم حزبي و�شعبي للمنا�ضل القومي
يو�سف حردان في را�شيا الفخار

حردان وعقيلته والجمل وقوميون يؤدون التحية الحزبية للمناضل الراحل
شيّعت منفذية حاصبيا في الحزب السوري القومي
االجتماعي وأهالي راشيا الفخار والمناطق المجاورة
المناضل القومي يوسف هاني ح��ردان ف��ي راشيا
الفخار ،وحمل النعش على ّ
أكف القوميين ملفوفا ً بعلم
الزوبعة.
حضر التشييع رئيس الحزب النائب أسعد حردان
وعقيلته رئيسة جمعية نور مارلين ح��ردان ،العميد
سبع منصور ،رئيس لجنة منح رتبة األمانة كمال
الجمل ،منفذ ع��ام حاصبيا لبيب سليقا ،منفذ عام
مرجعيون سامر النقفور ،وعدد من أعضاء المجلس
القومي وأعضاء هيئات المنفذيات ومسؤولي الوحدات
الحزبية.
كما حضر ممثل عن مطران حاصبيا مرجعيون
للروم األرث��وذك��س الياس كفوري ،وف��د من مشايخ
البياضة ،وفد من التيار الوطني الحر ،رئيس بلدية
راشيا الفخار سليم يوسف ،رئيس بلدية كفرشوبا
د .قاسم القادري ،والمخاتير محمد قصب ،جرجس
ح��ردان ،أمين زويهد ،ونعيم اللحام ،ووفود شعبية
وقومية من قرى حاصبيا ومرجعيون.
وألقى عضو المجلس القومي جرجي الغريب كلمة
أبّن فيها الراحل ،وقال :جئنا اليوم من قرى العرقوب،
من ميمس وشبعا والخيام ،من الهبارية والفرديس
وكفر حمام وكفر شوبا ،من مرجعيون وقراها لنودّع
رفيقا ً عزيزا ً وأخا ً مح ّباً.
ثم تحدّث عن سيرة الراحل فقال :الرفيق يوسف
هاني حردان ولد عام  1945في راشيا الفخار في عائلة
قومية اجتماعية مكافحة ،فتربّى وترعرع في مدرسة

النهضة شبالً ،وانتمى إلى الحزب شابا ً عام  ،1965في
زمن المالحقة من قبل النظام الطائفي ،فعمل لفترة من
الزمن مع رفقائه بسرية تامة في جديدة المتن ،وعاد
إلى بلدته حيث تسلّم وظيفة ساعي بريد ،وثبت على
إيمانه العقائدي ،بالرغم من الضغوط واإلغراءات في
زم��ن االحتالل «اإلسرائيلي» لمنطقة الجنوب ،ولم
يتزحزح عن مبادئ الحزب ،فكان يقف في ك ّل يوم
وقفة عز ،صادقا ً مع نفسه مجاهرا ً بإيمانه.
أضاف الغريب :إنّ بالدنا تم ّر في ظروف صعبة
ت��ص��ارع ألج��ل بقائها وحريتها ،ف��اإلره��اب يضرب
في ك � ّل بقعة ،ورفقاؤنا يدافعون وي���روون أرضنا
بدمائهم الزكية ،يمارسون البطولة المؤيدة بصحة
العقيدة ،وها نحن نؤكد أنّ أكتافنا أكتاف جبابرة،
وه��ذه النفوس المتحلقة ح��ول ال��راح��ل هي نفوس
تائقة للحرية ،مؤمنة أنّ الموت ال ينتصر عليها ،وال
يلوي ذراعها ،نعم ،قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا
فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود ،نفوس مؤمنة
إيمانا ً قاطعا ً بأن ال خالص ألمتنا إال بتعاليم ومبادئ
النهضة القومية االجتماعية ،التي ال تف ّرق بين مذهب
ومذهب ،ألنّ اإلنسان قيمة مجتمعية يسمو على ك ّل ما
يف ّرق ويشتت.
وختم كلمته بتوجيه الشكر باسم عائلة الراحل
وباسم الحزب لك ّل من شارك في العزاء.
كما ألقى الشاعر القومي حسن مداح قصيدة رثى
فيها الراحل.
وبعد التشييع وت��أدي��ة التحية الحزبية ووري
جثمان الراحل الثرى في مدافن البلدة.

منفذية عكار في «القومي» و�أهالي الح�صني
�ش ّيعوا الحاج عبد الحميد حمو�ضة
شيّعت منفذية عكار في الحزب
السوري القومي االجتماعي وأهالي
بلدة الحصنية ،الراحل الحاج عبد
الحميد محمد حموضة في مأتم حزبي
وشعبي في بلدة الحصنية ـ عكار.
وشاركفيالتشييعالىجانبعائلة
الراحل وأبنائه الرفقاء :ناظر تدريب

منفذية عكار احمد حموضة ،رئيس
بلدية الحصنية محمد حموضة ،كمال
حموضة ،مصطفى حموضة ،وخالد
حموضة ،منفذ عام عكار ممتاز الجعم
وأع��ض��اء هيئة المنفذية ،وع��دد من
أعضاء المجلس القومي ،ومسؤولي
الوحدات الحزبية ،ووفود من القوميين

وأهالي البلدة والقرى المجاورة.
وب���ع���د ال���ص�ل�اة ع��ل��ى ج��ث��م��ان
ال��راح��ل ،ووري ال��ث��رى ف��ي مدافن
البلدة .ويستم ّر تقبّل التعازي اليوم
األرب���ع���اء ،ف��ي ق��اع��ة مسجد ذوق
الحصنية للرجال ،وفي بيت الراحل
قرب مبنى السنترال للنساء.

حمال في حديث �إلى «البناء» و «توب نيوز» االئتالف الأميركي م�س�ؤولية دخول «داع�ش» تدمر
ّ

المحمود :خروج حامية م�ست�شفى ج�سر ال�شغور �إنجاز ع�سكري كبير
�شبيب :ح�سم جبهة القلمون ي�سقط الم�شروع «الإ�سرائيلي» في �سورية

المحمود متحدّثا ً إلى الزميل الخليل

حاورهما سعد الله الخليل
مع اقتراب حسم الملفات المتشابكة دوليا ً
وإقليما ً والمرتبطة بتوقيع اإلتفاق النووي بين
إيران والغرب ،تزداد حرارة الميدان من سورية
إلى العراق واليمن .ورغم إقرار األطراف الدولية
بانفصال مسار المفاوضات النووية عن باقي
الملفات ف��إن المفاوضين يضعون عيونهم في
جنيف وأذانهم في الشرق األوس��ط لمتابعة ما
يجري على األرض.
التطورات الميدانية والسياسية في المنطقة
محور ه��ذا اللقاء المشترك لصحيفة «البناء»
و«شبكة ت��وب ن��ي��وز» م��ع رئيس لجنة األم��ن
الوطني في مجلس الشعب السوري اللواء إبراهيم
المحمود وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب
سليمان شبيب.

جبهات مترابطة

بداية ،يرى اللواء المحمود أن أي نصر يحققه
الجيش العربي السوري في القلمون ،سينعكس
إيجابا ً على باقي الجبهات ،مشيرا ً إلى أن «أي فهم
جزئي ال يعطي فهما ً دقيقا ً لما يجري في أراضي
الجمهورية العربية السورية وعلينا أخذ األمور
بشكلها الشمولي ،حيث يقاتل الجيش على أربع
جبهات :الجبهة الجنوبية التي تشمل الحدود نحو
األردن وج��زءا ً من الحدود مع فلسطين المحتلة
عبر الجوالن المحتل .والجبهة الغربية مع لبنان،
والشمالية تجاه الحدود التركية  ،والشرقية نحو
الحدود العراقية وهو ما يمنح نصر أي جبهة قيمة
لباقي الجبهات.
وع��ن ال��ت��ط��ورات ف��ي إدل���ب وت��س��ارع سقوط
ال��م��واق��ع وال��م��دن بيد «جبهة ال��ن��ص��رة» ،قال
المحمود »:تم تجهيز الجيش السوري للقتال على
جبهة  70كيلومترا ً وهي حدودنا مع فلسطين
المحتلة وال��ج��والن ،فليس مفاجئا ً ما حدث في
إدلب بسبب التكالب الذي حصل مما يقارب 100
دولة باإلضافة إلى تركيا عبر المشاركة العسكرية
بمختلف األسلحة والتشكيالت البرية التركية.
فما جرى كان بالتنسيق فيما بين الجهات األربع
المعادية لسورية ،والتدخل التركي بقيادة رجب
طيب أردوغ��ان ليس جديدا ً من تمويل وتسليح
وإيواء وتدريب للمجموعات اإلرهابية».
وأكد اللواء المحمود «أن الدولة السورية أمام
جملة من المعارك ،والحرب لم تنته بعد واألمر
الطبيعي أن يحقق المعتدون مكاسب في بعض
المعارك لكننا نع ّول على جيشنا وشعبنا في
تحقيق االنتصار النهائي».
وعن وج��ود حاضنة شعبية لـ«النصرة» في
إدلب أشار إلى أن»العدو تمكن من تجنيد الرعاع
واصطياد المحتاجين إل��ى عمل أو الفارين من
الخدمة والمجرمين وإعطائهم المغريات ،وهو لم
يكن تخطيط ما بعد األزمة إنما منذ الثمانينات».
ورأى المحمود أن» تنظيم اإلخوان المسلمين
سيكون هدفا ً لداعش عندما تنتصر في موقع
ما كما حدث في حلب وإدل��ب مع حركة «حزم «
االرهابية» .وأشار إلى أن « عناصرحامية جسر
الشغور كان لديهم عدد كبير من الجرحى ورغم
تطويقهم وقصفهم من قبل اإلرهابين بكل الوسائل،
تمكنوا من الصمود والتنسيق مع عمليات الجيش
ال��س��وري بالخروج محقييقن إن��ج��ازا ً عسكريا ً
كبيراً».

تدمر ضحية أميركية

وأكد المحمود أن التحالف األميركي مسؤول عن
وصول تنظيم «داعش» إلى تدمر ،موضحا ً أن» في
كل دقيقة تصور األقمار االصطناعية اإلسرائيلية
واألم��ي��رك��ي��ة والبريطانية األراض���ي السورية
ويعلمون تحركات الجيش ولهذا تمكن داعش
من الوصول إلى مدينة تدمر ونحن ال نملك هذه
التقنية حتى اآلن» .وأض��اف »:كان أمامنا أمران
إما المعارك في تدمر لحصول مجزرة وتدمير .أو
االنسحاب بشكل يُنقذ ما يمكن إنقاذه» .وتابع:
«الجيش يقاتل في مئات نقاط اإلشتباك وعلى

 ...وشبيب
جبهات ع��دّة ،وه��ذا أم��ر يحتاج إل��ى مجموعات
جيوش والطبيعي أن يكون هناك هدوء في منطقة
وتوتر في منطقة أخرى».
وعن تطورات الجبهة الجنوبية ،أكد المحمود
وجود مخططات كثيرة لألعداء لتحقيق أهدافها،
«فعلى الصعيد الفلسطيني ،ل��دى العدو ثالثة
أهداف مرحلية تحقق واح��دا ً منها بوضوح وهو
«أم��ن أسرائيل» ،بمعنى تدمير الجيش الليبي
وإضعاف الجيشين السوري والعراقي .الهدف
الثاني هو هدم لمسجد األقصى وإقامة «هيكل
سليمان» ،وهو ما سيتحقق في بضع سنين بفعل
وج��ود مئات األنفاق تحت المسجد حيث ستم
تفجيرها مع الترويج بأن المسلمين فجروا عددا ُ
كبيرا ً من المساجد و«اإلسرئيلون» لم يفعلوا بل
الطبيعة هي من فعلت ليتم بناء الهيكل بدال ً منه.
والهدف الثالث هو االعتراف بـ «إسرائيل» كدولة
يهودية باإلستناد إلى ما يجري من أحداث  ،ليتم
طرد المسلمين من أراضي فلسطين وسنكون حينها
أمام مشكلة طرد الفلسطينيين الذين يتناحرون في
ما بينهم ومنهم من هو مع التنظيمات األرهابية».
وأشار المحمود إلى «أن الواليات المتحدة التي
لجأت إلى القوة الخشنة كما حصل في فيتنام
وأفغانستان والعراق ،واستخدمت الحقا ً القوى
الناعمة (الدبلوماسية) ،تلجأ اآلن إلى القوة الثالثة
وهي «القوة الخبيثة» ،بمعنى أن يخسر الخصم من
دمه وماله وفي الوقت نفسه تربح هي في تحقيق
أهدافها على حساب الدول التي تتعاون معها ،وهو
ما يفسر تعاونها مع الناتو والدول اإلقليمية وعلى
رأسها السعودية وقطر وتركيا لتحقق ما تحققه،
أي أن ما يجري في ليبيا ومصر وسورية والعراق
واليمن ،ضمن لها مكاسب من دون تكلفة مالية و
خسائر بشرية واستطاعت سحب األم��وال لدعم
الخزينة واالقتصاد األميركي المترهل».
وأكد المحمود أن ما يُعطى لتنظيم «داعش» من
دعم هو ما يعطيه هالة القوة ،وما يتحقق حاليا ً
من إنتصار على أي��دي الجيش السوري والقوة
الشعبية ومحور المقاومة يعتبر بكل المقاييس
شيئا ً من اإلعجاز بالنسبة إلى ما يحصل من عدوان
كبير جداً ،فتماسك الجيش والشعب والدولة هو
الصانع لكل انتصار».
وأك��د المحمود «أن النجاحات التي تحققها
وح��دات الحماية في الشمال وال��دف��اع الوطني
ورجال العشائر ،تشكل ضربة للمشروع األميركي
ال��ذي يسعى الختالق الشقاق بين األع��راق عبر
اإلكراه ،وهو فكر أميركي يعتمد على محور كامل
يعمل ف��ي ه��ذا اإلت��ج��اه» ،مضيفا ً أن «النجاح
الحاصل اآلن في سورية أمام هذا المخطط الكبير
ُيعطي أمالً في النصر».
وعن انتقادات االئتالف المعارض لوحدات
الحماية ق��ال المحمود» اإلئ��ت�لاف مجموعة من
اللذين تركوا أوطانهم أو ولدوا خارج هذا البلد ،فهم
يملكون المال من حساب االستخبارات التي تقاتل
ضدنا اآلن ومن حساب ال��دول الداعمة لهم  ،فما
يصدر عنهم هو الصدى للدول التي تمولهم ،وليس
لديهم إرادة ذاتية وهذا أمر طبيعي بأن يبيعوا
ضمائرهم كما باعوا أوطانهم من قبل».

شبيب

م جهته ،أكد شبيب أن «شهر حزيران سيكون
ح��ارا ً ج��دا ً سياسيا ً وميدانياً ،نظرا ً إلى الملفات
المتشابكة من إيران إلى اليمن وسورية وتمارس
تأثيرها في ما بينها ،فكل تقدم ينعكس على
مسارات أخرى وكل تراجع أو تعقيد أو تصعيد
سينعكس بالمثل».
وأض��اف «سندخل بعد حزيران في مرحلة
التسويات التي بدأت مالمحها تتوضح مع تصعيد
لكل المناطق الميدانية عبر الجهات اإلقليمية التي
تحارب ضد الدولة السورية في محاولة إلمساك
بعض األوراق التي يتم استخدامها في التسويات
النهائية».
وأكد شبيب «جديّة أميركا الواضحة في توقيع
االتفاق النووي ألنه لم يبق بيدها حيلة سوى
التوقيع ،فالعقوبات التي فرضتها على إيران

تامر :طالما يثق الجميع بالجي�ش
فلتف ّو�ضه الحكومة بمهمة �إنقاذ عر�سال

خالل التشييع في الحصنية

رحيل المنا�ضل القومي حليم خوري «�أبو ع�صام»
غيّب الموت المناضل القومي حليم خوري «أبو عصام» عن
عمر ناهز  88سنة ،وقد ووري الثرى في مدافن العائلة في
قريته المقعبرة ـ حمص.
انتمى الراحل إلى الحزب السوري القومي االجتماعي في
أربعينات القرن الماضي ،حيث كان في السلك العسكري،
وتع ّرض لالعتقال والسجن بسبب انتمائه ،وبعد خروجه انتقل

إلى لبنان ،وتولى مسؤوليات في عمدة الدفاع ،وبعد ذلك انتقل
إلى األردن ثم سافر إلى أبو ظبي ،قبل ان يعود إلى بيروت.
تميّز بايمانه القومي ومناقبيته ،وهو متأهل وله ثالثة أبناء:
عصام ،أليسار ،وفداء.
وقد قام وفد من منفذية الحصن في «القومي» بتقديم واجب
العزاء لعائلة الراحل .البقاء لألمة

أكد رئيس الحركة اللبنانية الديمقراطية جاك تامر أنه ال يمكن توفير
األمن واألمان في عرسال إال بدخول الجيش اللبناني إليها ،إلنقاذها من بين
أيدي المجموعات اإلرهابية ،وهذا يتطلب قرارا ً سياسيا ً واضحاً ،نستغرب
كيف أنّ الحكومة لم تتخذه حتى اليوم ،خصوصا ً أنّ ك ّل األفرقاء يعلنون
الثقة المطلقة بالجيش ،ال سيما بما تقوم به مديرية المخابرات التي تحقق
الكثير من اإلنجازات في مالحقة اإلرهابيين واعتقالهم وتسليمهم إلى القضاء
المختص .
ّ
كالم تامر جاء خالل ترؤسه االجتماع الدوري للمكتب السياسي للحركة الذي
استهله بتوجيه التهنئة إلى الجيش والمقاومة واللبنانيين جميعا ً في مناسبة
عيد المقاومة والتحرير ،كما ه ّنأ باالنتصارات التي يحققها حزب الله والجيش
السوري في القلمون.
ودعا تامر األمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى أن تتح ّمل مسؤولياتها
على صعيد حماية التراث الحضاري العالمي ،الذي تعتبر مدينة تدمر من أبرز
معالمه ،وكذلك لجهة منع تنظيم «داعش» اإلرهابي من االستمرار في ارتكاب
الجرائم والمجازر بحق المدنيين العزل ،وخصوصا ً األطفال والنساء والشيوخ،
حيث لم يعد خافيا ً الدعم العربي واإلقليمي والدولي الذي يحصل عليه هذا
التنظيم ومعه «جبهة النصرة» وغيرهما من مجموعات اإلرهاب والتكفير في
سياق الحرب الكونية التي تستهدف سورية.

لم تكن مجدية وكذلك الضغط ،ليغدو توقيع
االتفاق أهون الشرور بالنسبة ألميركا ومن هذا
المنطلق تناور بالضغط على إي��ران الستغالل
ما تبقى من وقت للحصول منها على أقصى حد
من التنازالت ،خصوصا ً على صعيد التفتيش
على المنشآت العسكرية اإليرانية واستجواب
العلماء اإليرانيين» .وق��ال»:إي��ران واضحة عبر
المرجع األعلى سماحة اإلمام علي الخامنئي الذي
وض��ع خطوط حمراء تجاه المطالب األميركية
غير المسموح بها أبدا ً ومن هذا المنطلق ال يمكن
استبعاد التمديد مع الوضوح من قبل الطرفين في
اإلستمرار حتى التوقيع رغم بعض التسريبات عن
فترة تمديد لعدم نضوج بعض الملفات».

القلمون نقطة االنطالق

وفي الوضع العسكري ،أكد شبيب «أن منطقة
القلمون هي األهم واألكثر حساسية بين الجبهات
إذ أن حسمها سيغيّر خارطة الوضع في سورية
كلها ،لجهة إمساكه بخاصرة لبنان وسورية
وصوال ً إلى العامل اإلسرائيلي في شكل مباشر،
فهو يعني سقوط المشروع اإلسرائيلي بشكل كامل
في سورية» ،مشيرا ً إلى «أن الحسم سيبدأ قريبا ً
بالتعاون مع األهالي والقوى الشعبية ،كما أشار
سيد المقاومة السيد حسن نصرالله» .ولفت إلى
«تشكيل لواء مقاتل من القوة الشعبية في المنطقة
وال��ذي أش��اع اإلرتياح لدى أهالي عرسال بعد
انكفاء بعض الموتورين من تيار المستقبل».
وأكد شبيب أن «الجانب التركي أصبح يعمل
بشكل هستيري ،خصوصا ً مع اقتراب االستحقاق
االنتخابي الذي يأمل أردوغان عبره بتغيير النظام
السياسي في تركيا وصوال ً إلى حلم السلطنة على
المنطقة مع تابعه رئيس الحكومة أحمد داود
أوغلو وتنفيذ وصية الصهيوني برنار لويس،
باعتبار المنطقة المجال الحيوي للتوسع التركي.
وتابع« :تركيا منذ الحرب العالمية األولى وتقاسم
تركة الرجل المريض لم تتصالح مع شعبها وال مع
إقليمها فمازال هناك من يعيش صورة بانورامية
تحقق حلم السلطنة في عقول العثمانيين الجدد
عبر العدوان الوحشي على سورية».
ورأى شبيب أن التغير الذي حدث في السياسة
السعودية بعد تحول القطيعة مع تركيا إلى
تنسيق بعد انقالب الملك سلمان وال��ذي تزامن
مع التصعيد في الشمال السوري ،ليس إالّ نتيجة
للتنسيق القطري السعودي التركي بتغطية
مباشرة من أميركا .

انتخابات آردوغان سورية

يستشهد شبيب بالدراسات واالحصائيات التي
تشير إلى «عدم تمكن آردوغان من المحافظة على
ما كسبه عبر دور على األرض السورية ،فالعامل
الجديد الذي دخل على الساحة السياسية التركية
باتفاق األك���راد على تأسيس ح��زب الشعوب
الديمقراطية لدخول لالنتخابات والذي من المتوقع
حصوله على أكثر من  % 10في البرلمان ،ما يؤهله
إلى كسب حوالي  60مقعدا ً من حصة أردوغان بعد
أن أصيب األكراد بخيبة أمل من المراوغة التركية
وهذا دفعهم إلى التوحد في جبهة واحدة ،ودعم
الطائفة األرمنية للقائمة الكردية ما يفقد آردوغان
األمل في الحصول على الثلثين».

مشروعان متناقضان

و لفت شبيب إلى «تصادم مشروعين كبيرين
في المنطقة خوصا ً في سورية وهما :مشروع
المقاومة ومشروع تركيا ودول الخليج .وبين
قوى تحرض على إحالل السالم بين روسيا ودول
البريكس وبين مشروع أميركي هادف إلى تفتيت
المنطقة يلتقي مع المشروع التركي واإلسرائيلي
لرسم ح��دود جديدة للمنطقة» .ورأى شبيب أن
خطاب السيد نصرالله «في  24من آيار الماضي
يجب أن يكون هو المنهج في عمل شعوب هذه
المنطقة لحماية وجودها في منطقة غنية بالفكر
والثقافة عبر التكاتف بثالثية الجيش والشعب
والمقاومة أمام عدو واحد ومرجعيته واحدة من

عصابات إرهابية تهدف إل��ى تجزئة الجميع.
فتجزئة الجبهات في قتال العدو الفاشي الديني ال
تجدي في دحره ما يح ّتم على القوى الوطنية أن
تصل إلى أعلى درجات التنسيق والتكاتف لمحاربة
العدو التكفيري الذي يهدد وجود المنطقة».

داعش أميركي

يستبعد شبيب نشوء تنظيم «داع��ش» بعيدا ً
من الرعاية األميركية وعلى األقل برضى وسكوت
أميريكي ،فأميركا تدرك مصدر تمويل وتسليح
وتجنيد اإلرهابيين ،وم��ا اللعب األميركي في
م��وض��وع محاربة داع��ش إال م��راوغ��ة أميركية
بالقضاء على التنظيم كالمراوغة في القضاء على
القاعدة التي صنعتها ،فما ج��رى في تدمر من
حشد إرهابي من العراق إلى تدمر تحت عيون
ما يسمى التحالف ،يؤكد غياب النية األميركية
لمحاربة التنظيم» .وأض��اف»:رب��م��ا يسعى
التحالف لتحجيمها ونقلها إلى مضمار أخر يخدم
مصالحها ،فالقضاء على « أبو سياف وزوجته
دليل على تناقض التحالف التعامل مع التنظيم
اإلرهابي».
وي��ط��ال��ب شبيب بتفعيل الجهد الشعبي
«النخراط الشعب في المعركة ضد كل التسميات
اإلرهابية التي تهدف إل��ى تقسيم سورية إلى
والي���ات لخدمة المشروع ال��ت��رك��ي» ،لكنه لفت
إلى أن «مشروع التقسيم قابل للحياة في تركيا
والسعودية بعكس سورية».
وأشار شبيب إلى أن االئتالف المعارض يراهن
كما كل حلف الحرب على سورية على تلميع
«جبهة النصرة « ،لتكون حصانهم الرابح كما
فعلت قناة الجزيرة في استضافة امير الجبهة أبو
محمد الجوالني وإظهاره معتدال ً بعدما يئس في
التعويل على ما يسمى «الجيش الحر»  ،ليأتي
وقت تعلن فيه «النصرة» انفصالها عن تنظيم
يفسر حملة االئتالف على لجان
«القاعدة « ،وهو ما ّ
الحماية الكردية».

دي ميستورا وجنيف 3

م��ن ال��م��ي��دان إل���ى ال��س��ي��اس��ة ،ي��ؤك��د شبيب
أن المبعوث ال��دول��ي إل��ى سورية ستيفان دي
مستورا يواصل مهمته الماراتونية التي تنتهي
في  30حزيران الجاري ،إضافة إلى التعتيم على
تحركاته» ،معربا ً عن اعتقاده «أن مشاوراته
ستنتهي بانعقاد مؤتمر»جنيف  »3لكن ليس
بالسرعة المتوقعة حيث سيكون مختلفا ً عن
جنيف  2في ظل اإلرادة الروسية بأن يكون مؤتمرا ً
لتوقيع ماتم التوصل إليه في مؤتمر موسكو  3أو
مؤتمرات أخرى» ،مشيرا ً إلى «أن مؤتمر موسكو 3
هو األقرب للواجهة التي ترغب بها روسيا والتي
أعلنت سورية عبر سفيرها في موسكو أنها تعمل
لألسراع بعقد المؤتمر المذكور».

ال طائف سوريا ً

وأك��د شبيب أن سقف المأمول م��ن العملية
السياسية إيجاد أرضية للحل تنعكس في مكافحة
اإلره��اب عبر جهات دولية تلزم ال��دول اإلقليمية
بتنفيذ قرارات مجلس األمن التي وافقت عليها ،مما
سيؤدي إلى تغييرات ميدانية في سورية والعراق
مشيرا ً إلى «أن حزب الشعب أبلغ إلى ديمستورا
منذ فترة أن��ه يخشى م��ن أن تنتج التسويات
الدولية نظام محاصصة كما حصل في العراق
ولبنان رغم الرفض السوري الشعبي والرسمي،
كون التسويات الدولية تكون غالبا ً قراءة غربية
للمشهد الدولي واإلقليمي عبر نظرة المستشرقين
غير الصحيحة بالمطلق.
ورأى شبيب أن «إقامة تسويات بهذه النظرة
ستؤدي إلى نظام هجين قابل لإلنفجار في أي
لحظة ،كما حصل في مؤتمر الطائف وها هو لبنان
يقطف ثماره ،فبالرغم من وج��ود قوى لبنانية
فاعلة تدعو إلى تعديله دخل لبنان العام الثاني
من دون رئيس جمهورية والمشهد نفسه ينسحب
على الموضوع العراقي».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
من امانة السجل العقاري في مرجعيون
طلب حسن ابراهيم غندور لموكله عبد
الحسن علي زهوي شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  1572مجدل سلم للمعترض 15
يوما للمراجعة.
امين السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر

وذل��ك وفق المواصفات الفنية والشروط
االداري��ة المحددة في دفتر الشروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
خمسون الف ليرة لبنانية (تضاف )TVA
م��ن قسم ال��ش��راء ف��ي المصلحة اإلداري���ة
في مركز الشركة في البحصاص ما بين
الساعة  8صباحا ً و  12ظهرا ً من كل يوم
عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنين
الواقع فيه  29حزيران  2015الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
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إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
لبيع خ���ردة غير صالحة لالستعمال،

إعالن
كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لتنفيذ اعمال تدعيم سقف
غرفة المضخات بجانب خ��زان استقبال

إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن سابق لموكله رشاد كامل ابو
غيدا بدل ضائع  6854-6850حاصبيا
للمعترض  15يوما ً للمراجعة.
امين السجل العقاري
في مرجعيون وحاصبيا
يوسف شكر

الفيول في معمل الجية الحراري ،موضوع
استقصاء االسعار رقم ث4د 4705/تاريخ
 ،2015/4/27ق��د م���ددت لغاية يوم
الجمعة  2015/6/26عند نهاية الدوام
الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
االس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح���وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان -ط��ري��ق النهر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/5/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
1058

