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حمليات � /إعالنات

«بالدي خ�ضرا» ّ
تنظم مع «دار الم�صوّر»
دورة حول تقنيات الت�صوير الفوتوغرافي
ّ
نظمت جمعية «ب�لادي خضرا» بالتعاون مع «دار المص ّور» ،دورة حول
تقنيات التصوير الفوتوغرافي ،بمشاركة اختصاصيّين في مجال التصوير،
ومنفذية الطلبة الجامعيين ـ بيروت في الحزب السوري القومي االجتماعي
ومجموعة من هواة التصوير من أعضاء الجمعية.
رحبت بالحضور ،ون ّوهت بـ«دار المص ّور»،
منسقة الجمعية نبيلة الزحالن ّ
وأكدت أهمية هذه الدورات.
يذكر أن هذه الدورة ّ
تنظم ضمن برنامج الجمعية إلعداد أشخاص يساهمون
في اإلضاءة على جمالية الطبيعة والمشاكل البيئية في المناطق ،من خالل
صورة تروي هذه الحقائق.

خالل الدورة

قتيالن و 4جرحى في حوادث متف ّرقة
وخطف مدير بنك «الموارد» في �شتورا
سجلت في اليومين الماضيين سلسلة حوادث أمنية
متفرقة أوقعت عددا ً من القتلى والجرحى.
ففي عكار ،سقط قتيل وأصيب  4اشخاص اثر خالف على
قطعة أرض في بلدة سفينة القيطع ،بين أفراد من عائلة
حمزة ،سرعان ما تطور غلى تبادل إطالق نار ما تسبّب
بمقتل أحمد حمزة وجرح شقيقه شعالن ،وخالد ومصطفى
وعلي الذين نقلوا إلى مركز اليوسف االستشفائي في حلبا
ومستشفى عكار  -رحال للمعالجة.
وت��ول��ت األج��ه��زة األمنية المختصة معالجة األم��ور
وتطويق ذيول الحادثة التي ال تزال ترخي بثقلها على
أهالي البلدة.
من جهة أخ��رى ،عُ ثر على جثة المواطن غ.ض داخل
سيارته مقابل مطعم ال «ك���ي.أف .س��ي» في طرابلس.
وحضرت القوى األمنية وفتحت تحقيقا ً لتحديد أسباب
الوفاة.
وأعلنت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي أن «عند
الساعة  8.00من تاريخ  ،2015/7/12وفي محلة برج
البراجنة نزلة عين الدلبة ،عُ ثر على جثة المدعو :حمزة
خالد (مواليد عام  ،1981لبناني) مصابة بطلق ناري في
صدره.
وبنتيجة التحريات واالستقصاءات المكثفة ،تمكنت
فصيلة المريجة ف��ي وح���دة ال���درك اإلقليمي وشعبة
المعلومات في ق��وى األم��ن الداخلي ،من معرفة هوية
المشتبه بهم وتوقيفهم ،وهم :إ .ز( .مواليد عام ،1980
لبناني) ،م .م(.مواليد عام  ،1987لبناني)،ح.إ( .مواليد
عام  ،1985لبناني).
وضبط في منزل األول المسدس المستخدم في جريمة

القتل من نوع  Berettaعيار  9ملم.
وخالل التحقيق معهم اعترف األول أنه أقدم على إطالق
عيارين ناريين من مسدسه في اتجاه المغدور بسبب
خالفات مادية .وتبيّن أن األخيرين شاركا في إخفاء معالم
الجريمة ،وأنهم أيضا ً شركاء في ما بينهم في ترويج
وتعاطي المخدرات .أودع الموقوفون والمسدس المضبوط
القضاء المختص بناء إلشارته».
وفي مجال آخر ،أقدم مجهولون يستقلون سيارة من
نوع «باليزر» س��وداء ،صباح أمس على اختطاف مدير
بنك الموارد في شتورا محمد أبو جخ ،بقوة السالح عند
مفرق الروضة قرب الشيخ حسن في جب جنين ،وفروا
به إلى جهة مجهولة ،فيما كان متوجها من بلدته غزة إلى
عمله.
وترك الخاطفون وراءهم ،سيارة المخطوف.
وذكرت «المركزية» أنّ الخاطفين عملوا خالل الفترة
األخيرة على رصد منزل ابو جخ ،ومراقبة تح ّركاته .كما
أفيد أنّ  3مجموعات نفذت العملية أمس ،األولى رصدت
منزل ابو جخ وتوقيت خروجه منه ،والثانية اعترضت
طريقه فيما كان متوجها إلى البنك ،والثالثة وهي المؤلفة
من  4أشخاص ،خطفته ومعه حقيبة يده ،في وقت تركت
سيارته وفي داخلها هواتفه الخلوية.
وس��ادت ح��ال من االرت��ب��اك والغضب منطقة شتورا،
واالتصاالت جارية لتعقب الخاطفين ولمعرفة الدوافع
الكامنة وراء العملية .أما رئيس بلدية غزة محمد المجذوب
فأكد «أنّ األجهزة تحركت فورا ً وجمعت األدلة وباشرت
تحقيقاتها وننتظر أيّ جديد ،لكن األهالي قلقون ألننا بلدتنا
عادة آمنة والخطف حصل في وضح النهار».

التفاو�ض بين الـ 7الكبار ( ...تتمة �ص)1
مجلس ال��وزراء ،ون��زول العونيين
إل��ى ال��ش��ارع .وي��ب��دو أن األف��رق��اء
التزموا العقالنية مع اقتراب عطلة
عيد الفطر ودخول البالد في عطلة
العيد ،فالجميع ي��درك أن سقوط
الحكومة يعني انتهاء المؤسسات
في لبنان».
ولفتت مصادر مطلعة إلى «أن
جو التهدئة عاد بعدما خسر تيار
المستقبل المعركة ض��د رئيس
التيار الوطني الحر العماد ميشال
عون» ،مشيرة إلى ضغوط تعرض
لها ال��رئ��ي��س ت��م��ام س�لام ليسلك
سلوك الرئيس فؤاد السنيورة في
عام  2007من دون أن يتوقف عند
م��ع��ارض��ة ح��زب ال��ل��ه و»ال��وط��ن��ي
ال��ح��ر» .ولفتت المصادر إل��ى «أن
تيار المستقبل تبلغ من المعنيين
«أن الزمن تغير وتبدل ،وأن عام
 2015ليس عام  2007ما اضطره
إل��ى التراجع وسلوك التهدئة مع
العماد عون».
وه��ذا م��ا دف��ع رئيس الحكومة
إلى مقاربة الملف الحكومي مقاربة
مختلفة ع��ن األسابيع الماضية،
حيث أك��د س�لام أن��ه سيكون في
الجلسة المقبلة لمجلس ال��وزراء

منفتحا ً على الحوار حول مقاربة
العمل الحكومي على أن يتم ذلك
ت��ح��ت ع��ن��وان ع���دم تعطيل عمل
مجلس ال��وزراء .وشدد سالم على
«أن��ه إذا اضطر إلى اعتماد بعض
المقاربات التي تضمن استمرارنا
في ملء هذا الشغور استثنائيا ً فأنا
مضطر العتمادها ،أن��ا لن أساهم
في التعطيل ،وعلى استعداد في
الجلسة المقبلة إلع��ط��اء مساحة
لبحث موضوع مقاربة عمل مجلس
الوزراء».
وف��ي سياق متصل ،ق��رر رئيس
ح��زب ال��ق��وات سمير جعجع رأب
ال��ص��دع داخ����ل ال��ح��ك��وم��ة .وأك��د
النائب أن��ط��وان زه��را لـ«البناء»
«أن ما يقوم به الدكتور جعجع،
مجرد اتصاالت في إطار المساعي
الحميدة من القوات ،من أجل لملمة
الوضع الحكومي ال سيما أن القوات
تستطيع أن تتحدث مع رئيس تيار
المستقبل سعد الحريري من جهة
ورئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
النائب العماد ميشال عون من جهة
ثانية بعد إعالن النوايا».
ولفت زه��را إل��ى أن��ه ال يجوز أن
يبقى الجو صدامي داخل الحكومة،

من �آمن بي و�إن مات ف�سيحيا
والــده :رستم يوسف عازار
والدتـه :منيرة سعيد الحلبي
زوجته :مي ّتـــا دونـالد Bahr
أبنــاؤه :رستم ،جاد ،داريوس
ابنتـــه :إليســـار
شقيقته :غادة رستم عازار
زوجة المهندس ت ّمــوز الياس قنـيزح وعائلتها
شـقيقه :غازي رستم عازار
زوجته المهندسة إلهام مكرم ح ّنوش وعائلته
أعمامه :عائلة المرحوم فريـــد يوسف عازار
عائلة المرحوم اليـاس يوسف عازار
عائلة المرحوم ريمون يوسف عازار
ع ّمتــاه :عائلة المرحومة فريدة يوسف عازار أرملة
القنصل بطرس أبو شديد
رينيــه يوسف عازار أرملة الشاعر إيـليا أبو شديد وعائلتها
أخواله :عائلة المرحوم الدكتور خليل سعيد الحلبي
عائلة المرحوم حليم سعيد الحلبي
المهندس منير سعيد الحلبي وعائلته
خالتــه :أتينا سعيد الحلبي أرملة أنيس سماحة وعائلتها
وعموم عائالت :ع��ازار ،الحلبيّ ،Bahr ،
زخ��ور ،قنيزح ،ح ّنوش،
مسعود ،النفيلي ،أبوشديد ،صليبا ،فزع ،سماحة وأنسباؤهم في الوطن
والمهجر وعموم أهالي المطيلب والجالية اللبنانية في غانا
ينعون إليكم بمزيد من اللوعة واألسى المأسوف على شبابه

ر�سـتم ر�سـتم عــازار
مهندس كيميائي

المنتقل إلى رحمته تعالى في نيس – فرنسا
يوم الجمعة الواقع فيه  2015/7/10عن عمر  49سنة
تقبل التعازي في صالون كنيسة مار يوسف  -المطيلب يوم غ ٍد
األربعاء ويومي والخميس والجمعة في  17 - 16 - 15ت ّموز الجاري
من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السابعة مسا ًء
يحتفل بالصالة لراحة نفسه بعد وصول الجثمان
وذلك يوم الجمعة في  17تموز الجاري ،تمام الساعة الرابعة بعد
الظهر
في كنيسة مار يوسف  -المطيلب
ومن ث ّم يوارى الثرى في مدافن العائلة
لكم من بعده طول البقاء والبقــاء لأل ّمــة
الرجاء إبدال األكاليل بالتب ّرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعارا ً
خاصاً.

ّ
والموظفون والع ّمال في شركات
اإلداريّون
Azar Chemical Industries Ltd.
City Paint Supply Ltd.
Synrez Industries (Gh.) Ltd.
في غـانا – غرب أفريقيا
ينعون إليكم بمزيد من اللوعة واألسى المأسوف على شبابه
المــدير التنفـــيذي

ر�سـتم ر�سـتم عــازار
مهندس كيميائي

المنتقل إلى رحمته تعالى في نيس – فرنسا يوم الجمعة الواقع فيه
 10تموز  2015عن عمر  49سنة.
لكم من بعده طــول البقــاء

خ��ص��وص �ا ً أن ال ب��دي��ل ع��ن ه��ذه
الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي»،
وأن ال يصل أي فريق إل��ى أرغ��ام
اآلخرين على مطالبه حتى لو كانت
محقة بالقوة ،إنما بالتفاهم».

كالم الحريري
أقوال وال أفعال

أك��دت مصادر نيابية في التيار
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن «ال
ش��يء ج��دي��دا ً ف��ي خطاب الرئيس
سعد الحريري وكنا نتوقع أن يعلن
موافقته ويدعو إلى قانون انتخاب
جديد على أساس النسبية ما يجعل
كل اللبنانيين يشتركون في القرار
بحسب التمثيل النيابي ،إشراك كل
الطوائف في القرار في الدولة».
ووضعت المصادر كالم الحريري
األخير عن رئاسة الجمهورية في
إط��ار األق���وال وليس األف��ع��ال فهو
لم يقدم ح�لاً ،على رغ��م أن التيار
ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ل���م ي��ت��ح��دث عن
الرئاسة ،ألن انتخاب رئيس ال يؤدي
إلى إنشاء دول��ة حقيقية والحل ال
يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية بل
بانتخاب مجلس نيابي يمثل تمثيالً
حقيقيا ً كل مكونات لبنان».
وت��س��اءل��ت :م���اذا يفعل رئيس
جمهورية؟ انتخب ثالثة رؤس��اء
جمهورية منذ الطائف حتى اليوم
إال أنهم لم يستطيعوا تغيير شيء
بسبب ال��م��م��ارس��ات بحقهم من
الشركاء في الوطن.
وتحدثت عن «اتصاالت تحصل
م��ع التيار الوطني الحر ستظهر
نتائجها في األي��ام القليلة المقبلة
وبناء عليها سيتخذ التيار القرار
ال��م��ن��اس��ب ال��م��ف��ت��وح ع��ل��ى كافة
االح��ت��م��االت» ،وأك���دت «أن وزي��ر
ال��داخ��ل��ي��ة ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق هو
محور ه��ذه االت��ص��االت وه��و لديه
حسن التعاطي مع الغير أكثر من
اآلخ���ري���ن» .وأوض��ح��ت المصادر
أن «التيار الحر ليس ضد رئيس
الحكومة تمام سالم ،لكن هناك من
دفعه داخل تيار المستقبل الرتكاب

الخطأ وهذا ما فسر تغيره في شكل
مفاجئ».
وت��ح��دث��ت أوس�����اط سياسية
لـ«البناء»عن دور المشنوق على
الصعيد ال��داخ��ل��ي ،م��ش��ي��رة إل��ى
أن ال��والي��ات المتحدة تنظر إلى
ال��م��ش��ن��وق ع��ل��ى أن���ه ال��ب��دي��ل عن
السنيورة والقيادات السنية األخرى
في تيار المستقبل ،وهي طلبت من
الرئيس سعد الحريري عبر موفدين
دعم المشنوق من دون أي قيود».

«السرايا»
جزء من المقاومة

وف��ي عين التينة ع��ق��دت أمس
جولة جديدة من الحوار بين حزب
الله وتيار المستقبل وبحثت في
الوضع الحكومي والمستجدات التي
رافقت األوضاع السياسية األخيرة.
وعلمت «البناء» أن وفد المستقبل
طرح ملف سرايا المقاومة مجدداً،
بعدما كان قد طرحه في الجلسات
السابقة وسمع الجواب نفسه من
وفد حزب الله «أن سرايا المقاومة
ه��ي ام��ت��داد للمقاومة م��ن جمهور
يتمتع بتمايز عقائدي يختلف عن
حزب الله».
وش���دد رئ��ي��س مجلس ال��ن � ّواب
نبيه ب ّري في بيان لمناسبة ذكرى
ح��رب تموز على «ض���رورة انجاز
االس��ت��ح��ق��اق��ات ال��دس��ت��وري��ة وفي
طليعتها م��لء الشغور الرئاسي
وإط��ل�اق ال��ت��ش��ري��ع» .ودع���ا إل��ى
«االصطفاف خلف الجيش لحماية
ح��دودن��ا والعمل إلب��ع��اد األخطار
اإلرهابيّة».

إنجازات نوعية
على جبهة الزبداني

ميدانياً ،أحرز الجيش السوري
والمقاومة تقدما ً هاما ً وإنجازات
جديدة ونوعية على جبهة الزبداني
ما يضع النسبة األكبر من المدينة
تحت السيطرة المباشرة والنارية
ل��ل��م��ق��اوم��ة وال��ج��ي��ش ال��س��وري.
واستهدف ح��زب الله بصواريخ

ال��ب��رك��ان معاقل المسلحين في
مدينة الزبداني وسمعت أصوات
االنفجارات في شكل واضح في قرى
البقاع .ونجح حزب الله والجيش
ال��س��وري ،أم��س ب��ع��زل الزبداني
ت��م��ام�ا ً وبقضم أحيائها تمهيدا ً
لتحرير المدينة م��ن الجماعات
اإلره���اب���ي���ة ،ك��م��ا ق��ط��ع الجيش
السوري المدخل الرئيسي للمدينة
في شكل كامل والذي يربط مضايا
بمدينة الزبداني كما تقدما إلى دوار
الكهرباء قرب مسجد الهدى وشارع
الحقل األصفر ،وصدّا هجوما ً عنيفا ً
للجماعات المسلحة على دوار
الكهرباء في حي السلطاني جنوب
شرقي المدينة وذلك بعد حالة من
اإلرب��اك لدى الجماعات المسلحة
إثر تحرير الحي .وقد فشل الهجوم
وت��ك��ب��د ال��م��س��ل��ح��ون خ��س��ائ��ر في
األرواح والعتاد ،وسط حالة من
الصدمة لدى مجموعات مسلحة
عدة بسبب عدم معرفتهم بتحرير
ال��ح��ي م��ن قبل الجيش ال��س��وري
والمقاومة نتيجة سوء التنسيق
بين قيادات الفصائل المشاركة في
المعركة.
وأفادت مصادر مطلعة على سير
العمليات العسكرية أنه «تم أمس
تطهير ح��ي ال��ش�لاح ال��ذي يعتبر
منطقة استراتيجية ت��ط��ل على
تلة الكوكو وه��ي منطقة سكنية،
ونجح الجيش السوري والمقاومة
بالسيطرة على نسبة  70في المئة
من الزبداني فيما أصبح المسلحون
خارج المدينة وفروا باتجاه األودية
والجرود».
وتحدث المصادر عن صعوبة في
اختراق مواقع المسلحين لوجودها
داخ���ل المجمعات السكينة في
الزبداني وذلك لحرص المقاومين
وعناصر الجيش ال��س��وري على
تجنب المدنيين ألن المسلحين
يتخذون من المدنيين دروعا ً بشرية
ومنعوهم من مغادرة المكان خارج
منطقة العمليات إال أن المقاومين
دخلوا إلى حي الشالح وهو منطقة
سكنية بأقل الخسائر».

عالم جديد ( ...تتمة �ص)1
للعقوبات عنها ،وك ّل الحروب استم ّرت من يومها
لترضى إيران بالربط بين هذا التفاهم والتنازل في
سورية ،وال يسلك الملف النووي طريق التفاهم
اليوم إال ألنّ ك ّل شيء قد انتهى أو يشارف على
النهاية ،وما قاله الرئيس الروسي فالديمير بوتين
يكفي ل��وص��ف ال��م��ش��ه��د ،بحديثه ب��ع��د محادثته
مع الملك السعودي ولقائه بنجله وزي��ر الدفاع،
وإص����راره على ق��ول��ه بحضور وس��ائ��ل اإلع�لام
متوجها ً إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم،
قائالً :إنّ طريق والدة حلف إقليمي يض ّم سورية
والسعودية وتركيا لمحاربة اإلرهاب باتت ممكنة،
وإنّ خطر اإلرهاب يتهدّد ك ّل شيء وك ّل مكان ،وإنّ
مكانة سورية ورئيسها وجيشها في مواجهة هذا
اإلرهاب تجعل منهم حجر العقد في هذه الحرب،
وأنّ العالم كله بات يسلم بذلك.
 السلسلة التي تسير بانتظام حلقة حلقة ،تقولإنّ حزمة التفاهمات ،على رغ��م استحالة إطفاء
السخونة دفعة واحدة ،تسير بالتتابع ،تتعقد هنا
وتنفرج هناك ،تتصاعد هنا وتهدأ هناك ،لكنها
كلها تتهيأ لمسار ال يبدو أنّ أحدا ً قادر على وقفه،
م��ن تفاهم مينسك ك��ات��ف��اق إط���ار ح��ول أوكرانيا
ال��ذي يسلك طريق التقدّم على رغ��م ك�� ّل المتاعب
والمصاعب ،مك ّرسا ً مكانة روسيا ،واتفاق إطار
حول الملف النووي اإليراني يسلك طريق التح ّول
إل��ى تفاهم ن��ه��ائ��ي ،إل��ى ات��ف��اق إط���ار اليمن يولد
بالتدريج لينقل مرجعية الحوار من السعودية إلى
األمم المتحدة ومعها مكانه من الرياض إلى جنيف
ومشاركة متوازنة لألطراف اليمنيين وهدنة تقوم
على فك الحصار البحري والجوي السعودي بنقل
مرجعية التفتيش إلى األمم المتحدة ،وعلى رغم
صعوبة التج ّرع السعودي للهزيمة فيكفي أن يت ّم
سياسيا ً إعالن القبول ولو ت ّم التعطيل في الميدان
موقتاً ،ومثله ات��ف��اق إط��ار يع ّد المبعوث األممي
ح���ول س��وري��ة س��ت��ي��ف��ان دي م��ي��س��ت��ورا إلطالقه

حول سورية بموافقة روسية أميركية ،يتمحور
ح��ول اعتماد صناديق االق��ت��راع لتكوين السلطة
وعنوان الحرب على اإلرهاب للمشترك كأرضية
للمصالحات ،انطالقا ً من شرعية الرئيس السوري
بشار األسد ومحورية الجيش السوري في الحرب
على اإلرهاب ،ومثل دي ميستورا يتحرك المبعوث
األممي لليمن والمبعوث األممي لليبيا نحو بلورة
ّ
يتحضر
اتفاق إطار لك ّل منهما ،وفي أفغانستان
العالم لتفاهم أميركي روسي إيراني صيني يم ّهد
الطريق نحو بناء سياسي يرعاه التفاهم الرباعي.
 ما يجري في فيينا بداية تأسيس لمعادالتستحكم العالم لسنوات ط��وال ،ومن سيقف في
وجهها ،ستدهسه الحافلة التي لن تتوقف من
دون بلوغ محطة النهاية ،يتذكر المراقبون مشهد
نهاية الثمانينات وب��داي��ة التسعينات وقواعد
التوازنات التي ولدت حينها وحكمت العالم لربع
ق���رن ،م��ن س��ق��وط ج���دار برلين وتفكك االتحاد
السوفياتي إلى إطالق عملية مدريد للسالم بين
سورية و»إسرائيل» ،ووالدة اتفاقيتي «أوسلو»
و»وادي ع��رب��ة» ،و»عاصفة الصحراء» لتحرير
ال��ك��وي��ت وح���رب يوغوسالفيا ،ون��ه��اي��ة الحرب
العراقية اإليرانية ،وفي قلب ك ّل ذلك والدة اتفاق
الطائف في لبنان ،ومن يتابع ما يجري يكتشف
بسهولة أنّ العالم ال��ذي ول��د يومها ينهار ،وأنّ
عالما ً جديدا ً يستع ّد للوالدة ،وفي قلبه توازنات
جديدة والعبون جدد ،ومعادالت مختلفة تحكم
عالقاتهم ،وفي قلبها سيولد طائف أو «مسقط»
ج��دي��د ،وأنّ ال��ع��م��اد م��ي��ش��ال ع���ون ف��ي ق��ل��ب هذا
اللبنان ال��ج��دي��د وم��ن يقف ف��ي وج��ه والدة هذا
اللبنان الجديد يتبادل مع العماد ع��ون األدوار
يوم وقف في وجه الطائف ،وكان يقف في وجه
معادلة عالم ج��دي��د ،بحسابات لبنانية صرفة،
ودفع الثمن غالياً.
ناصر قنديل

«التحالف» من �شرفة ( ...تتمة �ص)1
من خالل عزل ملفها عن ملفات محيطها اإلقليمي؟ وهل
صحيح أنّ من تعامل معها إليجاد سيناريو «اتفاق» من
نوع جديد على هذا العنوان لم يضع في حسبانه أو على
طاولته اعتبارات الملفات األخ��رى التي كانت رئيسية
وأساسية على مستوى المنطقة والعالم؟
نعتقد أ ّنها أسئلة هامة تتمحور حولها مرحلة مقبلة من
المراحل التي محكوم على المنطقة وجزء من العالم أن يم ّر
منها ،أو من خاللها ،إذ أ ّننا نعتقد أنّ األمر ال يمكن أن يم ّر
في حدود اتفاق بسيط يحاول البعض أن يص ّوره في حدّه
الضيّق ،وإنما سيطاول مستويات عدة في ظ ّل مواجهات
كبيرة حصلت على مستوى اإلقليم ،كانت في أج��زاء
رئيسية منها قد ُحسمت لمصلحة «التحالف» بالتالي
لمصلحة الجمهورية اإليرانية ،في حين بقيت أجزاء أخرى
منها عالقة ،وليس بمقدور أطراف عدة أن تخرج منها بعيدا ً
عن طاقة ونفوذ الجمهورية اإلسالمية ،أيّ بعيدا ً عن طاقة
هذا «التحالف»!
نعم ت ّم إسقاط نظام صدام حسين أميرك ّياً ،غير أنّ العراق
لم يسقط تماما ً في القبضة األميركية ،كما كانت تتطلع
اإلدارة األميركية وعقل الغزو األميركي ،على العكس تماماً،
فقد تم إسقاط النظام العراقي أميرك ّيا ً في حين أنّ النفوذ
كان إيران ّيا ً وسور ّياً ،وعلينا أن نتذ ّكر جيّدا ً أنّ اإلصرار
اإليراني والسوري إلى جانب أبناء العراق هو الذي أدّى
إلى خروج األميركي من العراق ،وبدال ً من أن ير َّتب العراق
أميرك ّيا ً كان األميركي هو األضعف على مستوى التأثير
في العراق ،وهذه واحدة ال يدركها كثيرون حتى اللحظة،
لك ّنها في المنجز االستراتيجي لمن وقف في وجه األميركي
تعتبر إنجازا ً هاماً ،لم يكن بمقدور األميركي أن يتجاوزها،
حتى بدا لكثيرين في قراءة ظاهرية سطحية أنّ الواليات
المتحدة أسقطت نظام ص��دام حسين كي تهدي العراق
إلى إيران ،وطبعا ً هذه قراءة يقدّمها البعض في السياق
السياسي لإلساءة إلى العراق أوال ً وإلى إيران ثانياً.
كذلك بالنسبة إلى عناصر إقليمية كانت أساسية في
تشكيل «التحالف» ،وهي العناصر التي حالت دون رسم
خرائط سياسية جديدة ،م ّكنت الجمهورية اإلسالمية من
تكريس دورها ودور حلفائها في وجه محاوالت تغيير هذه
الخرائط ،ونعني بعناصر «التحالف» هنا كالً من المقاومة
اللبنانية والمقاومة الفلسطينية.
علينا أن ن��درك جيّدا ً أنّ ك�لاً من المقاومة اللبنانية
والفلسطينية حالتا دون إمكانية تمرير خرائط إقليمية
جديدة تم ّكن أطرافا ً دولية وإقليمية من إسقاط مشروع
«التحالف» ،أو النيل منه ،من خالل العدوان المتك ّرر الذي

ش ّنه «كيان االحتالل» على ك ّل من لبنان وغ ّزة ،األمر الذي
أدّى إلى تماسك «التحالف» أكثر ،والحيلولة دون تم ّكن
الواليات المتحدة و َم��ن معها ،من إع��ادة إنتاج خرائط
تناسب تطلعاتها اإلمبريالية ،فقد أسقط هذا «التحالف»
أخيرا ً مشروع التطبيع الذي كان يرمي إلى تصفية القضية
الفلسطينية واالنتهاء منها ،وهذه ثانية لم يتمكن األميركي
من خاللها أن يعبر «نظيفاً» إلى المنطقة.
كما أنّ صمود سورية كان أساس ّيا ً ورئيس ّيا ً في صمود
«التحالف» ،بالتالي الحفاظ على ق ّوته وتأثيره ،وهو
ال��ذي ساهم في استطالة طبيعية ومشروعة في جسد
«التحالف» ذات��ه ،لجهة بعض ال���رؤوس األخ��رى على
مستوى اإلقليم ،فالعراق الذي كان يجب أن يكون أميركيا ً
وفق منظور االحتالل األميركي اليوم يساهم مساهمة
خالقة لجهة وقوفه إلى جانب هذا «التحالف».
كما أنّ اليمن الذي كان ير ّتب كي يلحق بالبيت الخليجي
تحت عباءة أميركية ،وكان متردّدا ً وخجوال ً في التعبير عن
انحيازه وتخندقه إلى جانب «التحالف» ،الذي تعتبر
إيران رئيسية فيه ،اليوم نراه مدفوعا ً من قبل اآلخرين كي
يصطف اصطفافا ً كل ّيا ً في هذا «التحالف»!
إضافة إلى ذلك نرى أنّ هناك قوى إقليمية لم تستطع أن
تؤدّي ما كان مطلوبا ً منها أميرك ّياً ،من أجل النيل من هذا
«التحالف» ،فـ»اإلخوان المسلمون» أضحوا خارج تاريخ
المنطقة سياسياً ،كما أنّ «مملكة آل سعود» متو ّرطة في
دماء ووحل اليمن ،إضافة إلى أردوغان الذي يبحث عن
إمكانية خ��روج رأس��ه سالما ً من خريطة سياسية تع ّد
لتركيا ،أ ّما بالنسبة إلى قطر نعتقد أنّ أمرها ال يتعدّى
إمكانية اإليماء لها بالصمت ،وهي كذلك سوف تصمت،
بعد أن و ّزعت مليارات الدوالرات استثمارا ً في قتل الناس
ودمار المجتمعات وال أقول الدول.
بهذا المعنى نرى أنّ «االتفاق النووي» يجيء عنوانا ً
لخريطة تتجاوز المعنى ال��ذي ي��ص�دّره كثيرون ،فهو
يحاكي ناتج اشتباك مر ّكب لم يبدأ في العراق ولم ينته
في سورية ،بالتالي فإنّ هناك حسابات أميركية وأوروبية
هامة لجهة أنّ إمكانية الحفاظ على الح ّد األدنى لمصالحها
على مستوى المنطقة يتطلب «تعاوناً» مع هذا «التحالف»،
كما أنّ «التحالف» يتطلع إلى هذا «التعاون» على أ ّنه
تعاون الضرورة ،وهو ناتج اشتباك ال يمكن أن يصرف
إال بهذه الطريقة ،وال يمكن لهذا «التعاون» إال أن يكون من
خالل «الشرفة النووية» ،وهي «الشرفة» التي سوف يُنظر
منها على المنطقة لعشرات السنوات المقبلة!

خالد الع ّبود

�إبراهيم �شريف ( ...تتمة �ص)1
ولكن العتقال األمين العام السابق لجمعية العمل الوطني
الديمقراطي (وع��د) ،وأحد مناضلي الجبهة الشعبية في
البحرين لسنوات قبل ذل��ك ،وأح��د ق��ادة االتحاد الوطني
لطلبة البحرين في الواليات المتحدة األميركية قبل إبعاده
عنها في أواخ��ر السبعينات ،والعضو البارز في المؤتمر
القومي العربي ،معنى خاص ألنه شهادة على أن االنتفاضة
اإلصالحية في البحرين هي انتفاضة عابرة للطوائف
والمذاهب والتيارات الفكرية والسياسية ،بل هي بأمثال
إبراهيم شريف ورفاقه في (وعد) وفي طليعتهم مؤسس
الجمعية المناضل الكبير الراحل عبد الرحمن النعيمي –
رحمه الله – انتفاضة متصلة بكل االنتفاضات اإلصالحية
التي سبقتها على مدى عقود ،فأبو شريف وإخوانه هم ممن
تفتح وعيهم مع الحركة القومية العربية التقدمية ،وممن
تمسكوا بعروبة البحرين يوم االستفتاء الشهير.
أما على الصعيد المحلي ،فمعارضة إبراهيم شريف
السيد لم تولد من ضغينة شخصية أو حزبية أو فئوية
وال طمعا ً بموقع أو منصب أو مال وهو المهندس الناجح
والمميز في أكثر من مجال ،بل جاءت وليدة إحساس عا ٍل
بالمسؤولية الوطنية تجاه حقوق المواطنين في بلده،
وتجاه موارد البالد كلها.
فأشهر وقفاته كانت ضد الفساد ،وكل خطبه وإطالالته
موثقة بالمعلومة الدقيقة إلى الحد الذي أدى إلى إقالة وزير
إعالم من منصبه على خلفية مقابلة أجراها أبو شريف على
شاشة التلفزيون الرسمي وكشف فيها المستور والسري
في الموازنة العامة للبالد ،وإلى الحد الذي أدى إلى طرد
عدد من المواطنين األجانب في شركة طيران الخليج بعد أن
كشف المناضل شريف حجم الفساد في تلك الشركة الرائدة
ضمن اقتصاد الخليج.
عربيا ً لم يغب شريف وإخوانه يوما ً عن فعالية سياسية

عربية كما لم يتلكأوا يوما ً عن االنتصار لكل القضايا العادلة
في األمة وعلى رأسها قضية فلسطين ،بل إنهم وكتجسيد
إليمانهم بالعروبة استضافوا المؤتمر القومي العربي في
دورة  2002في المنامة ،ونظموا مقابالت ألمانة المؤتمر
(وكان على رأسها أحد رفاق جمال عبد الناصر المناضل
الراحل ضياء الدين داوود – رحمه الله) مع ملك البحرين
وكبار المسؤولين للتأكيد على روحهم االيجابية وإلبراز
صلة البحرين الوثيقة بالعروبة ،انتماء وخيارا ً وهوية
وثقافة.
ومما ال شك فيه أن من اتخذ قرار إعادة إبراهيم شريف
السيد إل��ى السجن لم يعرف أن ه��ذا القرار سيسهم من
جديد في إسقاط كل محاوالت شيطنة االنتفاضة السلمية
الصادقة في البحرين عبر تصويرها على غير حقيقتها
الوطنية الجامعة واإلصالحية المتصلة تاريخيا ً بتراث
عريق من الحركات اإلصالحية في تلك الجزيرة.
ومن هنا فالتضامن مع إبراهيم شريف السيد لؤلؤة
البحرين العروبية اليسارية الوحدوية ،والذي بدأ اعتقاله
بعد انتفاضة دوار اللؤلوة  ،2011/3/17هو تضامن مع
الشيخ المجاهد علي سلمان والمناضلين الحقوقيين نبيل
رجب وعبد الهادي الخواجة وكل سجناء الرأي والمعتقلين
السياسيين في البحرين وعلى امتداد الوطن العربي الكبير،
بل تذكير لكل أصحاب القرار أن اعتقال المناضلين واغتيال
القادة أو إعدامهم لم يضعف يوما ً أفكارهم أو أحزابهم أو
تأثيرهم بل كان يزيدها توهجا ً ويزيدهم تألقاً.
لقد كنا نستعد الستقبال أبي شريف في بيروت بما يليق
بمناضل كبير مثله ،ولكن اعتقاله عشية سفره حال دون
لقاء – التحية له ،لكنه لن يحول دون التضامن الحار معه،
وفي اللقاء ذاته ،ومع قضيته اإلصالحية والوطنية.

معن ّ
بشور

لماذا و�صلنا ( ...تتمة �ص)1
وصلنا إلى هنا ألنّ الطغمة السياسية المتحكمة حالت
دون أن يستفيد اللبنانيون من خيراتهم وطاقاتهم ،فذهب
ومناخ من
الشباب منهم إلى المهاجر بحثا ً عن فرصة عمل
ٍ
الكرامة.
وصلنا إلى هنا ألنّ السياسات السلطوية جعلت من
اللبنانيين أزالم �ا ً وجيوشا ً من الباحثين عن مساعدات
أمام أبواب الزعامات بدال ً من أن يكونوا مواطنين محفوظي
الكرامة.
وصلنا إلى هنا لغياب المفاهيم األخالقية والمعايير
السياسية حتى باتت المقاومة التي قدّمت التضحيات من
أجل عزة وكرامة واستقالل لبنان ميليشيات طائفية فيما
الناكثون والمارقون والسراقون والمتعاملون مع مشاريع
التهديم والتآمر على الوطن واألمة أبطال أرز واستقالل.

الحزب السوري القومي االجتماعي
مطرانية الطائفة الشرقية االشورية
االرثوذكسية في لبنان
زوجة الفقيد ناديا معوض
ابنته :غاده
اوالده :المحامي عصام زوجته
نجد نفوج وعائلته
(نائب رئيس المحكمة الروحية
ل��ل��ط��ائ��ف��ة ال��ش��رق��ي��ة االش���وري���ة
االرثوذكسية في لبنان)
نظام وعائلته
االستاذ وسام
اشقاؤه :وجيه وعائلته
الياس وعائلته
عائلة المرحوم نبيه
وعموم عائالت األسعد ،مع ّوض،
ال��ي��ازج��ي ،ن��ف��وج ،م��ان��ي��ان ،خليل،
أح���وش ،بعقليني وأنسباؤهم في
الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي
المرحوم

متى زكا اسـعـد

(ميشال)
رئيس دي��وان المحكمة الروحية
االشورية في لبنان سابقا ً
الراقد على رجاء القيامة المجيدة
نهار الثالثاء  7تموز .2015
تقبل التعازي اليوم الثالثاء 14
ت��م��وز  2015ف��ي ص��ال��ون كنيسة
الراهب بيتبو للطائفة االش��وري��ة -
الحدت سبنيه من الساعة الحادية
عشرة حتى السابعة مساءً.

وصلنا إلى هنا ألنّ الحوار الداخلي ال يحصل إال بإمالءات
خارجية.
ألنّ ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية ال ي��ت� ّم إال بقرار
خارجي.
ألنّ االستقرار ال يتحقق إال لمصلحة خارجية.
ألنّ قسما ً من القيادات المحلية ينفذ أجندات خارجية أو
ينتظر أن تستق ّر مشاريع الفوضى والتكالب على سورية
والعراق واليمن على معادلة لها أذرع محلية.
وصلنا إلى هنا ألنّ الحلف األميركي ــ «اإلسرائيلي»
وكراس
السعودي ــ التكفيري له أتباع هنا لهم أوصاف
ٍ
ومناصب معروفة يسقطون علينا مثل البق .هم والله
سبب علة ما وصلنا إليه.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

�إعالنات ر�سمية
إعالن بيع بالمعاملة 2012/1860
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع بالمزاد العلني ي��وم اإلثنين في
 2015/7/27الساعة الثانية والنصف
بعد الظهر سيارة المنفذ عليه محمد سعيد
محمد سحلول ماركة داسيا LOGAN
م���ودي���ل  2008رق����م /376675/ج
الخصوصية تحصيالً لدين طالب التنفيذ
البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل وكيلته
المحامية هال روفايل البالغ $/8790/
عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ  $/4141/و
المطروحة للمرة الثانية بسعر $/2500/
أو ما يعادلها بالعملة الوطنية و إن رسوم
الميكانيك قد بلغت /3,024,000/ل.ل
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد
ال��م��ح��دد إل���ى م���رآب ال��م��دور ف��ي ب��ي��روت
الكرنتينا مصحوبا ً بالثمن نقدا ً او شيك
مصرفي و  % 5رسم بلدي
رئيس القلم اسامة حمية
اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء محوالت توتر منخفض /متوسط
مختلف ال��ق��درات (ع��دد  )120وذل��ك وفق
المواصفات الفنية وال��ش��روط االداري���ة
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء سبعماية
ال��ف ليرة لبنانية (ت��ض��اف  )TVAمن
قسم الشراء في المصلحة االدارية في مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8

صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل .تقدم
ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة السر ف��ي قاديشا-
البحصاص .تنتهي م��دة ال��ع��روض يوم
الخميس الواقع فيه  6آب  2015الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1319
إعالن
ص��در ع��ن المديرية العامة لألمن العام
البيان اآلتي:
تعلم المديرية العامة لألمن العام الكفالء
ال���ذي يقيمون ضمن ن��ط��اق عمل مركز
مدحت الحاج االقليمي ومركز ام��ن عام
الشويفات االقليمي ،أن��ه وإع��ت��ب��ارا ً من
تاريخ  2015/07/27سيتم ايقاف العمل
بتجديد االقامات للرعايا العرب واالجانب
عبر مراكز ليبان بوست وبالتالي عليهم
تقديم طلبات التجديد حصرا ً في المركزين
المذكورين وذل��ك بهدف الحصول على
بطاقة االق��ام��ة البيومترية الذكية ،مع
التأكيد على إل��زام��ي��ة ح��ض��ور العربي
واالجنبي مع الكفيل عند تقديم طلب تجديد
االق��ام��ة (م��ن االن��م��وذج القديم) ووج��وب
تقديم ه��ذه الطلبات قبل ف��ت��رة خمسة
اي��ام على االق��ل من انتهاء م��دة صالحية
السمة بالنسبة للطلبات الجديدة وانتهاء
صالحية االقامة في حال التجديد
بيروت في 2015/07/10
رئيس دائرة المطبوعات
العقيد رمزي الراعي

