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حمليات � /إعالنات

ّ
زف الم�س�ؤول في الإعالم الحربي لـ «ن�سور الزوبعة» الرفيق البطل �أدوني�س ن�صر والرفيق البطل جمال كمال �شهيدين

«القومي» :عهدنا موا�صلة م�سيرة ال�صراع والمقاومة لإنقاذ بالدنا و�شعبنا من ت ّنين الإرهاب واالحتالل
ّ
يزف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة
وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن
وعبر الحدود خبر ارتقاء الرفيق البطل أدونيس أسعد
نصر شهيدا ً أثناء قيامه بواجبه القومي ،مكلفا ً بمهام
مدير اإلعالم الحربي في «نسور الزوبعة».
والرفيق الشهيد البطل أدونيس نصر من مواليد
الشويفات عام  ،1981انتمى إلى الحزب عام ،1998
وكان مثاال ً للقومي االجتماعي الملتزم والمقدام.
بدأ مسيرته الحزبية مشاركا ً في مخيمات األشبال،
فتد ّرج شبالً ،فرائداً ،فنسراً ،فمفوضا ً لألشبال ،فآمرا ً
للعديد من المخيمات ،وحاز على تنويهات عدة من
قيادة الحزب تقديرا لنضاالته.
انخرط في المجال اإلعالمي والثقافي فعمل في مجلة
«البناء» ثم مديرا ً للعالقات العامة في دار «فكر».
تح ّمل العديد من المسؤوليات الحزبية ،وإلى المهمة
األخيرة الموكلة إليه ،انتخب مؤخرا ًعضوا ًفي المجلس
القومي.
منذ بدء الحرب اإلرهابية على سورية أوكلت إليه
مهام إدارة اإلعالم الحربي في نسور الزوبعة ،فواكب
رفقاءه األبطال في الميادين والمواقع كافة ،يتقدّم
الصفوف في التغطية الميدانية من السويداء ودرعا
جنوبا ً إل��ى دمشق وحمص وح��م��اه فكسب وري��ف

الالذقية وكنسبا شماالً.
سجل الرفيق اإلعالمي الشهيد أدونيس وصايا
ّ
الشهداء وأع�� ّد سيَرهم الذاتية وملصقاتهم ،وعُ رف
بشجاعته وتفانيه في سبيل حزبه ونهضته ،وهو
الذي انتمى إلى قضية تساوي وجوده ،فناضل وكافح
حتى ارتقى شهيدا ً وشاهدا ً على تحرير كنسبا من
المجموعات اإلرهابية المتطرفة.
إستشهد في منطقة طور جلي في كنسبا في 19
شباط .2016
هذا ويشيّع الرفيق اإلعالمي أدونيس نصر في مأتم
حزبي وشعبي حاشد عند الساعة الثانية عشرة ظهر
يوم األحد الواقع فيه  21شباط  ،2016في قاعة رابطة
سيدات الشويفات.
وتقام مراسم الصالة لروحه في ذات اليوم عند
الساعة الثانية من بعد الظهر في كنيسة مارالياس ـ
الشويفات/القبة.
ّ
ويزف الرفيق البطل جمال كمال شهيدا ً
...
ّ
يزف الحزب السوري القومي االجتماعي
كما
إلى األمة وعموم السوريين القوميين االجتماعيين
في الوطن وعبر الحدود خبر ارتقاء الرفيق البطل
جمال أحمد عيد كمال شهيدا ً أثناء قيامه بواجبه
القومي.

والرفيق الشهيد البطل جمال كمال من مواليد الشام
عام  ،1992انتمى إلى الحزب عام  ،2010وكان مثاال ً
للقومي االجتماعي الملتزم والمقدام.
بدأ مسيرته الحزبية منخرطا ً في تشكيالت «نسور
الزوبعة» في مواجهة المجموعات اإلرهابية المتطرفة،
وش��ارك في العديد من المواقع والجبهات ،مظهرا ً
شجاعة عالية وإقداما ً كبيراً.
إستشهد في منطقة طور جلي في كنسبا في 19
شباط .2016
هذا ويشيّع الرفيق البطل جمال كمال ،في مأتم حزبي
وشعبي عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت
الواقع فيه  20شباط  ،2016في منطقة البطيحة.
انّ الحزب السوري القومي االجتماعي ،إذ يخسر
باستشهاد الرفيق أدون��ي��س نصر مناضالً صلبا ً
مكافحاً ،وإعالميا ً مندفعا ً ومتفانيا ً في أداء مهامه،
ويخسر باستشهاد الرفيق جمال كمال مناضالً بطالً،
فإنه يعاهد الشهيدين ويعاهد ك ّل شهداء الحزب
واألمة على مواصلة مسيرة الصراع والمقاومة ،بك ّل
ما تتطلبه من ب��ذل وتضحيات ،حتى ننقذ بالدنا
وشعبنا من مطامع االستعمار وأدوات��ه ومن ت ّنين
اإلره��اب والتطرف ال��ذي يمثل الوجه اآلخ��ر للعد ّو
الصهيوني .البقاء األمة

الشهيد البطل الرفيق جمال كمال

الشهيد االعالمي الرفيق أدونيس نصر

اتفاق الفروف وكيري ( ...تتمة �ص)1
وق���وى األم���ن ال��داخ��ل��ي ،بذريعة
مواقف حزب الله ووزير الخارجية
اللبناني في المنظمات اإلقليمية
وال��دول��ي��ة ،وش��ع��ار السعوديين
ب��ر ّد طلب الحريري بغضب «لقد
فشلتم بحماية ظهرنا وال تبرعون
إال بطلب المال».
��س��ف��ي ب��ي��ن األم���ور
ال��رب��ط ال��ت��ع ّ
كشف الطابع التلصيقي والتلفيقي
للموقف ،واستعارة الحديث عن
مراجعة في غير زم��ان ومناسبة
زاد وض��وح االفتعال أكثر وأكثر
ل��ل��ت��س��تّ��ر ع��ل��ى أس��ب��اب ل��م ُتعلَن،
فبعد جلسة هيئة الحوار الوطني
ق��ب��ل ش��ه��ر ت��ق��ري��ب��ا ً ب��ع��دم��ا جرى
اس��ت��ع��راض م��ا ي��ص��ل إل���ى قيادة
الجيش وق��وى األم��ن الداخلي من
طلبات تعاون باسم التحالف الذي
أعلنته السعودية وض ّمت لبنان إليه
بموجب اتصال هاتفي مع رئيس
الحكومة تمام سالم ،ع ّمم رئيس
الحكومة بموجب ما اتفق عليه في
هيئة الحوار أنّ لبنان ليس عضوا ً
في التحالف ،وأنّ العضوية تت ّم
بقرار من مجلس الوزراء ،فتوقفت
ق��وى األم���ن ع��ن إرس���ال التقارير
التي يطلبها السعوديون ،كما أبلغ
إل��ى قيادتها وزي��ر الداخلية نهاد
المشنوق ،وكذلك أرك��ان الجيش
اللبناني ،كما أبلغها وزي��ر الدفاع
سمير مقبل ،وغضب السعوديون
حتى جاء الرئيس الحريري ،وفي
عودته تع ّهد بحلحلة األم��ر ،لكنه
خ��رج بخ ّفي حنين ،وف��ي المقابل
متعسرة
ال��ص��ف��ق��ة م���ع ف��رن��س��ا
ّ
ل��ن��ق��ص ال���م���ال وع���ج���ز الخزينة
ال���س���ع���ودي���ة ،وف����س����اد الصفقة
ً
أص�ل�ا ،وهبة المليار دوالر التي
جاء الحريري ذات مرة منذ سنة
ونصف السنة ليبشر اللبنانيين
بها ،يقول السعوديون فليدفعها
الحريري من ماله ألن ال علم لنا
بها وال وجود لها في قيود ديوان
ال��م��ل��ك ال��م��ت��وف��ي ع��ب��دال��ل��ه ب��ن عبد
العزيز ،لتت ّم المطالبة بها لتمويل
صفقة أج��ري��ت ف��ي واش��ن��ط��ن من
وراء ظهر ال��س��ع��ودي��ة ،أم��ا تع ّهد
ال���ح���ري���ري ب��ت��م��وي��ل��ه��ا ف�ل�ا يلزم
ال��س��ع��ودي��ة ب��ل يلزمه ه��و وح��ده،
والمناخ في العائلة الحاكمة عنوانه
«الفقار بيولّد النقار»« ،شو طالعلنا
من لبنان» ،فكان القرار الغاضب.
جاء القرار السعودي وما تاله من

وفيات
ول��دا الفقيدة :المهندس يعقوب عبود
زوجته فكتوريا حبيب وعائلتهما (رئيس
بلدية فيع )
المهندس فيصل عبود زوجته جودي
وولف وعائلتهما
بناتها  :المربية مرينا زوج��ة األستاذ
ج��ورج النجار وعائلتها ،شمس زوج��ة
األستاذ جرجي النكت وعائلتها ،المربية
هيالنة أرملة المرحوم األستاذ جبرائيل
ال��زاخ��م وعائلتها ،المربية ن��وال زوج��ة
األستاذ مجيد المليس وعائلتها ،اخالص
زوجة الدكتور وليد طوشا وعائلتها ،صباح
زوجة المهندس غسان النكت وعائلتها ،مها
عبود
ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة

سوسان حنا مرعي زخريا

أرملة المرحوم ساسين سمعان عبود
يحتفل بالصالة لراحة نفسها اليوم
السبت  2016/2/20الساعة الرابعة بعد
الظهر في كنيسة القديس سمعان العامودي
–فيع الكورة .
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده حتى
ال��س��اع��ة السابعة م��س��ا ًء وي��وم��ي األح��د
واإلثنين  21و  22شباط من الرابعة بعد
الظهر وحتى السابعة م��س��ا ًء ف��ي قاعة
الكنيسة .
ويومي األرب��ع��اء  24شباط في قاعة
كنيسة م��ار ال��ي��اس ل��ل��روم األورث��وذك��س
الرابية-المطيلب من الساعة الثالثة بعد
الظهر حتى السابعة مسا ًء

تأييد خليجي إماراتي وبحريني في
وقت كان الرئيس الحريري يواصل
ج��والت��ه السياسية والمناطقية،
��ص��ص��ه��ا ل���رف���ع منسوب
ال���ت���ي خ ّ
التحريض على حزب الله ،محاولة
لتبييض صورته سعوديا ً وتقديم
أوراق اع��ت��م��اده م���ج���دّداً ،فجاءت
اشتباكات السعديات مؤشرا ً على
ب��ل��وغ االح��ت��ق��ان منسوب الخطر،
م��ا ف���رض ع��ل��ى ال��ج��ي��ش اللبناني
اتخاذ إج��راءات احترازية في أكثر
تحسبا ً لألسوأ،
من منطقة ومجال ّ
وف���ت���ح���ت األح��������داث ال���ع���ي���ن على
مخاطر مواصلة اللغة التصعيدية
��س��ب ل��ل��ع��ب غ��ي��ر محسوب
وال��ت��ح ّ
ب��ال��ن��ار ي���ؤدّي ل�لان��زالق إل��ى م��ا ال
ُتح َمد عقباه وال يعود إال بالضرر
على اللبنانيين كلّهم.

السعودية أوقفت
«هبات» المليارات

ق��رار المملكة العربية السعودية
المفاجئ وقف هبات األربعة مليارات
المخصصة للبنان لتسليح الجيش
وال��ق��وى األم��ن��ي��ة اللبنانية خطف
االهتمام المحلي وتقدم على الملفات
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ح��ي��ات��ي��ة والبيئية
الساخنة ،ال سيما أن هذا القرار جاء
بعد أي��ام قليلة على ع��ودة الرئيس
سعد الحريري إلى لبنان وفي وقتٍ
يخوض فيه الجيش واألجهزة األمنية
كافة مواجهة مع التنظيمات اإلرهابية
على الحدود ومع خالياها وشبكاتها
في الداخل ويتزامن القرار مع إعالن
السعودية عزمها تشكيل تحالف
لمكافحة «داعش» في سورية!...
ونقلت وكالة األن��ب��اء السعودية
«واس» ع���ن م��ص��در م���س���ؤول في
السعودية قوله «إن المملكة توقف
مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني
وقوى األمن الداخلي اللبناني ،نظرا ً
للمواقف اللبنانية التي ال تنسجم مع
العالقات األخوية».
أض����اف ال��م��ص��در« :أن المملكة
قامت بمراجعة شاملة لعالقاتها مع
الجمهورية اللبنانية بما يتناسب
م��ع ه��ذه ال��م��واق��ف ويحمي مصالح
المملكة ،واتخذت قرارات منها :إيقاف
ال��م��س��اع��دات ال��م��ق��ررة م��ن المملكة
لتسليح الجيش اللبناني عن طريق
الجمهورية الفرنسية وقدرها ثالثة
م��ل��ي��ارات دوالر أم��ي��رك��ي وم��ا تبقى
من مساعدة المملكة المقررة بمليار
دوالر أميركي المخصصة لقوى األمن
الداخلي اللبناني».

سالم :إلعادة النظر
في القرار

وت��م��ن��ى رئ��ي��س مجلس ال����وزراء
تمام سالم في بيان ،من السعودية
«إع��ادة النظر بالقرار الخاص بوقف
ال��م��س��اع��دات ع��ن جيشنا وق��وات��ن��ا
األمنية» .معتبرا ً «أن لبنان ،العربي
ال��ه��وي��ة واالن���ت���م���اء ،ح��ري��ص أش��د
ال��ح��رص على عالقاته األخ��وي��ة مع

أشقائه العرب ،وبخاصة مع المملكة
العربية السعودية».
وف���ي س��رع��ة الف��ت��ة ،ت��ل�� ّق��ف تيار
المستقبل القرار السعودي ،ودعا وزير
الداخلية نهاد المشنوق في بيان،
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ت��م��ام سالم
إل��ى «ع��ق��د جلسة خ��اص��ة لمناقشة
سياسة لبنان الخارجية ،العربية
واإلسالمية» .وتساءل« :هل اإلصرار
على مخالفة اإلجماع العربي هدفه
عزل لبنان عن محيطه العربي ودفعه
إلى هاوية يصعب الخروج منها؟».
وقال المشنوق« :الخبر األسوأ أنّ
قرار المملكة العربية السعودية إجراء
مراجعة شاملة لعالقتها بلبنان،
ومعها التضامن اإلماراتي والبحريني
والخليجي ،هو أول الغيث» ،مهددا ً
خصوصا أنها
من أن «اآلت��ي األعظم،
ً
المرة األولى التي يواجه لبنان تحديا ً
مصيريا ً كهذا».

حزب الله :القرار لن يؤدي
إلى تغيير موقفنا

وأك����د ح���زب ال��ل��ه ف���ي ب��ي��ان أن
«تحميل ح��زب الله المسؤولية عن
القرار السعودي ول��وزارة الخارجية
اللبنانية ،ما هي إال محاولة فاشلة في
المضمون والشكل والتوقيت ال تخدع
أحدا ً وال تنطلي على عاقل أو حكيم أو
مسؤول» ،جازما ً بأن «هذا القرار لن
ي��ؤدي إلى تغيير الموقف السياسي
ال��ث��اب��ت ل��ح��زب ال��ل��ه م��ن ال��ت��ط��ورات
واألحداث في المنطقة».
وش��دد على أن «ال��ق��رار السعودي
ي��ك��ش��ف م���ج���ددا ً زي���ف ادع��اءات��ه��ا
(ال��س��ع��ودي��ة) الباطلة ف��ي مكافحة
اإلره���اب ،وم��ن بينها حسب ما كان
يفترض ،خطوة دعم الجيش اللبناني.
ويؤكد أن موقفها الحقيقي هو رعاية
اإلره���اب وتسليحه وتمويله وخلق
الفتن والمشاكل أينما كان ،على امتداد
العالم العربي واإلسالمي».

مواقف باسيل
كانت الذريعة

وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن
«هبة الثالثة مليارات التي خصصتها
السعودية إلى لبنان ،كانت تتعلق
بالتمديد للرئيس ميشال سليمان في
رئاسة الجمهورية وبتغيير عقيدة
الجيش القتالية ووضعه في مواجهة
مع ح��زب الله ،لكن ال��ذي حصل أن
ال سليمان ُم���دِّد ل��ه وال الجيش غيَّر
عقيدته ،بل ال زال يخوض معارك مع
اإلرهاب على الحدود مع سورية».
وأش���ارت المصادر إل��ى أن «ق��رار
وقف الهبتين اتخذ في العام الماضي،
لكن السعودية كانت تماطل للبحث
عن ذريعة إللغاء الهبات ،ألن مهاجمة
ح��زب الله لها في األشهر الماضية
على خلفية حرب اليمن ،لم تكن كافية
لوقف الهبات ،فوجدت بمواقف وزير
الخارجية جبران باسيل الذريعة من
خ�لال رفضه البند المتعلق بإدانة
ح��زب الله في بيان اجتماع مؤتمر
وزراء الخارجية ال��ع��رب وتحفظه
على إدان��ة الجمهورية اإلسالمية في
إيران في بيان اجتماع منظمة العالم

اإلسالمي» ،وأبدت المصادر استغرابها
قرار السعودية رغم تأكيدات الوزير
باسيل بأن «موقف لبنان الذي أدان
الهجوم على السفارة السعودية في
إيران وحقه برفض تصنيف حزب الله
وحركة أمل على الئحة اإلرهاب».

ما هي المهمة المكلَّف بها
الحريري؟

وقالت مصادر سياسية لـ«البناء»
إن «عودة الرئيس سعد الحريري إلى
لبنان مرتبطة بمهمة كلِّف بها من قبل
المملكة السعودية وه��ي فتح النار
على حزب الله في إطار تشويه صورة
الحزب وفرض العقوبات المالية على
المق ّربين منه ،وما القرار السعودي
بوقف المساعدات إلى الجيش والقوى
األمنية إال حلقة ضمن هذا العنوان».
وتوقعت المصادر أن يشهد لبنان
مرحلة من التوتر السياسي تتخللها
بعض الحوادث األمنية المضبوطة
في إط��ار تجميع األوراق التفاوضية
في اإلقليم قبل التسوية المقبلة»،
وأوض���ح���ت ال��م��ص��ادر أن «م���ا يهم
السعودية في لبنان هو الحفاظ على
اتفاق الطائف التي حققت من خالله
مكتسبات لها في لبنان».

الحريري :التعطيل
خيانة للدستور

وبعد الزيارات واللقاءات التي قام
بها الرئيس سعد الحريري للمرجعيات
السياسية منذ عودته إلى لبنان ،والتي
كان محورها الملف الرئاسي ،يبدو أن
جوالته الشعبية قد انطلقت في إطار
استنهاض ال��ش��ارع ولملمة قاعدته
الشعبية ومعالجة الخالفات داخل
تيار المستقبل والمحطة األولى كانت
أمس في طرابلس ،حيث أدى صالة
الظهر في مسجد الصديق في غياب
الفت لوزير العدل أشرف ريفي.
وأكد الحريري أنه «لن يسكت على
تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية،
ألن مَن يعطل ذلك يعطل البلد ويعطل
المركز االول للمسيحيين».
وق��ب��ل انتقاله إل��ى ط��راب��ل��س ،زار
الحريري الصرح البطريركي والتقى
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس
الراعي ،وكرر الحريري مواقفه السابقة.
وجدد التزامه بدعم ترشيح رئيس تيار
المردة النائب سليمان فرنجية ،مضيفاً:
«أن االمتناع عن النزول إلى المجلس
النيابي وإب��ق��اء ال��ف��راغ بهذا ّ
الشكل،
خصوصا ً في رئاسة الجمهوريّة هو
ح ّقا ً خيانة للدّستور».
واستكمل الحريري زي��ارات��ه مساء
ّ
وحط في كليمنصو ،حيث التقى
أمس
رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد
جنبالط ،وأشار الحريري إلى أن زيارته
إلى كليمنصو «هي من أجل استكمال
التشاور في ما يخص رئاسة الجمهورية
ولإلسراع في انتخاب رئيس».

كنعان :فصل الدستور
عن الميثاق هو الخيانة

ور ّد أم��ي��ن س��ر تكتل «التغيير
واإلص�ل�اح» النائب إبراهيم كنعان

على كالم الحريري في بكركي عبر
«تويتر» قائالً« :الدستور والميثاق
متالزمان وفصلهما كما حصل منذ
 25عاما ً في المواقع المسيحية كلها
هو الخيانة للدستور ولعقد الشراكة
الوطنية».
وقال عضو كتلة المستقبل النائب
الدكتور خالد زهرمان لـ«البناء» إن
«تواجد الحريري في لبنان واللقاءات
المكثفة التي يقوم بها ستساعد أكثر
في تحريك الملف الرئاسي ،ألنه يرى
أنه لم يعُ د جائزا ً أن يبقى لبنان بال
رئيس في ظل المخاطر والتحديات
الداخلية والخارجية القائمة».
وأش���ار زه��رم��ان إل��ى أن «ل��زي��ارة
الحريري إل��ى طرابلس أه��داف��ا ً عدة
أبرزها شكر طرابلس على مشاركتها
ب��ذك��رى  14ش��ب��اط وأب��ع��د م��ن أي
مصالح انتخابية أو سياسية» ،ولفت
إلى أن «الحديث عن خشية الحريري
من تمدّد ال��ش��ارع اإلس�لام��ي أو قوى
أخرى في طرابلس على حساب تيار
المستقبل هو أمر مبا َلغ فيه» .ونفى
زه��رم��ان أن تكون ال��زي��ارة مرتبطة
بتحضير القاعدة الشعبية لخوض
االن��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��دي��ة ،م��وض��ح��ا ً أن
االنتخابات البلدية لها خصوصية
تختلف ع��ن االن��ت��خ��اب��ات النيابية
ويلعب فيها العامل العائلي أكثر من
السياسي.

لريفي ظروفه الخاصة...

ول��م ِ
تنف م��ص��ادر ف��ي المستقبل
وجود اختالف في وجهات النظر بين
الحريري وريفي ،إال أنها أك��دت على
العالقة الجيدة بينهما ،مشيرة إلى
أن لقاءهما في البيال خير دليل على
ذلك ،ولفتت إلى أن «غياب ريفي عن
استقبال ال��ح��ري��ري ف��ي طرابلس ال
يعني وجود خالف بينهما ،بل لريفي
ظروف خاصة فضالً عن أن ريفي هو
حليف لتيار المستقبل وليس ضمن
منظومة «المستقبل» ،ومن الطبيعي
أن يكون هناك وجهات نظر مختلفة
بينهما».

فرنجية على تنسيق تا ّم
مع حلفائه

ون��ق��ل زوار ال��وزي��ر فرنجية عنه
لـ«البناء» قوله إن «ال جديد في الملف
الرئاسي في الوقت الحالي وال يزال
في دائرة المراوحة بانتظار التطورات
اإلقليمية وم��س��ارات التسوية في
الخارج» ،وش��دّدوا على «أن فرنجية
على تنسيق تام مع حلفائه وال يمكن
أن يخرج من تحالفاته مهما كانت
الظروف بل ما يهمه هو إنهاء األزمة
الرئاسية وهو يضع أي خالفات جانبا ً
ومستع ّد للتواصل مع الجميع وال يفكر
بأي تحالفات رباعية وغيرها».

النفايات..
إلى المطامر مجددا ً

بعد س��ق��وط خ��ي��ار الترحيل إلى
الخارج عادت أزمة النفايات إلى نقطة
الصفر؛ وبالتالي إلى خيار «المطامر
در» ،ما يهدد بكارثة بيئية وصحية في
حال تأخر الحل ،كما أنذر وزير الصحة

وائل أبو فاعور.
وبعد انتهاء المهلة التي حددتها
الحكومة اللبنانية لشركة «شينوك»
لتقديم ال��وث��ائ��ق المطلوبة منها،
اعتذرت الشركة في كتاب قدّمته إلى
مجلس اإلن��م��اء واإلع��م��ار ع��ن تقديم
مستندات تبرز فيها موافقة روسيا
على استقبال نفايات لبنان .وأعلن
مجلس اإلنماء واإلعمار في بيان أنه
«سيتخذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة ال
سيما لجهة إبالغ هذه الشركة اعتبار
الموافقة المبدئية الغية ،وكأنها لم
تكن وم��ص��ادرة الكفالة المصرفية
التي قدمتها الشركة لضمان تقديم
المستندات المطلوبة».
وستشكل أزم���ة النفايات محور
اجتماع اللجنة ال��وزاري��ة المختصة
ال���ذي سيعقد ال��ي��وم ف��ي ال��س��راي،
برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم،
وم��ن جهته ،ق��رر وزي��ر ال��زراع��ة أكرم
شهيب المكلّف متابعة ملف النفايات،
التخلي عن المهمة التي أنيطت به
منذ أشهر ،وأكد أنه أعاد األمانة إلى
مجلس ال���وزراء ،وق��ال« :أع��ت��ذر عن
عدم التوصل إلى حل ألزمة النفايات
لألسباب المعلومة».

جنبالط :للعودة
إلى خطة المطامر

ورأى رئيس «اللقاء الديمقراطي»
النائب وليد جنبالط في تصريح أنه
«بعدما تعثر حل أزمة النفايات مجددا ً
من خالل سقوط خيار الترحيل ،ال مفر
من العودة إلى الخطة األساسية ،أي
خطة المطامر الصحية التي كان تم
اقتراحها لرفع الضرر المتفاقم على
المستويين الصحي والبيئي».
وعلمت «البناء» أن «الحريري طلب
من جنبالط إعادة فتح مطمر الناعمة
الستقبال النفايات ريثما يتم االتفاق
على حل بعد سقوط خيار الترحيل».
وأكدت مصادر متابعة لهذا الملف
لـ«البناء» أن «السلطات اللبنانية
لم تقدم حتى اآلن أي أدلة تنفي عدم
حصول تزوير في الوثيقة التي ادعت
شركة شينوك أنها حصلت عليها من
وزارة البيئة الروسية للموافقة على
استقبال روسيا للنفايات ،كما لم تقدم
إيضاحات بشأن الخطأ الذي حصل»،
وأش���ارت المصادر إل��ى أن «السبب
قد يكون تفادي الحكومة اللبنانية
الفضيحة أو حصول أزمة دبلوماسية
مع روسيا».
وأوضحت المصادر «أن��ه لم يتم
التعامل م��ع ه��ذا ال��م��وض��وع وفقا ً
آلل��ي��ات اتفاقية ب���ازل ال��دول��ي��ة ،ما
سبب فرط هذه الصفقة» ،متوقعا ً أن
يفشل أيضا ً خيار العودة إلى المطامر
بسبب الرفض الشعبي ال��ذي القاه
في معظم المناطق اللبنانية في وقت
َ
تتعاط مع
سابق ،وألن ال��دول��ة لم
أزمة النفايات ضمن إدارة متكاملة»،
معتبرة أن «الحل يكمن في معالجة
ال��ن��ف��اي��ات وف��رزه��ا بطريقة بيئية
وصحية قبل طمرها أي يجب إقناع
المواطنين بأن الطمر يتم للنفايات
بعد معالجتها وأنها ال تسبّب ضررا ً
بيئيا ً وصحياً».

«�سي �آي �إي» ( ...تتمة �ص)1
لع ّل ما أكده اثنان من أساطين االستقصاءات
واالستخبارات في العالم هو ما حمل ب��اراك
أوباما على تعديل جدول أولويات إدارت��ه في
الحرب داخل سورية وعليها ،فما عاد إسقاط
بشار األسد أولى األولويات بل هزيمة «داعش».
هذا ال يعني ،بطبيعة الحال ،التخلي عن رغبة
اإلسقاط الدفينة التي تتشارك أطراف إقليمية
عدّة في طرحها والعمل في سبيلها .انه يعني
تقديم ما يعتبرونه األه ّم على المه ّم في األجندة
المثقلة باألولويات.
ما العمل؟
ردا ً على س��ؤال حول «وج��ود أميركي على
األرض» للبحث عن مخابئ ومختبرات ألسلحة
كيماوية ق��ال ب��ري��ن��ان« :إنّ االس��ت��خ��ب��ارات
األميركية تشارك بفعالية في الجهود الرامية
إلى تدمير التنظيم (داع��ش) ومعرفة ما لديه
على األرض في سورية والعراق قدر اإلمكان».
حسنا ً فعل برينان بتقديمه تدمير «داعش» على
استقصا ٍء قد يطول حول ما لديه على األرض
من مخابئ ومختبرات لألسلحة الكيماوية.
لكن ،كيف يكون التدمير؟ مدير االستخبارات
المركزية لم يوضح ذل��ك .ربما أراد القول إنّ
الجواب الشافي يوجد لدى القيادة السياسية

والقيادة العسكرية األميركيتين .فماذا تقوالن؟
ت��ق��والن كثيرا ً وتفعالن قليالً .ت��ق��والن إنّ
طائرات «التحالف الدولي» قامت بآالف الغارات
على مواقع «داعش» في العراق وسورية .لكن
ال يبدو أنها تركت أث��را ً سلبيا ً محسوسا ً في
مجهوده الحربي ،بدليل ما كشفه بعض أعضاء
مجلس الشيوخ األميركي في هذا المجال ،وفي
مقدّمهم السناتور ماكين .ليس كثيراً ،والحال
هذه ،مواجهة الواليات المتحدة بأنّ المطلوب
ه��و االرت��ف��اع إل��ى مستوى الخطر الداعشي
التدميري المحدق وذلك باعتماد سياسة جديدة
جدّية وجذرية أساسها اعتبار «داعش» خطرا ً
عالميا ً ماثالً وفاعالً ،وأنّ مواجهته تجب أن تت ّم
في إطار تعاون عالمي جاد ،وانّ أولى الخطوات
الواجب اتخاذها هي تجفيف م��وارده المالية
بمنعه من نقل مخزونه من النفط السوري
والعراقي عبر تركيا لبيعه من خالل أسواقها
وموانئها ،كما إغالق جميع الموانئ البحرية
والجوية والمعابر البرية لمنعه من «استيراد»
الرجال والعتاد عبرها .أخيرا ً وليس آخراً ،إدانة
ومعاقبة األفراد والحكومات والتنظيمات كافة
التي تتعاون معه في حربه ،باسم اإلس�لام،
على العالم بر ّمته ،شعوبا ً وأقليات وحكومات

ومؤسسات.
إلى ذلك ،يجب التوقف مل ّيا ً أمام قول رئيس
االس��ت��خ��ب��ارات األم��ي��رك��ي��ة ج��ون ب��ري��ن��ان إنّ
«داعش» قادر على إنتاج أسلحة كيماوية وعلى
تصديرها ،إذ من الممكن تدمير آلة «داع��ش»
الحربية واق��ت�لاع��ه م��ن ال��م��واق��ع وال��م��راف��ق
والمناطق التي يحتلّها في العراق وسورية
واليمن وليبيا ونيجيريا .لكن من غير الممكن
سحق ك�� ّل خ�لاي��اه النائمة على م��دى الكرة
األرضية وال اعتقال جميع أعضائه وأنصاره
ومريديه الذين يأتمرون بأمره وينتحرون من
أجل تحقيق أغراضه .ولع ّل أخطر هؤالء أفرا ٌد
منتشرون في شتى أنحاء العالم م ّمن يمتلكون
موهب ًة ودراية فنية وتصميما ً وإرادة تم ّكنهم من
صنع أسلحة كيماوية وبيولوجية.
بقي أن نتص ّور ما يمكن أن يفعله هؤالء ض ّد
البشرية في أيِّ مكان ،بتوجيه من قياداتهم أو
بإلهام من عقولهم المريضة ،واألضرار المعنوية
والمادية ذات القيمة الفلكية التي يمكن أن
يتسبّبوا بها عالمياً.
إنّ خطرا ً كونيا ً على هذه الدرجة من الخطورة
يتطلّب مقاربة أممية لمواجهته ،أقلّه ما هو آتٍ :
أوالً :برنامج سياسي وأمني وثقافي متكامل

لمواجهة اإلره��اب و(«داع��ش») على مستوى
الشعوب والحكومات ،يجري تكريسه في األمم
المتحدة ومباشرة تنفيذه بشفافية وجدّية
تحت رقابة شعبية ودولية دائمة.
ثانياً :إقرار توصيف دولي لجريمة اإلرهاب
وت��ح��دي�� ٍد لعناصرها المعنوية وال��م��ادي��ة
والعقوبات المترتبة على اقترافها وإلزام الدول
باعتمادها في المحاكم الوطنية والدولية ذات
الصلة واالختصاص.
ثالثاً :إق��ام��ة وك��ال��ة دول��ي��ة ف��ي إط��ار األم��م
المتحدة ُت��ع��ن��ى ،على جميع المستويات،
بالشؤون والتدابير المتعلّقة بمواجهة اإلرهاب
كخطر عالمي وسبل مواجهته.
راب���ع���اً :إق��ام��ة ج��ه��از دول���ي لالستقصاء
واالستخبارات على غرار جهاز االنتربول الدولي
لرصد وتع ّقب ومحاربة ك ّل ما يتصل بـ ِ»داعش»
وغيره من اإلرهابيين أفرادا ً وجماعات.
خامساً :تأسيس ص��ن��دوق دول��ي لتأهيل
ضحايا اإلرهاب والتعويض عليهم وعلى ذويهم
وإيجاد الموارد المالية الالزمة لذلك.
هذا قليل من كثير يقتضي فعله لمواجهة
تحدّي العصر.

د .عصام نعمان

الحزب السوري القومي االجتماعي
والد الشهيد الرفيق أسعد صافي نصر
والدته الرفيقة نظام مالك صعب
الرفيق سعاده
		
شقيقه:
الرفيقة اليسار زوجة هشام مارون
شقيقاته:
الرفيقة سحر زوجة جلبار الديري
		
الرفيقة نبوغ
		
وعموم عائالت :نصر ،مارون ،الديري ،أيوب ،بعقليني ،عاد ،عازار،
محيّر ،كرم ،داوود وعموم أهالي الشويفات ينعون

الرفيق الشهيد البطل
أدونيس أسعد نصر

يشيّع عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم غد األحد الواقع فيه 21
شباط  ،2016في قاعة رابطة سيدات الشويفات.
تقام مراسم الصالة لروحه في اليوم ذاته عند الساعة الثانية من بعد
الظهر في كنيسة مارالياس ـ الشويفات/القبة.
تقبل التعازي يومي االثنين والثالثاء  22و 23شباط  2016في
صالون كنيسة مارالياس ـ القبة /الشويفات من الساعة الثالثة حتى
السابعة مساءً .البقاء لألمة.

ال�سعودية ت�ساعدنا ( ...تتمة �ص)1
أو تسهيالت لتملك الجيش سالحا ً مزعجا ً لـ«إسرائيل» ،مرة من
وروسيا ومرات من إيران ،وأما المكرمة األه ّم فهي قبول تشغيل
لبنانيين في السعودية ،والتلويح بطردهم كليا ً أو جزئياً ،وفقا ً
لمعايير مذهبية مقيتة ،بالتناسب مع رضا الحاكم السعودي على
لبنان أو على أطراف من لبنان.
 ُتعامل السعودية لبنان كما يعامل الصهر المتعالي المغرورأشقاء زوجته الذين يشاركونه العمل ،فإنْ اختلف معهم هدّدهم
بطالق أختهم ،وإعادتها إلى بيت أهلها ،وهكذا هم أبناؤنا العاملون
في السعودية ،كلما توقفنا عن تالوة آيات المديح والطاعة للملك
وحاشيته وتوابعه وخدمه ،وتأمين شروط رفاهه وتمتعه ببلدنا
الجميل ،يجب أن نتوقع ع��ودة بنتنا إلى بيت أهلها ،مطرودة من
منزلها ال��زوج��ي على يد الصهر المغرور والمتعالي؛ أم��ا الدعم
بالسالح وصفقاته الفاسدة ،فالمستفيد منها أصحاب العموالت
والمتاجرة ب��أدوار سياسية بذريعتها ،فلبنان لم ير شيئا ً منها ذا
قيمة ول��م يكسب منها م��رة ق��وة ومنعة ،ول��ن يسدّد ألح��د فاتورة
الطاعة ،وليدافع عنها المستفيدون منها ،ولينتحب عليها الخاسرون
بوقفها ،وهي لم تنفذ ألسباب إفالس الخزينة ،وتمنّع السعودية
المتوجب ،خصوصا ً بعد رحيل لوران فابيوس مهندس
عن سداد
َّ
الصفقة ،أما الذريعة باتخاذ مواقف وزير الخارجية اللبناني سببا ً
لهذا الغضب المتأخر ،فلم ولن يقنع أحداً ،رغم عبارة التبرير بأنّ
المملكة أجرت مراجعة وكأنها نهاية السنة المالية وقطع الحساب،
واألمر معلوم ومعلومة أسبابه السعودية والفرنسية واللبنانية،
فخيّطوا بغير هذه المسلة .وما ُيقال عن مواقف الخارجية مهين
وم��ذ ّل للبنان ال��ذي تضامن مع السعودية ،لكنه لم يركع لها ،أما
أبناؤنا هناك فلهم الله واستبداد بني سعود والشكوى لغير الله
مذلة ،لكننا لن ندفع كرامتنا ثمنا ً لمكرمات ال تريد شيئا ً في المقابل
إال هذا الشيء البسيط المس ّمى كرامة.
 اجمعوا الحكومة ومجلس النواب واكتبوا رسائل االستعطافوتوسلوا ،فأنتم تمثلون
للملك المعظم وقبّلوا األي��ادي وارك��ع��وا
ّ
أنفسكم في ما تفعلون وال تمثلون لبنان الذي دفع أبناؤه الغالي
والنفيس ثمنا ً لحريتهم وكرامتهم ،وخذوا المكرمات وتقاسموها
وادفعوا أثمانها مما لكم فلن تلزمونا ،تع ّهدوا بما تملكون ال بما
نملك.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
وزارة اإلقتصاد والتجارة
اعالن
صادر عن وزارة االقتصاد والتجارة
مكتب مقاطعة إسرائيل
صدق مجلس ال��وزارء بقراره رقم 60
تاريخ  2016/2/2على القرار الصادر
عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم
 5/403تاريخ  2016/1/20والمتعلق
ب��رف��ع ال��ب��اخ��رة  LADY MARIAعن
القائمة ال��س��وداء ،التي ترفع علم توغو
وتحمل رقم اإليمو ./8500070/
مدير عام االقتصاد والتجارة
عليا عباس
التكليف
311
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلن المديرية العامة لألمن العام عن
موعد إج��راء االختبار الخطي للمرشحين
لمباراة التطوع برتبة مأمور متمرن وذلك
يوم االحد الواقع فيه 2016 /02 /21
الساعة السادسة والنصف صباحا ً في
الجامعة اللبنانية  ،مدينة الرئيس رفيق
الحريري الجامعية (الحدث ،الشويفات)،
كلية الحقوق وإدارة األعمال.
يطلب الى المرشحين اصطحاب طلب
الترشيح وبطاقة الهوية أو إخ��راج قيد
فردي.

ي��م��ن��ع ع��ل��ى ال��م��رش��ح��ي��ن اص��ط��ح��اب
هواتفهم الخلوية الى مكان اإلختبار.
لإلطالع على كيفية توزيع المرشحين على
قاعات االختبار مراجعة موقع األمن العام
على شبكة األنترنت
www.general-security.gov.lb
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استقصاء اسعار إلنشاء خيمة لقطع الغيار
في معمل بعلبك.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
اسعار المذكور أعاله الحصول على نسخة
م��ج��ان��ا ً م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق
النهر.
تسلم 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 ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/3/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/2/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 297

