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حمليات  /تتمات

قيادة «القومي» وعائلة ال�شهيد البطل الرفيق �أدوني�س ن�صر توا�صالن تق ّبل التعازي
واص��ل��ت ق��ي��ادة ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي وعائلة الشهيد البطل
الرفيق أدونيس نصر تقبّل التعازي في
مدينة الشويفات بكنيسة مارالياس
ـ القبة ،وحضر معزياً ،رئيس األركان
في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان،
وف��د م��ن ق��ي��ادة حركة أم��ل ض � ّم عضو
المكتب السياسي محمد خواجة وعماد
غملوش ،وفد من قيادة حزب االتحاد
ض ّم نائب الرئيس أحمد مرعي وعضوي
القيادة حسن مراد وطالل خانكان ،عضو
قيادة رابطة الشغيلة حسين عطوي،
م��س��ؤول مخابرات الجيش اللبناني
في الضاحية الجنوبية العقيد سامر
شمس الدين ،رئيس مركز األمن العام
في الشويفات الرائد ط��ارق الشوفي،
رئيسة جمعية نور مارلين حردان على
رأس وفد ،رئيس مجلس إدارة جريدة
«األخ��ب��ار» ابراهيم األم��ي��ن ،الخوري
الياس كرم ،الشيخ أديب نعيم ،مسؤول
الشباب في الحزب الديمقراطي اللبناني
ربيع مصطفى ،فاعليات ووفود شعبية
وحزبية من مختلف المناطق.

حردان يتلقى اتصاالت
وبرقيات تعزية

وتلقى رئيس الحزب النائب أسعد
ح����ردان ات��ص��االت ت��ع��زي��ة م��ن وزي��ر

التربية الوطنية الياس أب��و صعب،
الوزير السابق ودي��ع الخازن ،رئيس
حركة النضال اللبناني العربي النائب
السابق فيصل ال���داوود ،والعديد من
الشخصيات السياسية والعسكرية
والفاعليات.
وت��ل��ق��ى ح����ردان ب��رق��ي��ة تعزية
م��ن ال��وزي��ر ال��س��اب��ق ف���ادي عبّود
جاء فيها :زفير ،شهيد ،زفير ،ومن
زفيركم يخرج الحق والخير والجمال
ووقفات العز.
ال أتقدّم منكم بالتعزية بل بالتهنئة
واإلجالل واالحترام .لقد ك ّرس أدونيس
نصر ،المقاوم المثقف ،مبدأ «انّ فيكم
ق��وة لو فعلت لغيّرت وج��ه التاريخ»
بالفعل والعمل والتضحية.
أع��ت��ذر ع��ن ع��دم ق��درت��ي بالتواجد
شخصيا ً ف��ي تشييع البطل العظيم
بسبب وجودي خارج لبنان.
«كلنا نموت ،ولكن قليلين منا من
يظفرون بشرف الموت من أجل عقيدة».
والبقاء لألمة
كما تلقى ح���ردان برقية تعزية
م��ن ق��ي��ادة وك���وادر راب��ط��ة الشغيلة
وت��ي��ار العروبة للمقاومة والعدالة
االجتماعية ،جاء فيها :نتوجه إليكم
بأح ّر التعازي والتبريك باستشهاد
أحد أبرز كوادر الحزب السوري القومي

مارلين حردان وابراهيم األمين

والدة الشهيد تتسلم درعا من مديرية صحراء الشويفات
االج��ت��م��اع��ي ال��رف��ي��ق أدون��ي��س نصر
الذي قدّم نموذجا ً رائدا ً في التضحية
والفداء فاستشهد دفاعا ً عن سورية
ولبنان لتبقى راية المقاومة والعروبة
خفاقة ...ول��وال الشهيد نصر وغيره
من شهداء المقاومة والجيش العربي
السوري وك � ّل الوطنيين األح��رار في
هذه األمة لما شهدنا هذه األيام تباشير
النصر على قوى اإلره��اب وداعميهم
من قوى االستعمار الغربي وأدواتهم
الرجعية ف��ي المنطقة ال��ذي��ن باتوا
يتوسلون وقفا ً للنار ،لحماية من تبقى
ّ

من مسلحين إرهابيّين ،بدعوة أنهم
معتدلون ،من االنهيار والسقوط التا ّم
والهزيمة النهائية أمام التقدّم السريع
ل��ق��وات ال��ج��ي��ش ال��ع��رب��ي ال��س��وري
وحلفائه على جبهات القتال كافة.
التحية ك � ّل التحية للشهيد نصر
وك � ّل شهداء الحزب السوري القومي
االجتماعي ،وهنيئا ً له ولحزبه على هذه
مجسدا ً
الشهادة بع ّز وكبرياء وافتخار،
ّ
بذلك قول الزعيم سعاده «إنّ الحياة
وقفة ع���ز» ...و «أن��ا أم��وت أم��ا حزبي
فباق»...
ٍ

رئيس األركان والشيخ نعيم واألب كرم

الرائد طارق الشوفي

وفد حركة أمل

وقف النار على �سورية ( ...تتمة �ص)1
ع��ل��ى «داع�����ش» و«ال���ن���ص���رة» من
تقديم معلومات تؤكد أنها تحت
سيطرة أحدهما ،لن يت ّم استثناؤها
من خيار الحرب ،إال عندما تتولى
الجماعة التي طلبت شمول الهدنة
ل��ه��ذه ال��م��ن��ط��ق��ة ،خ���وض الحرب
بقواها الذاتية ض ّد «النصرة» أو
«داعش» في حال سيطرة أحدهما
على هذه المنطقة.
م���ص���ادر م��ت��اب��ع��ة ل��ل��ح��رب في
سورية ،أكدت أنّ االرتباك يهيمن
ع��ل��ى ق���ادة ال��ج��م��اع��ات المسلحة
التابعة لتركيا والسعودية ،حيث
يصعب تحديد مناطق تسيطر على
ق��راره��ا ب��دون ت��داخ��ل م��ع «جبهة
النصرة» و«داع��ش» ،و«النصرة»
خصوصاً ،مشيرة إلى أنّ جبهات
ال��ج��ن��وب وال���ش���م���ال خصوصا ً
م���ع���ق���ودة ل���ح���س���اب «ال���ن���ص���رة»
و«داع����ش» كغلبة وسيطرة رغم
وج����ود ج��م��اع��ات م��ن��ض��وي��ة مع
«ال��ن��ص��رة» ت��ح��ت ع��ن��وان «جيش
ال��ف��ت��ح»؛ أم���ا ف��ي وس���ط سورية
وجبهتي ري���ف ح��م��ص وحماة،
فستتع ّرض الجماعات لعمليات
ف��ك وتركيب لتتمكن م��ن اإلف��ادة
م��ن وق��ف ال��ن��ار ،بينما يمكن أن
ت��س��ت��ف��ي��د ب��ع��ض أح���ي���اء الغوطة
م���ن م���ي���زات وق����ف ال���ن���ار لغياب
«ال����ن����ص����رة» و«داع���������ش» عنها،
خ��ص��وص��ا ً أنّ ال��دول��ة السورية
ت��ب��دو مهت ّمة بنجاح المسار لما
يوفره لها في حال شموله مناطق
تشهد ق��ت��االً ،م��ا يتيح لها حشد
قواتها وقدراتها للحسم في وجه
«داع��ش» و«النصرة» في جبهات
ال��ش��م��ال وال��ج��ن��وب ال��ت��ي تحت ّل
أول���وي���ة ال��ج��ي��ش ال���س���وري حتى
بلوغ الحدود الدولية مع األردن
وتركيا.
الفك والتركيب يبدوان عدوى
تنتقل أيضا ً إلى لبنان ،مع رفض
السعودية رسميا ً اعتبار البيان
ال��ص��ادر ع��ن الحكومة اللبنانية
لطي
محققا ً لما تنتظره من لبنان ّ
صفحة ال��غ��ض��ب ال���ذي افتتحته
ب��وق��ف ال��م��س��اع��دات ع��ن الجيش
اللبناني وق��وى األم��ن الداخلي.
وي�����أت�����ي اإلع����ل����ان ال���س���ع���ودي
واإلماراتي والبحريني عن وقف
السفر إلى لبنان كبداية لسلسلة
خ���ط���وات ت���ن���درج ض��م��ن ح��رب
إخضاع ق�� ّررت السعودية قيادة
الخليج إليها ض ّد لبنان ،ووضع
تيار المستقبل تحت ضغط الف ّك
والتركيب لحساب خطة مواجهة
مع حزب الله ،يتصدّرها نموذج
الوزير المستقيل أش��رف ريفي،
ول��ي��س ن��م��وذج عريضة الرئيس
سعد الحريري ،كما قالت مصادر
م��ع��ن��ي��ة ب��م��ت��اب��ع��ة وض�����ع ت��ي��ار
المستقبل وعالقته بالسعودية،
وق��ال��ت إنّ ال��ك�لام الديبلوماسي
ال��ذي قاله السفير السعودي عن

أنّ ال��ع��رائ��ض وال���وف���ود ترضي
ال���ري���اض ،ب��وص��ف��ه��ا ت��ع��ب��ي��را ً عن
إرادة اللبنانيين ،ال يشبه الموقف
ال���ذي حمله ق���رار وق���ف السفر،
وال�������ذي ي���ق���ول ب���ع���دم ال���رض���ى
واالستهزاء بالعرائض والوفود،
طلبا ً لقرار حكومي يدين مواقف
حزب الله االنتقادية للسعودية،
ويج ّرمها ،ويعاقب الصحافيين
الذين يتخذون مواقف ويكتبون
وي���ن���ش���رون م���ا ال ت���رض���ى عنه
السعودية ،وأول التأديب الذي
تريده السعودية يجب أن يطال
التيار الوطني الح ّر ،لتحالفه مع
ح��زب ال��ل��ه .وق��ال��ت ال��م��ص��ادر إنّ
رئ��ي��س ح���زب ال���ق���وات اللبنانية
س���م���ي���ر ج���ع���ج���ع ،ت���ب���لّ���غ ك�ل�ام���ا ً
سعوديا ً قاسيا ً ومطالبة صريحة
بوضع عالقته مع التيار الوطني
الحر وترشيحه للعماد ميشال
ع��ون على مح ّك الحسم وتخيير
التيار العوني بين العالقة بالقوات
ودع��م��ه��ا وال��ع�لاق��ة ب��ح��زب الله
والتحالف معه ،بينما تبلّغ قادة
تيار المستقبل أنّ األم��ور لم يعد
ممكنا ً أن تسير وف��ق��ا ً لمعادالت
التسويات التي لم تحقق شيئاً،
وأنّ ال��والء للسعودية سيترجم
ب��ت��غ��ذي��ة ودع����م ال��ج��م��اع��ات التي
تذهب إل��ى االستعداد للمواجهة
تحت لوائها ،وليس الذين يريدون
الحفاظ على المكاسب والمناصب
م���ن وج���وده���م ف���ي ال���دول���ة التي
تدفع السعودية كلفة وجودهم
ف��ي��ه��ا دون أن ي��ت��م��ك��ن��وا م��ن ج ّر
الحكومة إلى اتخاذ المواقف التي
تطلبها المملكة ،وتختم المصادر
أنّ معلومات تتحدّث عن صرف
آالف من موظفي شركة «سعودي
أوجيه» ربما تختصر الكثير مما
ينتظر ال��رئ��ي��س س��ع��د الحريري
س��ع��ودي��اً ،م��ع االهتمام المتزايد
ب��ن��م��اذج وظ���واه���ر م��ث��ل ال��وزي��ر
المستقيل أش��رف ريفي والنائب
خالد الضاهر.

السعودية تدفع لبنان
إلى اضطراب سياسي

أظهرت اإلج���راءات التي اتخذتها
المملكة العربية السعودية أمس،
متبوعة ب��إج��راءات ل��دول خليجية
أخ��رى منها اإلم���ارات والبحرين أن
هناك سياقا ً مقررا ً سلفا ً يسير بخطى
تتابعية وبموجب أجندة ،شكلت عودة
الحريري من حيث التوقيت وخطابه
في «البيال» إحدى حلقاته ،وتجدد
الهجوم على حزب الله حلقة أخرى
تضاف إلى استحضار مواقف لبنان
في الجامعة العربية ومؤتمر التعاون
اإلسالمي ،ورمي الوزير أشرف ريفي
استقالته في وجه الحريري وتياره
السياسي حلقة ج��دي��دة ،وإن كان
ريفي قد افتعل هذا األمر أمالً بإحراج
الحريري وفريقه ال���وزاري ومزايدا ً
عليهم من الزاوية السعودية والجرأة
على اتخاذ الموقف.
ويشكل موقف السجود أمام الوالي

بالشكل ال���ذي ش��ه��دن��اه ف��ي حملة
التواقيع ألصحاب البيت وأهله ثم
انتقالهم جميعا ً ف��ي ال��ي��وم الثاني
(أم���س) إل��ى ال��س��ف��ارة السعودية
ل��ت��ك��رار منظومة ال��رك��وع لصاحب
العطايا وال��م��ك��رم��ات على حساب
ال��ك��رام��ات ،إض��اف��ة إل��ى المؤتمرات
الصحافية المتدحرجة واح���دا ً تلو
اآلخر متسابقين لكسب و ّد ملك أو ولي
عهد ،ك ّل ذلك يظهر أنّ السعوديين
ق � ّرروا أن يدفعوا بلبنان إلى لحظة
اضطراب سياسي ،مق ّررين سلفا ً مع
حلفائهم في لبنان رمي المسؤولية
والنتائج المترتبة وال��ت��ي تسلّط
فيها مجموعة من السيوف :من طرد
اللبنانيين م��ن جنات الخليج إلى
سحب ال��ودائ��ع ،التي يقول البعض
إنها ُسحبتُ ،ي��راد للتبعات هذه أن
ترمى سلفا ً على حزب الله وحلفائه
كنتيجة لسياسات ال��ح��زب تجاه
المملكة ظاهراً ،لكنها تعبّر عن الوجع
من التأثير العميق الذي يُحدثه وجود
الحزب على الساحة السورية.
وف���ي ال��س��ي��اق ،اع��ت��ب��ر السفير
السعودي ل��دى لبنان علي عواض
عسيري أنّ «التحركات في السفارة
تؤ ّكد أنّ بعض التصريحات ال تعبّر
عن لبنان ال��ذي نعرفه» ،مؤ ّكدا ً أنّ
«ال��س��ع��ودي��ة ت��ح��رص ك�� ّل الحرص
ع��ل��ى ل��ب��ن��ان وأم��ن��ه واس��ت��ق��راره».
وأشار عسيري خالل استقباله وفودا ً
متضامنة معه أبرزها الوزير اشرف
ريفي والنائبان خالد الضاهر ومعين
المرعبي ووف��د م��ن تيار المستقبل
برئاسة أمينه العام احمد الحريري،
إلى أنّ «لبنان أقوى مما يُحاك ضده»،
آسفا ً إل��ى «أنّ هناك شريحة تؤذي
لبنان كما ادّعى».
ووج����ه ري��ف��ي م��ن م��ق � ّر ال��س��ف��ارة
ّ
السعودية اعتذارا ً كبيرا ً إلى المملكة
على خطأ وزير خارجيتنا» ،الفتا ً إلى
أن «األم���ور أصبحت ف��ي مكان غير
مقبول ونعتذر عما ق��ام ب��ه بعض
المرتهنين منا» .وكشف ريفي أنه كان
من المفترض أن يستقيل معه وزير
الداخلية نهاد المشنوق نظرا ً التفاق
ال��ري��اض ،لكنه لم يفعل ول��م أعرف
األسباب».
في المقابل ر ّد المشنوق عبر تويتر
فقال« :طرحت في اجتماع الرياض
االستقالة من الحكومة والخروج من
ال��ح��وار ف��ي حضور الصديق ريفي
والنائب فتفت والرئيسين الحريري
والسنيورة .وكانت توجيهات الرئيس
الحريري أال نقوم بأي خطوة ُتحرج
الرئيس ب��ري وول��ي��د ب��ك جنبالط.
والحقا ً طلب منا الرئيس الحريري
تأجيل الخطوات ،أنا والصديق الوزير
ريفي وهذا ما حدث .وأترك للرئيس
الحريري خيار نشر وقائع االجتماع،
باعتبار كنا في منزله».

هل ينفجر
الوضع األمني؟

وتؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء»
أنّ السعودية أخ��ذت ق��رارا ً بتفجير
الوضع في لبنان ،وقد تبلّغ معنيون
بالوضع األمني من بعض السفراء
نية السعودية بذلك» .وإذ لفتت إلى
أن المخطط يقوم على افتعال توترات
في المناطق ذات العيش المشترك أو
التماس» ،ش �دّدت المصادر على أن
التفجير األمني بالشكل الذي تريده
السعودية غير قابل للتطبيق ،الفتة
إلى أنه لن يكون في مقدورها أن تلعب

ب��ورق��ة ع��رس��ال م��ج��دداً ،فالتنسيق
ٍ
كاف
القائم بين الجيش والمقاومة
ليقطع ال��ط��ري��ق على المجموعات
اإلرهابية» .ول��م تستبعد المصادر
استقالة الحكومة ف��ي ض��وء النية
ل��دى تيار المستقبل في االستقالة
التي يتريث بها الرئيس الحريري
حاليا ً لعدم إح���راج الرئيس نبيه
ب��ري والنائب وليد جنبالط ،لكنها
في الوقت نفسه رأت أن «استقالة
الحكومة ستؤدي إل��ى إع��ادة النظر
بأمور كثيرة ال سيما أن هذه الحكومة
ه��ي خ��ط ال��دف��اع األخ��ي��ر ع��ن اتفاق
الطائف» ،مذكرة بـ»البيان الذي صدر
عن مجلس ال��وزراء أول أمس والذي
كان أشبه بالبيان الوزاري للحكومي
وبموافقة وزراء  14آذار».

وقف المساعدات للجيش
أدنى اآلثار

وت��ؤك��د م��ص��ادر وزاري����ة ف��ي 14
آذار لـ«البناء» أن األمور خرجت عن
المألوف ف��ي السعودية ،وه��ي في
حالة توتر في أكثر من مكان فهي
ت��واج��ه منظومة قوية ج���داً ،وألول
م���رة م��ن��ذ س��ن��وات ط��وي��ل��ة تخرج
قواتها البرية من حدودها وتتع ّرض
أراضيها للقصف» .وأشارت المصادر
إلى أن التصعيد السعودي على لبنان
ال يبشر بالخير ،وربما يكون وقف
المساعدات للجيش أدنى اآلثار وأقلها
شأناً» ،مبدية تخوفا ً على «اللبنانيين
ال��م��ت��واج��دي��ن ف��ي الخليج وال��ذي��ن
يعيشون بقلق ،وع��ل��ى االقتصاد
ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى االغ��ت��راب
الخليجي الذي يدخل إلى لبنان وحده
 6مليارات ونصف المليار من أصل 7
مليارات ،ال سيما أن القوة الحقيقية
ألي بلد هي في اقتصاده».

بري :ال مصلحة إطالقا ً
بخالف مع أي دولة عربية

في المقابل ،أك��د رئيس المجلس
النيابي نبيه بري ال��ذي ح ّل ضيف
ش���رف ف��ي جلسة م��وس��ع��ة للجنة
الشؤون الخارجية للبرلمان األوروبي
في بروكسل ،أن السعودية هي دولة
عربية ،ونحن أيضا ً دول��ة عربية،
وليس هناك من مصلحة على اإلطالق
في أن يكون هناك خالف بين لبنان
وأي دولة عربية ،وما حصل هو نتيجة
معادالت سواء في سوريا او العراق.
نحن لدينا في لبنان أطراف وأحزاب
ونتمتع بحرية ال���رأي ،وم��ا حصل
أن السعودية تأثرت وأوقفت الهبة،
وقد جرت معالجة األمر في الحكومة
وخ��رج��ن��ا بصيغة واح����دة لتالفي
أي خ�لاف مع أي بلد عربي ،فنحن
بلد عربي ونؤكد ه��ذا الموضوع».
ولفت إلى «أن الحكومة ستبقى وهي
استطاعت حيال موضوع حساس
أن تقف موقفا ً موحداً ،وال يوجد خطر
إيقافها».

فنيش :للقرار السعودي
تداعيات

رأى وزي��ر التنمية اإلداري��ة محمد
فنيش أن أحد األطراف المشاركة في
الحكومة يسعى إلى إدخال البلد في
حالة ال��ف��راغ الشامل ال��ذي يُضاف
إلى الشغور في رئاسة الجمهورية،
وب��ال��ت��ال��ي ال��ت��ف��ري��ط باستمرارية
الحكومة للوصول إلى الشلل والمزيد
م��ن األض����رار بمصالح اللبنانيين

والبلد ،معتبرا ً في حديث إلى وكالة
«أخبار اليوم» أن للقرار السعودي
بسحب الهبة إل��ى الجيش والقوى
األمنية ،تداعيات تصل إلى الوضع
المعيشي واألمني واالقتصادي ،كما
له مفاعيل على الوضع من ال��دول
ال��م��ج��اورة ،وتحديدا ً بالنسبة إلى
التيارات التكفيرية واإلرهابية التي
تسعى للعودة إل��ى ال��وص��ول إلى
موطأ قدم ومكان معيّن عند الحدود
اللبنانية.
وعبّر تكتل التغيير واإلصالح عن
أسفه حول التهجم على موقف وزير
الخارجية ج��ب��ران باسيل ،مشيرا ً
إل��ى أن موقف باسيل ك��ان واضحا ً
لجهة التضامن مع السعودية ،وهو
عبّر عن سياسة الحكومة .وأوضح
ال��وزي��ر السابق سليم جريصاتي
ب��ع��د اج��ت��م��اع ال��ت��ك��ت��ل األس��ب��وع��ي
أن لبنان مؤسس في جامعة الدول
العربية ،طالبا ً عدم المزايدة على
التكتل بحرصه على العالقات مع
السعودية ودول الخليج .وق��ال:
«حرصنا يقابله حرص هذه الدول
على لبنان ،وأن مفهوم التضامن
يكون متبادال ً بين ال���دول» ،متمنيا ً
الخروج عن «السجاالت اإلعالمية
والمزايدات الفارغة».
ورغم السجال السياسي الحاصل
ب��ي��ن ت��ي��ار المستقبل وح���زب الله
والتصعيد السعودي األخير الذي
ت��ج�لّ��ى ب��وق��ف دع���م ال��ج��ي��ش تعقد
اليوم الجولة  25من الحوار الثنائي
بين حزب الله وتيار المستقبل في
عين التينة .وأك��دت مصادر مطلعة
لـ«البناء» أن «ه��ذا الحوار سيبقى
بمنأى عن المستجدات السياسية
لما له من أهمية تفوق أهمية الحوار
الوطني لجهة تخفيف االحتقان».
وأش��ارت المصادر إلى أن الفريقين
س��ي��ب��ح��ث��ان ال���ي���وم ف���ي ال��م��وق��ف
السعودي وس��ي��ج��ددان تأكيد دعم
الحكومة وتفعيل عمل المؤسسات».

الوفد اللبناني بدأ
لقاءاته في نيويورك

إلى ذلك ،بدأ الوفد النيابي اللبناني،
ال��ذي يضم ال��ن��واب :ياسين جابر،
محمد قباني ،روبير فاضل ،باسم
الشاب ،آالن عون ومستشار رئيس
مجلس ال��ن��واب ب��ري علي حمدان،
والسفير ال��س��اب��ق أن��ط��وان شديد،
زيارته الرسمية لواشنطن بتكليف
من الرئيس ب��ري للقاء المسؤولين
األميركيين في اإلدارة والكونغرس
األم��ي��رك��ي لعرض التحديات التي
يواجهها لبنان ف��ي معركته ضد
اإلره��اب ،وتداعيات األزمة السورية
�ص م��وض��وع النازحين
ف��ي م��ا ي��خ� ّ
ال��س��وري��ي��ن ،وم��ن��اق��ش��ة الضغوط
المالية ومضاعفاتها على االقتصاد
اللبناني.
واس��ت��ه � ّل ال��وف��د ل��ق��اءات��ه بلقاء
مساعدة وزي��ر الخارجية لشؤون
الالجئين آن ري��ت��ش��ارد ،وم��دي��ري
مجلس األم��ن القومي المسؤولين
عن منطقة الشرق األدن��ى ومكافحة
اإلره����اب وال���ش���ؤون االق��ت��ص��ادي��ة،
وجرت مناقشة مهمة الوفد والوضع
اللبناني في ظل التطورات األخيرة
التي تشهدها المنطقة ،ال سيما األزمة
السورية .ويتابع الوفد زيارته التي
تستمر حتى ي��وم الجمعة المقبل
بلقاءات في وزار َت ْي الدفاع والخزينة
وفي الكونغرس األميركي.

وأك���دت م��ص��ادر نيابية مشاركة
ضمن الوفد أن «اإلدارة األميركية لن
تتخذ أي ق��رار يؤثر على االستقرار
في لبنان وال سيما استقرار القطاع
المصرفي» ،وأن «ما سمعناه خالل
لقاءات اليوم األول إيجابي ويبشر
بأجواء جيدة».

لجنة النفايات
تجتمع اليوم

إلى ذلك تعقد اللجنة المكلفة ملف
النفايات اجتماعا ً لها عصر اليوم في
السراي الحكومية للبحث في أزمة
النفايات بعد فشل عملية الترحيل.
وأكدت مصادر وزارية لـ»البناء» «أن
ال حل إال عبر إيجاد مطامر للنفايات في
السلسلة الشرقية وسرار والكوستا
برافا» ،مشيرة إلى أن «مطمر الناعمة
يمكنه أن يستوعب نفايات لفترة
شهر واستخدام  %10من مساحة
مكب «برج حمود» ،واعتبرت أنه
مجرد توافق المكونات السياسية
بالعودة إلى المطامر والمحارق التي
ال تستغرق وقتا ً للتنفيذ».

«القومي» ينعى الأمين
المنا�ضل ملحم النفوري
ن��ع��ى ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي إلى األم��ة وعموم السوريين
القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر
الحدود وفاة األمين المناضل ملحم عبد
الرحمن النفوري الذي توفي عن عمر ناهز
الـ  75عاماً.
واألم��ي��ن ال��راح��ل من مواليد النبك –
ال��ش��ام  ،1941انتمى إل��ى ال��ح��زب عام
 1977وخ��اض المعترك النضالي بك ّل
عزم وإرادة حتى الرمق األخير من حياته.
تولى ع��دة مسؤولية محلية ،فإلى
مسؤولية مدير مديرية النبك التابعة
لمنفذية ريف دمشق ،تح ّمل مسؤولية مفوض التربية فيها ،ثم مذيعا ً في مديرية
الدويلعة (مديرية الشهيد طارق العيد) وناموسا ً مكلفا ً للمديرية نفسها في العام
.2015
انتخب عام  2011عضوا ً في المجلس القومي.
منح رتبة األمانة بتاريخ  13حزيران .2014
تميّز األمين الراحل بمناقبيته القومية االجتماعية وبحضوره الوازن في المجتمع،
وكان مثاال ً يُحتذى في النضال والتبلية واإليمان القومي.
أنشأ عائلة قومية مؤمنة بتعاليم النهضة.
توفي بتاريخ  22شباط  ،2016في الخليج ،وستحدّد مراسم التشييع الحقاً.
البقاء لالمة

ال�سعودية :يا قاتل ( ...تتمة �ص)1
اللذين يمثل جسرا ً حديديا ً بينهما تحالف حزب
ال��ل��ه وال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر ،س����واء ف��ي رئاسة
الجمهورية أو في االنتخابات النيابية ،وقد أظهر
ترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة أنّ نصف
الربح غير ممكن ،وهو يبدو اآلن أنه آخر عروض
التسوية السعودية ،التي بشرنا أمين ع��ام تيار
المستقبل أحمد الحريري يوما ً بأنّ الدماء ستليها،
كأنّ قرار الحرب كان متخذا ً على لبنان ،ولو أدّى
ذلك بنهاية تيار المستقبل.
 تنظر ال��س��ع��ودي��ة ،كما ت��ق��ول وق��ائ��ع حربهاالجديدة وتوقيتها ،أنّ وقف النار في سورية الذي
حدّدت له مهمة مباشرة هي ف ّك وتركيب الجماعات
التابعة للسعودية وت��رك��ي��ا ،بجعل ال��ح��رب على
«جبهة النصرة» التي كانت الحصان السعودي
للحرب والسلم في سورية ،هدفا ً وشرطا ً إلطالق
العملية السياسية في جنيف ،يشكل رأس جبل
الجليد ف��ي تظهير مشهد س���وري ج��دي��د يك ّرس
ان��ت��ص��ار ال��رئ��ي��س ال���س���وري ب��ش��ار األس����د ،وأنّ
الرهان على مواجهة وضع يتيح إمساك شيء من
لبنان المقبل مستحيلة بواسطة تيار المستقبل
وسياسة التسويات .وتقول الوقائع المقابلة عن

السلوك السعودي في لبنان ،إنّ حرب التجويع
واإلف�لاس التي تخوضها وتج ّر الخليج وراءها
لخوضها ،ستعني تحجيم تيار المستقبل الذي
ت��ح�� ّول رئيسه م��ن ال��ي��وم إل��ى جامع تواقيع على
عرائض ومنظم وفود استعطاف واسترحام إلى
السفارة السعودية ،وسيفقد المستقبل ورئيسه
فعالية ال��دور القيادي في المعادلة اللبنانية التي
أنتجت في موقف الحكومة أقصى ما يمكن إنتاجه
إلرض��اء السعودية ،ويبدو أنّ القيادة السعودية
ال��ج��دي��دة ض��اق��ت ذرع����ا ً بحليفها ال��س��اب��ق تيار
المستقبل وكلفة تعويمه في لبنان ،قياسا ً بالنتائج
التي تتوقعها وتتوخاها ،لتعتمد بدالً منه الجماعات
المقاتلة التي أنتجت رموزا ً يتقدّم صفوفها الوزير
أشرف ريفي والنائب خالد الضاهر.
 ي��دخ��ل ل��ب��ن��ان م��رح��ة ف���ك وت��رك��ي��ب لحلفاءالسعودية ،استباقا ً للفك والتركيب الذي ستشهده
سورية على مستوى الجماعات التابعة للسعودية،
وتبدو القيادة السعودية التي تعرف أنّ الخسارة
في سورية والعراق آتية ،قد ق ّررت خوض حر َبيْها
في اليمن ولبنان تحت شعار «يا قاتل يا مقتول».
ناصر قنديل

ما هي �أهداف ( ...تتمة �ص)1
مصادر متابعة لمجريات المعركة في خناصر ومحيطها
تحدّثت عن األه��داف التي يسعى «داع��ش» لتحقيقها من
هجومه على خناصر ،وأشارت إلى أهداف ثالثة:
 - 1التقدّم باتجاه السفيرة او مطار كويرس العسكري،
وبالتالي إيقاف هجوم الجيش السوري باتجاه منبج في
الريف الشرقي لحلب ،والتي تعد نقطة االنطالق نحو الرقة
عاصمة «داعش» في سورية.
 - 2الضغط على المسلحين في حلب ومحاولة كسبهم
عبر قطع طريق إمداد الجيش إلى المدينة وأخذ البيعة من
بعضهم لتنظيم «داع��ش» ،ما يمهّد لدخول «داع��ش» إلى
المدينة.
 - 3انتقال التنظيم إلى الهجوم بعد فترة ترقب م ّر بها
خالل هجوم الجيش السوري وحلفائه في الريف الشمالي
لحلب ،ما يجعله قبلة الفصائل والجماعات الرافضة للهدنة.
المصادر الميدانية قالت أيضا ً في حديثها إنّ حشودا ً يقوم
بها تنظيم «داعش» في الريف الشمالي لحلب عند أطراف

بلدة تل جبين ،التي يمكن أن تكون أحد أهدافه في الفترة
القريبة ،وذلك لقطع حلب عن المناطق التي ح ّررتها قوات
الجيش السوري وحلفاؤها في الريف الشمالي للمدينة،
وبالتالي اإلطباق على حلب من محورين ،وقطع طرق إمداد
الجيش السوري وحلفائه في شمال المدينة وبين حلب
والوسط السوري.
خطة «داع���ش» ف��ي القتال تعتمد على االنسحابات
السريعة ،ومن ثم على عمليات االنغماس السريع ،تفاديا ً
للطيران ،تقول المصادر الميدانية ،مضيفة أنه من المتوقع
أن ال يستم ّر تواجد «داعش» في خناصر فترة طويلة ،وسوف
يت ّم طرد التنظيم من المدينة كما حصل في مرات سابقة ،غير
أنّ الهجوم على خناصر أظهر دقة المعلومات التي يملكها
«داع���ش» ،والتي ال يمكن أن يحصل عليها إال من أجهزة
مخابرات دول تمتلك األقمار االصطناعية ،وق��درات تقنية
عالية ال يملكها تنظيم «داعش».

نضال حمادة

