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حمليات � /إعالنات

لجنة الأ�سير �سكاف تزور حزب اهلل
وتع ّزي «القومي» بال�شهيد ن�صر

«الع�سكرية»:
خم�س �سنوات
�سجن لف�ضل �شاكر

زار أمين س ّر لجنة أصدقاء األسير يحيى سكاف جمال سكاف مركز
الحزب السوري القومي االجتماعي في الروشة ،حيث استقبله ناموس
مجلس الع ُمد عميد العمل والشؤون االجتماعية نزيه روحانا.
وت��ق�دّم سكاف باسم اللجنة إل��ى رئيس الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان وإلى عموم القوميين االجتماعيين بأحر
التعازي باستشهاد الرفيق المناضل أدونيس نصر ورفقائه الشهداء،
معتبرا ً أنّ الطريق الذي يسلكه شهداء المقاومة في مواجهة أعداء األمة
هو الذي سيُعيد إلى األمة أمجادها.
كذلك زار سكاف ورئيس الجمعية اللبنانية لألسرى والمحررين أحمد
طالب مق ّر المجلس السياسي لحزب الله ،حيث كان في استقبالهما
نائب رئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي وعضو المجلس
السياسي د .علي ضاهر وسعيد ناصر الدين في أجواء الذكرى السنوية
الـ 38العتقال األسير المناضل يحيى سكاف.
وحيّا قماطي عميد األسرى في السجون اإلسرائيلية يحيى سكاف في
ذكرى اعتقاله الـ ،38معتبرا ً أنّ «قضيته ستبقى في وجدان المقاومة
حتى تحريره وتحرير كافة األسرى وأراضينا المحتلة».
من جهته أكد جمال سكاف في ذكرى اعتقال شقيقه يحيى سكاف
«الوفاء للمقاومة ولشهدائها وجرحاها وأسراها ،ألنّ خيار المقاومة
أثبت أنه القادر على استعادة الحقوق وتحرير المقدّسات واألرض
واألسرى».
ّ
يسطر
وتوجه بالتحية إلى «االنتفاضة الفلسطينية المباركة التي
من خاللها الشعب الفلسطيني أروع أنواع المالحم البطولية في مواجهة
العدو الصهيوني».
وفي مجال آخر ،حيّا جمال سكاف في بيان« ،روح الشهيد الكبير
المناضل معروف سعد في الذكرى السنوية الستشهاده» ،مؤكدا ً أنه
«كان من أوائل الداعمين والمساندين للقضية الفلسطينية باعتبارها
القضية المركزية لألمة».
وجدّد سكاف في ذكرى استشهاد سعد «العهد والوعد بالبقاء على
نهج الشهيد المقاوم ومتابعة مسيرته مع األخ المناضل أسامة سعد
ورفاقه في التنظيم الشعبي الناصري وأبناء صيدا األبية عاصمة
الجنوب المقاوم» ،مؤكدا ً أن «الطريق الذي اختاره الشهيد معروف سعد
ورفاقه المقاومين في مواجهة العدو الصهيوني هو الخيار الصحيح
الذي يم ِّثل كل حر وشريف من أبناء أمتنا ،ومن الواجب متابعته والسير
به حتى تحقيق االنتصار الكبير على العدو الصهيوني ،من خالل تحرير
كل أراضينا المحتلة وأسرانا ومقدساتنا».

حكمت المحكمة العسكرية أمس ،على
المطرب السابق فضل عبد الرحمن شمندر،
المعروف بفضل شاكر ،باالعتقال  5سنوات
وبغرامة تبلغ  500ألف ليرة وتجريده من
حقوقه المدنية ،وتنفيذ مذكرة إلقاء قبض
بحقه في قضية إج��راء مقابلة صحافية
تهدف إل��ى تعكير ص�لات لبنان بإحدى
الدول العربية وإثارة النعرات الطائفية.
وحكمت أيضا ً على حسن رايد بالسجن
 20عاما ً وجاهياً.
وف��ي سياق متصل ،أ ّك��د وكيل أهالي
ش��ه��داء الجيش ف��ي عبرا المحامي زي��اد
ب��ي��ط��ار ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي أن���ه «كثر
الحديث أخيرا ً وانتشرت معلومات عن
تسوية معينة تحضر خلف الكواليس من
أجل إخراج فضل شاكر «مثل الشعرة من
العجين» ،مشيرا ً إلى أن أهالي الشهداء
«ينتظرون م��ن المحكمة العسكرية أن
تنصفهم ،بدل محاوالت تبييض صفحة
فضل شاكر ،أو محاولة حصر المسؤولية
باإلرهابي أحمد األسير».
وأش�����ار ب��ي��ط��ار إل����ى أن «ال��م��ق��اب��ل��ة
التلفزيونية األخيرة لفضل شاكر أجريت
ف��ي مكان م��ع��روف وكما ع��رف المراسل
ال��ذي أج��رى المقابلة مكان سكن شاكر
ك��ذل��ك ت��ع��رف ال��دول��ة م��ك��ان��ه» ،متسائالً
«أي��ن االتفاقية مع الفصائل الفلسطينية
والسلطات اللبنانية بتسليم المطلوبين
الذين يلجأون إلى المخيم ،وفضل شاكر
مطلوب؟».
وختم ب��أن أهالي الشهداء يحتفظون
بحقهم في رفع دعوى «على كل مَن يحاول
القيام بتبييض صفحة شاكر وإظهاره
بمظهر البريء من دم شهداء الجيش سواء
كان من الفنانين أو من غيرهم».

«القومي» و�أهالي مرمريتا ي�ش ّيعون
والدة العميد ب�شار يازجي

ّ
حذروا من( ...تتمة �ص)1

جانب من الحضور في مرمريتا
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي
مرمريتا في مأتم مهيب المرحومة أليس جودت
يازجي (وال��دة العميد بشار يازجي) ،وش��ارك في
التشييع الى جانب العميد بشار وعائلة الراحلة،
وفد من قيادة الحزب ض ّم ناموس مجلس الع ُمد نزيه
روحانا ،والع ُمد :زياد معلوف ،عبدالله راشد ،نهاد
سمعان ومحمد الحاج ،وأعضاء المجلس األعلى:
د .صفوان سلمان ،بشرى مسوح وميشال معطي،
عضو هيئة منح رتبة األمانة ظافر يازجي ،وكالء
العمد :د .بسام نصار ،زينون األحمر ،بسام نجيب،
اياد عويكة ،والمنفذون العامون :غطفان عبود ،فريد
مرعي ،اسكندر كباس وحسن زعيتر ،رئيسة مؤسسة

رعاية أسر الشهداء نهال رياشي ،وعدد من أعضاء
المجلس القومي وهيئات المنفذيات ومسؤولي
الوحدات الحزبية.
كما شارك في التشييع وفد مثل بطريرك انطاكيا
وسائر المشرق للروم االرث��وذك��س يوحنا العاشر
ي��ازج��ي ض � ّم المطارنة :ج��ورج اب��و زخ��م ،موسى
ال��خ��وري وايليا طعمة .وع��دد كبير المسؤولين
والضباط ورجال الدين والفاعليات وحشد شعبي
وقومي.
وبعد إق��ام��ة ال��ص�لاة ل��روح ال��راح��ل��ة ،والحديث
عن مزاياها ونضالها في الحياة ،تقبّلت العائلة
والمسؤولين الحزبيّين التعازي.

�سورية دخلت ( ...تتمة �ص)1
مساع
للتعبئة تحت شعار «إس��أل��وا ح��زب الله» ،وحيث في المقابل
ٍ
للتهدئة يقودها الوزير السابق عبد الرحيم م��راد من بوابة الدعوة
إلى حوار أركان الطائفة حملها إلى الحريري ،كمدخل لوساطة تهدّئ
التوتر المذهبي وتفتح كوة في جدار العالقة السعودية مع حزب الله،
بعدما جرى تطبيع عالقة مراد بك ّل من الرياض والحريري.
المعني األول ر ّد على لسان نائب األمين العام الشيخ
ح��زب الله
ّ
نعيم قاسم على مطالباته باالعتذار من السعودية ،بالقول إنّ َمن
عليه االعتذار هو َمن يعتدي ،وحزب الله ولبنان يتع ّرضان للعدوان
وعلى السعودية االعتذار ،بينما كان رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد ح��ردان ،يطلق بحضور قيادات فلسطينية
الزج
من تنظيم الصاعقة كانت في زيارة لمق ّر الحزب ،دعوته لعدم ّ
بمصطلح العروبة في السجال السياسي في غير مكانه بقوله ،إنّ
بوصلة العروبة الوحيدة ستبقى فلسطين.

إجراءات أمنية وقائية في الضاحية

بعد تبلّغ  90لبنانيا ً يعملون في السعودية من شركاتهم إيقافهم عن العمل،
استمرت عاصفة اإلجراءات السعودية العقابية بحق لبنان ،وصنفت أمس،
أسماء أفراد وكيانات الرتباطهم بأنشطة تابعة لحزب الله بحسب بيان وزارة
الداخلية السعودية التي أوضحت أن «المملكة ستواصل مكافحتها لألنشطة
اإلرهابية لما يُس ّمى حزب الله بكافة األدوات المتاحة».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «كل هذه اإلجراءات والمواقف السعودية
لن تؤثر ولن تغيّر المعادالت ،ال في لبنان وال في المنطقة .والدليل على ذلك
أن الفريق المستهدف من هذه الحمالت واإلجراءات أي حزب الله مرتاح على
وضعه ،ولم يكترث بها كما لن يستدرج إلى أي مواقف أو ردود فعل في الوقت
الحالي».
وأك��دت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أن «الرئيس سعد
الحريري يبذل جهودا ً كبيرة مع المملكة السعودية إلخ��راج البلد من هذه
األزمة ،ولكن يدا ً واحدة ال تصفق وعلى حزب الله التعاون وإيقاف هذه المواقف
التصعيدية والهجومية ضد السعودية وأن يتوقف عن رهن البلد لمصالحه
وأهوائه».
وإذ رفضت المصادر التعليق على حدود اإلجراءات السعودية التصعيدية
بحق لبنان وحزب الله ،اكتفت بالقول« :اسألوا حزب الله» ،وذكرت بـ«الجهود
التي بذلها الرئيس رفيق الحريري الدولية لمنع وضع حزب الله على الئحة
اإلرهاب الدولية».

حردان :فلسطين معيار العروبة

عاصفة اإلجراءات السعودية مستمرة

عسيري :ال توجيهات رسمية
بوقف الطيران

ونفى السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري في تصريح ،وقف
السعودية لرحالت الخطوط الجوية ،وقال« :حتى األمس كانت الطائرات
موجودة في مطار بيروت ،لكن هناك نظرة اقتصادية إلى األمر ،فإذا لم يكن
هناك سعوديون يستقلون الطائرات السعودية بكثرة إلى بيروت فربما تقرر
الشركة وقف الرحالت ،لكن ليس لدينا توجيهات رسمية بوقف الطيران ونأمل
اال يتوقف».
وأضاف عسيري« :أما بالنسبة لتوجيهات أو إجراءات في حق اللبنانيين،
فليس لديّ علم بذلك حتى هذه اللحظة واعتقد أن مصدر ترحيل  90لبنانيا ً
لم يعطوا إقامات هو لبناني ،وربما صاحب العمل أعطى الموظفين إجازات
بانتظار عمل مشروع جديد والسفارة اللبنانية في الرياض تعطي الجواب
الصحيح».

وسالمة ُيطمئن...

وفي ظل حرب التهويل على اللبنانيين من التداعيات االقتصادية الكارثية
لإلجراءات السعودية ضد لبنان ،طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة إلى
أن «ال السعودية وال دول الخليج األخرى أجرت اتصاالت بشأن ودائع البنك
المركزي» .وقال« :لم أسمع بأي إجراء سعودي ضد المصالح االقتصادية
للبنانيين».
وأوضح أن «األرقام التي تض ّمنتها تقارير إعالمية عن الودائع السعودية
بالمصرف المركزي مبالغ فيها».

وإثر هذا المناخ التصعيدي في الداخل ،تسود حالة من الحذر والترقب من
احتمال انعكاس التوتر السياسي على الوضع األمني واقتناص بعض الجهات
اإلرهابية الفرصة لتنفيذ عمليات تفجير ،ولهذا السبب عززت األجهزة األمنية
في الضاحية الجنوبية منذ أول من أمس إجراءاتها األمنية الوقائية تحسبا ً ألي
عمليات تفجير.
وت��ردّد أم��س ،أن األجهزة األمنية رص��دت سيارة مفخخة في الضاحية
الجنوبية ،إال أن مصادر أمنية نفت لـ«البناء» هذا األمر وأوضحت أن «األجهزة
األمنية المولجة حماية الضاحية من جيش وأمن عام وقوى أمنية أخرى رفعت
من درجة جهوزيتها ومن إجراءاتها األمنية ال سيما على مداخل الضاحية
وبعض أحيائها الداخلية في إطار إجراءات وقائية تحسبا ً الستغالل بعض
الخاليا اإلرهابية في الداخل الوضع المتوتر والقيام بأعمال تفجير أو اغتيال».
وطمأنت المصادر إلى أن األمن ممسوك في الداخل ،إال أنها لم تستبعد احتمال
قيام الخاليا اإلرهابية في الداخل ببعض األعمال األمنية في أي لحظة ،لكنها
استدركت بقولها «لكن خطر التنظيمات اإلرهابية االستراتيجي على لبنان قد
تراجع إلى ح ٍد كبير».
واعتبر رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان أنّ
يصب
«ك ّل ما يحدث في المنطقة ،من إرهاب وفوضى ،ومن تصعيد توتيري،
ّ
في مصلحة العدو اإلسرائيلي ويسهّل له تحقيق أهدافه ومخططاته ،لذلك فإنّ
الدول العربية مطالبة بتح ّمل مسؤولياتها تجاه فلسطين والفلسطينيين ،ألنّ
معيار االنتساب إلى العروبة ،هو بالوقوف إلى جانب فلسطين ودعم مقاومتها
وانتفاضتها في مواجهة االحتالل».
وشدّد حردان على أنّ «مَن يعقد لواء العزم من العرب وينحَ ْز صادقا ً إلى
فلسطين ،هو ال��ذي يحفظ موقعه وكرامته وقوميته وعروبته ،و َم��ن يتخ َّل
َ
ويتغاض عن الممارسات الصهيونية العنصرية االستيطانية
عن فلسطين،
العدوانية ،فإنه يخسر العروبة والكرامة معاً».

حزب الله :على السعودية أن تعتذر

وأشار نائب األمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إلى أننا «سنعبّر
عن موقفنا مهما كان الثمن ،ألننا نعبر عن الحق ،وألن مَن أراد الحرية والكرامة
فال يقبل بظلم وال يخضع لظلم وال يكون جزءا ً من تسوية لمصلحة المستبدين»،
مضيفاً« :ما حصل خالل األسبوع الماضي من السعودية يتطلب أن تعتذر
السعودية من لبنان ،ألنها أساءت للبنانيين ،أساءت ألولئك الذين عملوا طويالً
من أجل تحرير أرضهم واستقاللهم ومحاولة إدارة شؤونهم بتفاهم وتعاون
األطياف المختلفة .السعودية هي التي اعتدت ،أما نحن فلم نعت ِد عليها ،ولم
نتصرف خالف المنطق وخالف حرية الرأي».

سني ت ّوج بلقاء الحريري
مراد لـ«البناء» :الدعوة لحوار
ّ

وكان الفتة أمس ،الزيارة التي قام بها رئيس حزب االتحاد الوزير عبد الرحيم
مراد إلى بيت الوسط حيث التقى الريس سعد الحريري ،وأكد مراد لـ«البناء»
أن «الدعوة إلى حوار سني  -سني ُتوِّج يوم أمس بلقا ٍء مع الحريري واتفقنا
على متابعة اللقاءات واالتصاالت ألهميتها في التخفيف من منسوب التوتر
على الساحة السنية» .ولفت مراد إلى أن «اللقاءات ستتواصل في كل المناطق
اللبنانية بين حزب االتحاد وتيار المستقبل».
وكان مراد قد عقد لقاءات مع عدد من المرجعيات والشخصيات السياسية
السنية.
وردا ً على سؤال حول احتمال عقد طاولة حوار سنية -سنية ،أكد مراد أن هذا
األمر لم يطرح ،لكنه أمل أن «تعقد هذه الطاولة لما لها من انعكاسات إيجابية
على الساحة اللبنانية».
وف��ي إط��ار زي��ارات��ه إل��ى المناطق الستنهاض الشارع وإث��ارت��ه مواكبة
للتصعيد السعودي ضد لبنان ،توجه الحريري إلى الطريق الجديدة وأدى
صالة الجمعة في مسجد اإلمام علي ،في حضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان.

بري دعا لجلسة انتخاب في  2آذار

على صعيد االستحقاق الرئاسي ،دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى
جلسة النتخاب رئيس الجمهورية األربعاء المقبل .وفي ظل استمرار المواقف

على حالها ال سيما لدى حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة بعدم
المشاركة في الجلسة ،فإن مصيرها سيكون كسابقاتها إذا لم يطرأ أي جديد
حتى األربعاء.
وقالت مصادر تيار المردة لـ«البناء» إن «الوزير سليمان فرنجية لن يشارك
وكتلته في الجلسة وما زال على موقفه من عدم المشاركة في أي جلسة ال يشارك
فيها حزب الله» .وأشارت إلى الجمود الحاصل على صعيد الملف الرئاسي في
هذه الفترة بسبب انشغال الجميع بالتصعيد السعودي وبالتالي تحول ملف
الرئاسة إلى أولوية ثانية.
وأوضحت أن نضوج االستحقاق الرئاسي مرتبط بطبيعة العالقة بين إيران
والسعودية التي تشهد سخونة حاليا ً على صعيد كل المنطقة وفي الداخل
اللبناني ،وش��ددت على «أن الحريري ثابت على موقفه تجاه دعم ترشيح
فرنجية ويجري اتصاالت شبه يومية بفرنجية ولكن ال شيء جدي على صعيد
االنتخاب».
ولفتت المصادر إلى أن «العالقة مقطوعة مع الرابية ،لكن هناك قرار من
المردة بوقف السجاالت اإلعالمية كافة مع التيار الذي اتخذ هذا القرار أيضا ً
بنا ًء على نصائح من جهة ثالثة» .وشددت على أن «اللقاءات التي تحصل بين
المردة والتيار عبر وسطاء لم تغيّر شيئا ً في الملف الرئاسي رغم أهميتها لجهة
التواصل والحوار».

فرنجية يقف مع حزب الله

وأكدت المصادر أن «فرنجية لن يصدر أي موقف من التصعيد السعودي تجاه
لبنان ولن يدخل في السجاالت ،وموقفه واضح لجهة وقوفه مع حزب الله في
وجه الحمالت عليه وال يحتاج إلى اإلدالء بمجامالت أو مسايرة» ،واعتبر أن ما
تقوم به «السعودية يعبّر عن ضيق وغضب نتيجة أزمتها في ملفات المنطقة».

الحريري سيشارك في الجلسة

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ«البناء» مشاركة المستقبل
والرئيس الحريري في الجلسة ،ودعا الجميع للنزول إلى المجلس النيابي
والمشاركة في انتخاب رئيس نظرا ً لدقة وحساسية الوضع الذي يمر به لبنان
نتيجة غياب رئيس الجمهورية الذي وصل حد تهديد االستقرار الداخلي وما
حصل في الجامعة العربية ومنظمة العمل اإلسالمي عينة من ذلك».

أهالي العسكريين المخطوفين إلى الشارع

على صعيد ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» ،عاد أهالي
العسكريين إلى الشارع بعد تجميد تحركهم منذ إنجاز صفقة التبادل مع
«جبهة النصرة».
واعتصم األهالي أمس ،أمام كازينو لبنان في المعاملتين ،بمشاركة عدد من
المواطنين وموظفي الكازينو الذين شاركوا في االعتصام تضامنا ً مع األهالي.
وأكد حسين يوسف ،والد الجندي المخطوف محمد يوسف أن اعتصامهم
«هو ر ّد على اإلهمال الرسمي لقضية أبنائهم» .وقال« :إنهم حتى اليوم قاموا
بخطوات سلمية ،لكن إذا استمر إهمال ملف أبنائهم فهم لن يكتفوا بالتحركات
السلمية للمطالبة بالحل».

�إغالق مراكز( ...تتمة �ص)1
وأوضحت أنه كان يتنافس على مقاعد مجلس الشورى الـ 290أكثر من 4
آالف مرشح ممن ت ّم تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور فيما تنافس
على مقاعد مجلس خبراء القيادة الـ 166 ،88شخصا ً ممن كان لهم درجة
االجتهاد في الفقه اإلسالمي فضالً عن إحاطتهم بالشؤون السياسية ومعرفة
العالم المعاصر.
وكانت لجنة االنتخابات اإليرانية مددت للمرة الثالثة االنتخابات بسبب
اإلقبال المتزايد من الناخبين.
وأف��ادت وكالة «ف��ارس» أن اللجنة قالت في بيان أصدرته «إن مشاركة
الناخبين الحاشدة في االنتخابات والتي جاءت تلبية لدعوة قائد الثورة
اإلسالمية السيد علي خامنئي شكلت ملحمة شعبية مميزة».
وأضاف التعميم «أنه وبالنظر إلى التقارير المرفوعة من الدوائر االنتخابية
المختلفة في جميع أنحاء البالد والتي تحدّثت عن استمرار اإلقبال على صناديق
االقتراع فقد ت ّمت المطالبة بتمديد المهلة المحددة لالقتراع للمرة الثالثة».

براعة التكتيك ( ...تتمة �ص)1
ل��وج��وده��ا ،وتضيع ط��اس��ة ال �ح��رب ،بين ح��رب تخوضها الدولة
ض � ّد اإلره ��اب وح��رب تخوضها المعارضة ض � ّد ال��دول��ة؛ وبقيت
واشنطن تته ّرب من تصنيف دقيق للتنظيمات اإلرهابية ومنها
حلفاء حلفائها ،وتته ّرب من فرض معايير تشكيل وفد المعارضة
وفقا ً للقرار األممي ،مراعاة لحلفائها وتفاديا ً لمواجهتهم؛ وصار
الحسم العسكري للجيش السوري بغطاء جوي روسي في شمال
سورية طريقا ً وحيدا ً لفرض معادلة جديدة ،لكونه يهدّد الحضور
التركي في سورية ويطال ثنائي «داع��ش» و«النصرة» و َم��ن يلوذ
بهما ،فصارت واشنطن معنية بالتفاوض على صيغة تضع قانونا ً
للحرب ،والعنوان الروسي السوري جاهز ،تكتيك الهدنة.
 يقوم تكتيك الهدنة السورية بداية المرحلة الخامسة ،بصياغةم�ع��ادل��ة معاكسة ل�م��ا ي �ت � ّم ع ��ادة ،ف��ال�ه��دن��ة ع��رض ت�ق� ّدم��ه روسيا
وس��وري��ة والحلفاء للجماعات المسلحة التي تدّعي انتسابا ً إلى
عنوان المعارضة وقبوالً بالعملية السياسية تحت شعار أولوية
الحرب على اإلرهاب ،وعنوانها حصر الحرب بـ«داعش» و«النصرة»
راه �ن �اً ،ومنح الجماعات المسلحة األخ��رى فرصة االختيار بين

االن�ض�م��ام إل��ى معسكر «داع ��ش» و«ال �ن �ص��رة» ،أو االن�ض�م��ام إلى
معسكر المستفيدين من الهدنة .وهذا وحده سيتكفل بفرز معايير
التنظيمات اإلره��اب�ي��ة لتصنّف ذات�ه��ا ب��ذات�ه��ا م��ن ج�ه��ة ،وسيوفر
فرصة لشرعية دولية تأتي بداية من التوقيع األميركي المشترك
مع روسيا على مبادرة الهدنة والحقا ً من القرار ال��ذي صدر عن
مجلس األم��ن ال��دول��ي بتأييد الهدنة وتصديق شروطها ،للحرب
التي تخوضها سورية وروسيا والحلفاء على «داعش» و«النصرة»،
وهما َمن يحتالن أغلب الجغرافيا السورية ال ُمراد تحريرها ،وهكذا
تنقسم الجماعات المسلحة فوراً ،بين َمن يعلن االنضواء تحت جناح
«النصرة» ،وبين َمن يق ّرر خوض غمار اإلف��ادة من ثمرات الهدنة
ببداية مسار سيجعله ج��زءا ً من دينامية تنفصل عن «النصرة»،
التي ق� ّررت معاملة المشاركين بالهدنة كأعداء ،لينخرط تدريجا ً
في سياق إذا أراد مواصلته سيجعله ضمن معادلة التعاون مع
الدولة السورية في قلب التسوية ،أو االرتداد إلى صفوف اإلرهاب
وتح ّمل التبعات إذا ل��م يستطع تح ّمل أع�ب��اء ومترتبات المرحلة
الجديدة ومقتضياتها.

 الهدنة هنا تضع قانون الحرب ،وتفك وتر ّكب جبهات القوىالمقابلة للدولة السورية ،وتبسط آلياتها السياسية ،فتمنح حربها
الشرعية الدولية ،وتشطب بقوة هذه الشرعية وغطائها القوة األخطر
في تاريخ الحرب على سورية التي مثلتها وتمثلها «جبهة النصرة»
مع حجم الرهانات المعقودة عليها ونوعيتها وأطراف هذه الرهانات،
وتفتح ال�ب��اب لعملية سياسية تتمثل فيها المعارضة بوفد يض ّم
الجماعات المنخرطة في مسار الهدنة ،وفي طليعتها لجان الحماية
ال�ك��ردي��ة ال�ت��ي ل��م َي� ُع��د ممكنا ً استبعادها م��ع ال��واق��ع ال��ذي فرضته
الجغرافيا العسكرية شمال سورية ،وص��ار محسوما ً أنّ للعملية
السياسية الناتجة هنا مسار واحد هو تشكيل حكومة تقود الحرب
جناحيْهما ،وتم ّهد
على «داعش» و«النصرة» ومن انضوى طوعا ً تحت
َ
الطريق النتخابات يق ّرر عبرها السوريون من يتولى مؤسسات
الحكم في بلدهم.
 ب��راع��ة التكتيك ف��ي ه��دن��ة تضع ق��ان��ون ال�ح��رب لمواصلتها الإليقافها.
ناصر قنديل

الفريق أول ركن صالح بن علي بن محمد المحيا ،الفريق أول علي بن
محمد بن علي الخليفة ،الفريق ركن مربع بن حسن بن علي الشهراني،
الفريق ركن عبد الرحمن بن عبدالله بن حمد المرشد ،الفريق ركن أسعد
بن عبد العزيز الزهير ،الفريق ماجد بن طلحاب بن حمد العتيبي ،الفريق
ناصر بن عبد العزيز بن عبدالله العرفج ،اللواء ركن عون بن علي بن
أحمد الشمراني واللواء علي بن هلهول بن جروان األشجعي الرويلي.

من �آمن بي و� ْإن مات ف�سيحيا
الدكتور هيثم يازجي وعائلته
أبناء الفقيدة:
المهندس بشار يازجي وعائلته
		
هالة يازجي زوجة موريس أزغن وعائلتها
		
بناتها:
بشرى يازجي
		
الدكتورة ريم ندرة يازجي
		
عائلة المرحوم شحادة يازجي
أشقاؤها:
عائلة المرحوم أكرم يازجي
		
عائلة المرحوم عبدالله يازجي
		
دالل يازجي زوجة الدكتور سعد الله بشور
شقيقتها:
رامي يازجي وعائلته
أحفادها:
ندرة ،اسكندر ،ميس ،يوسف ،رنيم ،رند
		
وعموم عائالت :يازجي وبشور ونجمة وخ��وري وسمعان وأزغن
وأقرباؤهم وأنسباؤهم ينعون إليكم على رجاء القيامة والحياة األبدية
وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة

�ألي�س جودت يازجي
(أرملة المرحوم ندرة ميشال يازجي)
ُتقبل التعازي في قاعة كنيسة القديس بينداليمون للروم األرثوذكس
في مرمريتا اليوم السبت  27شباط  2016من الساعة  10.30صباحا ً
إلى الساعة الواحدة ظهرا ً ومن الساعة  5إلى الساعة  8مساءً.
وف��ي دمشق في قاعة كنيسة الصليب يومي االثنين  29شباط
والثالثاء  1آذار  2016من الساعة الخامسة بعد الظهر إلى الساعة
الثامنة مساءً.
وفي الالذقية يوم الخميس  3آذار  2016في قاعة كنيسة مار ميخائيل
الجديدة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة الواحدة ظهرا ً
ومن الساعة الخامسة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.
البقاء لألمة

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
(قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا
فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود – سعاده)
زوجة الفقيد :األمينة هيام نفوري
أب��ن��اؤه :عبد الرحمن وأدونيس
وأغاريت وبيترا نفوري
شقيقه :الرفيق دريد نفوري
أص��ه��اره :ال��رف��ي��ق محمد غنام
والرفيق مصطفى نداف
أنسباؤه :د .عبد الجليل نفوري
وشحادة طحان
وعموم آل نفوري في الوطن وعبر
الحدود
ينعون إليكم فقيدهم الغالي

الأمين ملحم نفوري
الذي وافته المنية في مدينة الدمام ودُفن هناك
ُتقبل التعازي اليوم السبت وغدا ً األحد  27و  28شباط  2016في
صالة اإلسعاف الخيري ،الكائنة في امتداد شارع الحمرا خلف البرلمان
من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
البقاء لألمة

�إعالنات ر�سمية
وزارة الزراعة
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
اعالن
ت��ج��ري مصلحة األب���ح���اث العلمية
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف
المختوم لتلزيم تقديم تركيب مولد كهربائي
وكاتم للصوت وإنشاء شبكة توزيع كهرباء
رئيسية جديدة في محطة تربل التابعة
للمصلحة.
المكان :محطة تل العمارة الزراعية-
رياق -البقاع
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
االربعاء الواقع بتاريخ 2016/3/23
فعلى م��ن يهمه األم���ر الحصول على
دفتر الشروط الخاص المودع نسخا ً عنه
في محطة تل العمارة -رياق -البقاع لدى
قسم المناقصات وفي محطة الفنار -جديدة
المتن لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات
ال��دوام الرسمي علما ً بأن ثمن كل نسخة
عن دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة
لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى إدارة
المصلحة األبحاث العلمية في محطة تل
العمارة -رياق -البقاع خالل الدوام الرسمي
على أن تصل العروض قبل الساعة الثانية
عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء

هذه المناقصة وتهمل العروض التي تصل
بعد هذا الموعد.
تل العمارة في  23شباط 2016
رئيس مجلس اإلدارة -المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف
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بلدية عاليه
إعالن
تعيد بلدية عاليه إجراء مزايدة عمومية
لتلزيم تحصيل واردات الوقوف العابر على
جوانب الطرقات العامة وذلك يوم الثالثاء
الواقع في  29آذار .2016
يمكن اإلط��ل�اع ع��ل��ى دف��ت��ر ال��ش��روط
والحصول على المستندات المطلوبة في
قلم البلدية ضمن أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المقفل
أو باليد مباشرة الى مركز البلدية على
أن ترد قبل الساعة الثانية عشرة من آخر
يوم عمل يسبق التاريخ المحدد إلجراء
التلزيم.
نائب رئيس بلدية عاليه
سمير جرجي الخوري
التكليف
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