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حمليات � /إعالنات

منفذية حرمون في «القومي»
ك ّرمت المنا�ضلة ماري الماظ �شهر�سان

مديرية المريجة في «القومي» نظمت ندوة «مائة عام على معاهدة �سايك�س بيكو الم�ش�ؤومة»

زيتوني :الحرب على ال�شام �أكبر دليل
على الأهمية الدولية ل�سورية الطبيعية

زيتوني ويزبك

ك ّرمت منفذية حرمون في الحزب السوري القومي
االجتماعي المناضلة ماري الماظ ،عقيلة عضو المجلس
القومي الدكتور فايز شهرستان ،بحضور نائب رئيس
المكتب السياسي في الشام العميد بشار يازجي ،منفذ
عام حرمون أسعد البحري وأعضاء هيئة المنفذية،
وعضوي المجلس القومي فايز شهرستان وخليل
خضري ،مدراء مديريات حينة ،صحنايا وأشرفيتها،
خربة الشياب ،جديدة عرطوز ،وع��دد من القوميين
واألصدقاء.
وقدّم البحري درعا ً تقديرية إلى المك ّرمة ،وألقى كلمة

ن� ّوه فيها بإخالصها للحزب والنهضة ،وق��ال :عندما
نك ّرم المناضلة ماري الماظ فإننا نك ّرم جزءا ً مهما ً من
تاريخنا الحزبي ،فهذا البيت القومي االجتماعي شاهد
على النشاط الحزبي ،وبفضل األمين فايز وأمثاله من
األمناء والرفقاء المخلصين استم ّر الحزب فكرا ً ونهجاً،
وسنستم ّر حتى تحقيق النصر الموعود األكيد.
بدورها عبّرت المكرمة ماري الماظ شهرستان عن
سعادتها بالتكريم ،ولفتت إلى أنّ هذا التكريم هو تعبير
عن وفاء القوميين وعن المحبة القومية االجتماعية التي
يتميّزون بها ،وشكرت المنفذ العام وجميع الحضور.

جانب من الحضور

نظمت مديرية المريجة التابعة لمنفذية المتن الجنوبي في
الحزب السوري القومي االجتماعي ،ندوة بعنوان «مائة عام
على معاهدة سايكس بيكو المشؤومة» ألقاها عضو المجلس
األعلى في الحزب الدكتور وليد زيتوني وذلك في قاعة بلدية
برج البراجنة.
حضر الندوة ،عضو المجلس األعلى منفذ عام المتن الجنوبي
عاطف بزي ،وكيل عميد شؤون عبر الحدود داليدا المولى ،عضو
المكتب السياسي المركزي وهيب وهبة ،عضو المجلس القومي
عدنان كردية ،مدير مديرية المريجة عبدالله المولى وأعضاء
الهيئة ،مدير مديرية برج البراجنة جهاد وهبي ،ممثلو الفصائل
الفلسطينية ،ممثل عن بلدية برج البراجنة ،وعدد من المخاتير
وفاعليات المنطقة وجمع من القوميين والمهتمين.
افتتحت الندوة بنشيد الحزب والنشيد الوطني اللبناني تال

ذلك الوقوف دقيقة صمت تحية للشهداء ،ثم قدّم ناظر اإلذاعة
واإلع�لام في منفذية المتن الجنوبي حافظ يزبك للمحاضر
ورحب بالحضور ،مشيرا ً إلى أنّ «سايكس بيكو» المشؤومة
قسمت بالدنا ،ونحن اليوم نواجه «سايكس بيكو» جديدة أخطر
ّ
وأدهى وترمي الى تقسيم المقسم.
ثم بدأ زيتوني محاضرته بعرض للسياق التاريخي والعوامل
الجيوبوليتيكية التي أرستها الحرب العالمية األول��ى وأدّت
في أيار  1916إلى معاهدة «سايكس بيكو» بين الفرنسيين
واالنكليز ،أيّ قبل مئة عام ،وبموجبها قسمت سورية الطبيعية
إلى كيانات ،وت ّم سلخ مجموعة أقاليم عنها.
وأس��ف زيتوني لعدم وع��ي الشعب السوري حتى اليوم
مخاطر هذه المعاهدة التي استهدفت ليس تقسيم الجغرافية
وحدها بل أيضا ً خلق ملل ،ونحل ،وإتنيات ،وطوائف ضمن

المجتمع الواحد لتقسيمه فكريا ً وروحياً.
وتناول زيتوني وضع الساحة الدولية والمحلية اليوم،
معتبرا ً أنّ سورية ما زالت تعاني من آثار «سايكس بيكو» على
الصعيد االجتماعي والنفسي والفكري ،وما زالت المطامع قائمة
والحرب على الشام هي أكبر دليل على األهمية الدولية لسورية
الطبيعية ،وتصميم الواليات المتحدة األميركية الحفاظ على
كيان العدو يعيد رسم خارطة المنطقة من جديد.
ورأى أنّ الحرب على سورية أرست وخالفا ً للرغبة األميركية،
تعدّد األقطاب على الساحة الدولية بعد أن كانت تتف ّرد أميركا
بالتحكم بالعالم.
واختتمت الندوة بمجموعة من األسئلة واألجوبة وت ّم التوسع
في أهمية الفكر القومي االجتماعي في السياق التاريخي لألمة
السورية.

تف ّوق المواطنة منتهى بو عزالدين
في الم�ؤتمر الأوروبي للهوائيات والبرمجة
لبنان اإلبداع ما زال يصدّر للعالم
نوابغه رغم تآمر سياسييه لطمره
تحت وابل نفاياتهم.
ف����ازت ط��ال��ب��ة ال���دك���ت���وراه في
هندسة االت��ص��االت الفضائية في
جامعة راينمين منتهى بو عزالدين
ف��ي «المؤتمر األوروب����ي العاشر
للهوائيات والبرمجة» الذي جرى

ب��ي��ن  10و  15ن��ي��س��ان 2016
ف���ي م��ن��ط��ق��ة داف������وس Davos
السويسرية ،وقد شارك فيه 1000
طالب دكتوراه بأوراقهم البحثية
من ال��دول األوروب��ي��ة ودول أميركا
الشمالية وآسيا كافة ،ت ّم اختيار
 500في المرحلة األولى ثم  5أبحاث
في المرحلة الثالثة من دول المانيا

وفرنسا وكوريا الجنوبية.
وبحث منتهى هو «مقاربة منهجية
للضبط الكهربائي لنظام Nport
الهوائي على أساس وسائط مميّزة»
الذي فاز بجائزة أفضل بحث لطالب
دكتوراه في المؤتمر.
م��ب��روك للبنان ولمنتهى بهذا
النجاح وإلى مزيد من النجاح.

اللجنة الثالثة بصياغة قواعد
تشكيل حكومة يمنية موحدة
ت��ق��ود العملية السياسية نخو
صياغة دستور جديد والذهاب
النتخابات نيابية ورئاسية على
أس��اس��ه خ�لال ع��ام م��ن توقيع
االتفاق.
الترابط بين اليمن وسوريا،
والسعي السعودي للتغطية على
الفشل اليمني لحريق سوري
كبير ،والسعي التركي لتهجير
أك���ب���ر ع����دد م���ن س���ك���ان شمال
س��وري��ا الم��ت�لاك ورق���ة ضغط
بوجه االتحاد األوروبي تضمن
المزيد من األموال وتساهم في
تسريع القبول بإلغاء التأشيرة
أم��ام األت���راك ف��ي ظ��ل تعقيدات
تتصل بالمطالب األوروبية من
تركيا لمواءمة أوضاع الحريات
وحقوق اإلن��س��ان مع المعايير
األوروب���ي���ة ،لتتشكل عناصر
تعاون سعودي تركي ،ال تقوم
على ح��س��اب رب��ح ال��ح��رب ،بل
جعلها مكلفة على السوريين
دول��ة وشعباً ،طالما أن بعض
ال��س��وري��ي��ن ق���د وض����ع ق����راره
ب��ي��د أن��ق��رة وال���ري���اض لتحقيق
مصالحهما بدماء سورية.
لبنانياً ،كان الحدث أمس مع
غياب السياسة نسبياً ،نجاح
الجيش اللبناني بتنفيذ عملية
ن��وع��ي��ة اس��ت��ب��اق��ي��ة ف���ي ج���رود
ع��رس��ال ض��د ق���ي���ادات داع���ش،

ف��ي ظ��ل ت��وات��ر المعلومات عن
ت��ح��ض��ي��رات ل��ت��ص��ع��ي��د يمكن
ل���داع���ش وال���ن���ص���رة ال��ق��ي��ام به
على جبهة البقاع مع التقهقهر
ال�لاح��ق بمواقعهما ف��ي سائر
الجبهات ،بينما تشهد بيروت
اجتماعات مالية لبنانية أميركية
تتصل بالعقوبات التي تنظمها
واش��ن��ط��ن تحت ش��ع��ار التقييد
على حزب الله ومالحقته ماليا ً
وال تنال «الفوبيا» المالية التي
تخلقها حجم العناية السياسية
ال�ل�ازم���ة ،ف��ي ظ��ل تصريحات
لحاكم م��ص��رف لبنان رياض
سالمة تطمئن عن متانة الوضع
المصرفي اللبناني.

هو محمد موصلي وآخرين نقلهم
الجيش إلى إحدى الثكنات.
وأشارت قيادة الجيش في بيان
إلى أن «ق � ّوة من الجيش هاجمت
صباح اليوم( ،أمس) مركزا ً قياديا ً
ل��ـ«داع��ش» ف��ي أط���راف ع��رس��ال،
واشتبكت م��ع عناصره ،م��ا أدّى
إل��ى مقتل ك � ّل م��ن أمير «داع��ش»
ف��ي منطقة ع��رس��ال المدعو فايز
الشعالن الملقب بـ «أب��و الفوز»،
وم��راف��ق��ه ال��س��وري أح��م��د م���ر ّوة،
وتوقيف المسؤول األمني لداعش
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ،ال���س���وري محمد
مصطفى موصلّي الملقب بـ «أبو
ملهم» .وقد أصيب خالل االشتباك
ثالثة عسكريين بجروح طفيفة.
وفي تفاصيل العملية النوعية
وال��ت��ي ُوص��ف��ت باالستباقية أكد
م��ص��در أم��ن��ي رف��ي��ع ال��م��س��ت��وى
لـ«البناء»« ،أنه بعد رصد ومتابعة
دق��ي��ق��ة ل��ت��ح��رك��ات المسلحين
ومواقعهم ،رص��دت تحركات غير
ع��ادي��ة وس��ط استنفار لمسلحي
ال��ت��ن��ظ��ي��م ،وت��ب��ي��ن ل��ل��ج��ي��ش أن
مسؤوال ً رفيع المستوى ومساعديه
ي���ت���واج���دون ف���ي أح���د ال��م��واق��ع
المتقدّمة للمسلحين ،فقامت وحدة
م��ن ال��ق��وة الضاربة الخاصة في
الجيش ،بمهاجمة الموقع الذي يقع
على أط��راف عرسال على الحدود
اللبنانية الشرقية ،واشتبكت مع
عناصره بشكل مباشر ،ما أدّى إلى
مقتل ك ّل من أمير داعش في منطقة
ع��رس��ال ال��م��دع��و ف��اي��ز الشعالن
الملقب بـ «أبو الفوز» ،ومساعديه».
وي��ذك��ر «أن ه���ؤالء اإلرهابيين
قد شاركوا في قتال ضد الجيش
ال��ل��ب��ن��ان��ي خ�ل�ال ال��ع��ام ،2014
وم��س��ؤول��ون ع��ن تجهيز ع��دد من
السيارات المفخخة ،والقيام بعدّة

المك ّرمة تتسلّم الدرع التقديرية من المن ّفذ العام

منفذية حلب في «القومي» نظمت دورة �إ�سعاف �أولي

ال�ش ّواخ :دور الم�سعف ال ّ
يقل �أهمية
عن دور الجندي والمقاتل
أق��ام��ت منفذية حلب ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي دورة تدريبية في اإلسعافات األولية ،نظمتها
نظارة العمل والشؤون االجتماعية من المنفذية بالتعاون
مع الهالل األحمر السوري ،وخضع للدورة مجموعة من
القوميين والمواطنين.
ف��ي خ��ت��ام ال����دورة سلمت ن��اظ��ر ال��ع��م��ل وال��ش��ؤون
االجتماعية ريم الش ّواخ شهادات للمتخ ّرجين منحتها لهم
مؤسسة الرعاية الصحية واالجتماعية التابعة لعمدة
العمل والشؤون االجتماعية في الحزب ،وأكدت الش ّواخ

أهمية دور المسعف في الحياة العادية ،فهو يساعد عائلته
وأهالي متحده في تجاوز األزم��ات الصحية حتى يصل
المصاب باألزمة إلى أقرب مستشفى.
وأكدت أنّ دور المسعف في حالة الحرب اإلرهابية التي
ُتشنّ على بالدنا ،ال يق ّل أهمية عن دور الجندي والمقاتل،
وهو جندي في ميدان إنساني خطير يُسعف الجرحى
والمصابين ،ويؤ ّمن للمحتاج الدماء ،لذا نحن في الحزب
السوري القومي االجتماعي حريصون على أن يقوم ك ّل فرد
بدور فعّ ال في معركة المواجهة هذه.

الشواخ تتوسط عددا ً من المسعفين

تجاذبات بين مو�سكو ووا�شنطن ( ...تتمة �ص)1

عملية أمنية للجيش
تخرق الجمود السياسي

دخلت البالد عطلة أعياد الفصح
عند الطوائف المسيحية التي تتبع
التقويم الشرقي ،وبالتالي جمدت
ال��م��ل��ف��ات السياسية إل���ى مطلع
الشهر المقبل التي تبدأ باجتماع
اللجان النيابية المشتركة يوم
الثالثاء المقبل للبحث في مشاريع
واقتراحات القوانين التي أحالها
رئيس المجلس النيابي نبيه بري
إل��ى ال��ل��ج��ان ،إال أن األم���ن خرق
الجمود السياسي عبر العملية
ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي ن � ّف��ذه��ا الجيش
ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ج��ر أم���س ف��ي وادي
الحصن في ج��رود ع��رس��ال ،أدّت
إلى مقتل أحد كبار إرهابيي تنظيم
«داع��ش» نايف الشعالن ومرافقه
أحمد م��روة واعتقال م��راف��ق آخر

تفجيرات واستهداف مراكز الجيش
ودوري���ات���ه ب��ع��ب��وات وس��ي��ارات
ودراجات مفخخة في بلدة عرسال
ومحيطها وعن قتل المؤهل في قوى
األمن زاهر عز الدين».

استراتيجية الضربات
الخاطفة

وق����ال����ت م����ص����ادر ع��س��ك��ري��ة
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إن «عملية الجيش
هي عملية استباقية وهي ليست
األولى ،بل حصلت عمليات مماثلة
آخرها كانت منذ شهرين تقريباً»،
وأوض��ح��ت «أن��ه كما المجموعات
المسلحة تراقب بشك ٍل دائم المناطق
الحدودية اللبنانية لتنفيذ اختراق
ف��ي الخاصرة ال��رخ��وة كالفاكهة
ورأس بعلبك ،كذلك الجيش يراقب
تحركات المسلحين ومواقعهم
وانتشارهم على محاذاة الحدود
ويملك وس��ائ��ل م��راق��ب��ة متطورة
وبنك معلومات وعند توفر أي هدف
يقوم باستهدافه كضربة استباقية
قبل أن تعزز التنظيمات اإلرهابية
مواقعها وتستع ّد لشن هجمات ضد
مراكز الجيش والقرى الحدودية».
ولفتت المصادر إلى أن «الجيش
يعتمد استراتيجية ال��ض��رب��ات
األم��ن��ي��ة ال��خ��اط��ف��ة وال��س��ري��ع��ة
والنوعية بعد التأكد من الهدف من
خالل جمع معلومات استخبارية،
وذلك ألن الجيش ال يستطيع تنفيذ
عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم
داعش بسبب عدم توفر اإلمكانات
الالزمة لذلك وع��دم التنسيق مع
الجيش السوري فضالً عن حاجته
إل��ى الدعم الجوي في أي معركة
عسكرية واسعة النطاق».
وح ّذرت المصادر من تزايد أعداد

تنظيم «داع���ش» في لبنان الذي
يعيد تموضعه م��ن مناطق في
سورية إلى القلمون الشرقي هربا ً
من الغارات الروسية والسورية».

ضرورة التنسيق
مع سورية

وشددت المصادر على «ضرورة
تنسيق الجيش اللبناني مع الجيش
السوري ،وفقا ً لالتفاق األمني الذي
انبثق عن معاهدة األخوة والتعاون
بين لبنان وسورية ،فضالً عن وجود
سفير للدولة السورية ف��ي لبنان
وع�لاق��ات دبلوماسية ،لذلك على
الحكومة اللبنانية تغيير سياستها
وال��ت��ع��اون م��ع س��وري��ة ب����دال ً من
استمرارها بإرضاء بعض األطراف
السياسية في ال��داخ��ل والخضوع
ل��ل�إرادة ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي عاقبت
لبنان والجيش بتوقيف المساعدات
للجيش في وقت يقوم بدور كبير في
مكافحة اإلرهاب».

مقبل :لدعم الجيش
في معركة اإلرهاب

وف��ي السياق نفسه ،أك��د وزي��ر
الدفاع سمير مقبل من موسكو في
كلمة خ�لال «مؤتمر األم��ن الدولي»
أن «ل��ب��ن��ان ه��و خ��ط ال��دف��اع األول
ف��ي م��واج��ه��ة الهجمات اإلره��اب��ي��ة
الشرسة» ،الفتا ً إلى أن أي «اهتزاز
ل��ص��م��ود ال��ج��ي��ش ع��ل��ى الجبهات
الحدودية لن يجعل دول المنطقة
ب��م��ن��أى ع���ن ش����رور وإج�����رام ه��ذا
اإلره���اب» .ودع��ا مقبل إل��ى «تقديم
الدعم للجيش اللبناني واألجهزة
األمنية اللبنانية بالعتاد والتدريب
المناسبين لتأمين م��ق��وم��ات هذا
الصمود في معركته ضد اإلره��اب،

إضافة إلى تزويد هذه األجهزة بما
يتوفر من معلومات أمنية متعلقة
باإلرهاب».

واشنطن تريد توسيع
نفوذها في لبنان

وأش��ارت مصادر لـ«البناء» إلى
أنه «لم يعد أمام الجيش اللبناني إال
الواليات المتحدة األميركية للحصول
على ال��س�لاح ال سيما بعد تجميد
الهبات السعودية وبعد رفض بعض
األط��راف الداخلية السالح اإليراني
والروسي».
وأض��اف��ت المصادر أن «الجيش
اللبناني س��ي��ذه��ب إل���ى واشنطن
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ال���س�ل�اح ال���ذي
يحتاجه» ،موضحة أن «الواليات
المتحدة متح ّمسة لتقديم المساعدات
العسكرية للجيش وستعمل على
رفع نوعية سالحها وإرسال مدربين
عسكريين وذل���ك ب��ه��دف توسيع
نفوذها على الساحة اللبنانية كما
فعلت في سورية من خالل إرسال
ق��وات م��ن المارينز إل��ى دي��ر ال��زور
للمشاركة في مكافحة اإلرهاب بعد
أن رأت أن النفوذ الروسي في سورية
يتصاعد ف���أرادت تحقيق ن��وع من
التوازن».
وتنقل المصادر ع��ن مسؤولين
غربيين قولهم إن «لبنان أثبت أنه
األق��در على مواجهة اإلره���اب ،رغم
إمكاناته المتواضعة ،حيث كشفت
أجهزته األمنية العديد من الخاليا
اإلره��اب��ي��ة وأح��ب��ط��ت ال��ع��دي��د من
العمليات اإلرهابية قبل حصولها
واستطاع الجيش التصدي آلالف
المسلحين على الحدود وحصارهم
ف��ي ج���رود ع��رس��ال كما تمكن من
إنهاء البؤر األمنية في جزء كبير من

الحدود وفي طرابلس وباب التبانة
وصيدا».

الحريري إلى تركيا

في ما عاد البطريرك مار بشارة
بطرس الراعي من بلجيكا إلى لبنان
والتي استهلها بنفي الحديث عن
طرح والية رئيس الجمهورية لمدة
سنتين ،غادر رئيس تيار المستقبل
النائب سعد ال��ح��ري��ري أم��س إلى
تركيا ،وأعلنت مصادر مقربة منه أنه
سيبحث خالل الزيارة االستحقاق
ال��رئ��اس��ي وض����رورة م���لء ال��ف��راغ
الرئاسي.

سالمة :سنلتزم المراسيم
التطبيقية األميركية

على صعيد آخ���ر ،اعتبر حاكم
م��ص��رف لبنان ري���اض س�لام��ة أن
«الوقائع تشير إلى أن الثقة مستمرة
في القطاع المصرفي اللبناني وهناك
إنجازات تمت واعترف بها لبنانيا ً
وإقليمياً» .وكشف سالمة في حديث
للـ»ال بي سي» ،أن «مصرف لبنان
سيصدر تعميما ً في األسبوع المقبل
يعلن فيه التزام لبنان تنفيذ القانون
الصادر في الواليات المتحدة ويحمل
المصارف مسؤولية تنفيذه ضمن
المراسيم التطبيقية ال��ص��ادرة عن
ال��خ��زي��ن��ة األم��ي��رك��ي��ة» .وأض���اف:
«سنطلب م��ن المصارف األسباب
المبررة إلقفال الحسابات أو رفض
فتحها».
وطمأن سالمة إلى أن «ما يُحكى
ع��ن إدراج ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ال�لائ��ح��ة
السوداء لناحية عدم التعاون في
إط��ار مكافحة تبييض األم���وال أمر
غير صحيح» .وأك���د أن «السرية
المصرفية في لبنان باقية على عكس

االع��ت��ق��ادات» ،مضيفاً ،أن��ه «يجب
على التصاريح المالية اآلتية من
الخارج ع��دم التصادم مع السرية
المصرفية في لبنان» .وقال« :نقوم
بجولة ف��ي لبنان لشرح تفاصيل
القوانين الجديدة ولبنان يستوفي
كل الشروط والقوانين وليس مطلوبا ً
منه أكثر مما يقدّم».
واعتبر أن «بعض الحمالت ضد
القطاع المصرفي ال تنجح والوقائع
تشير إلى عكس ما يُشاع» ،مضيفاً ،أن
«حجم الترابط المصرفي بين لبنان
والخليج هو بين الـ  5و  7مليارات
وال يشكل مبادرة لمفاجآت».
وفي اإلطار ،يتوجه مساعد وزير
الخزانة االميركي لشؤون اإلرهاب
دانيال غاليزر إلى لبنان في النصف
ال��ث��ان��ي م��ن أي���ار المقبل لمتابعة
اإلجراءات التطبيقية للقرار.

�إعالنات ر�سمية
بطالن زواج
دانيا جان مكرزل وسمير موريس معوض
أبرشية أنطلياس المارونيه
دعوى رقم2016/214 :
إعالن قضائي
إنّ المحكمة المارونيه تدعو ال��زوج
مجهول مكان اإلقامة للمثول يوم االثنين
 2016/5/9الساعة التاسعة صباحا ً إلى
محكمتنا بغية جلسة حصر موضوع النزاع،
ولتبلّغ عريضة االدّع���اء وأس��م��اء الهيئة
الحاكمة ،ويلي ذلك االستماع إلفادته.
ذوق مصبح في 2016/4/27
المسجل
األب شربل الحاج
الرئيس القاضي
الخوري هنري نجم

