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تتمات
ال�سيد ن�صراهلل :اللعبة انتهت ( ...تتمة �ص)1

ألنّ للسيد نصرالله ماضيا ً وتاريخاً ،وحروبا ً ووعودا ً
وعهوداً ،فلكالمه ما هو أبعد من الموقف والتوقع والتحليل،
فاأله ّم هنا هو المصداقية لقائد يملك المقدرات وتنتشر
قواته على مساحة حروب المنطقة ،ويعرف بالتحفظ من
يوم حرب تموز عام  ،2006عندما أعلن أنّ المقاومة ال تعد
بمنع «اإلسرائيلي» من الدخول إلى األراضي اللبنانية ،بل
تعده بقتال مرير ال يتوقف إنْ دخل ،قتال ال يتوقع مفاجأته،
سوى الوعد بأن يحمل أشالء جنوده وبقايا وحداته ودمار
دباباته ،وكان األكثر من الوعد ،على بوابات مارون الراس
وبنت جبيل وعيتا الشعب ،ليصير كالمه اليوم ،بمقياس
األمس ،دليالً على اآلتي ،ومصداقا ً لما سيجري.
اللعبة انتهت ،فليرتب الجميع أمورهم على هذا األساس،
بالتوحد لمقاتلة اإلرهاب ،وتعميق روح
وأولهم اللبنانيون،
ّ
الحوار.
أخرج األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الوضع
السياسي العام من رتابته بمواقف حا ّرة ذات دالالت بالغة لبنانيا ً
وإقليميا ً وال سيما على صعيد الصراع مع العدو «اإلسرائيلي»،
محددا ً استراتيجية المواجهة معه في المرحلة المقبلة ،من دون
أن يكشف قائد المقاومة عن كل األوراق التي في جعبتها تاركا ً
بعضها ،وهو الجزء األساسي من تلك األوراق للحرب.
وأدخل السيد نصرالله الخروق «اإلسرائيلية» الجوية والبحرية
للسيادة اللبنانية ،في شكل علني هذه المرة ،ضمن «الخطوط
الحمر» التي من حق المقاومة الرد عليها عندما ترى ذلك مناسباً.
وأوضح السيد نصرالله في مقابلة مطولة مع قناة «الميادين»
أجراها الزميل غسان بن جدو إلى أن «عملية شبعا عام  2014كانت
رسالة واضحة بأن المقاومة ال يمكن أن تصبر على بعض الخروق،
فمن واجب المقاومة القيام بالرد المناسب على أي عدوان» ،مشيرا ً
إلى أن «جهاز التنصت اإلسرائيلي الذي عثر عليه عام  2014كان
خرقا ً للسيادة واألمن اللبنانيين وقتالً عمداً ،وأي اختراق للسيادة
أو األمن وأي شكل من أشكال العدوان هو خط أحمر ويجب أن يكون
كذلك».
وأضاف «أن العمالء وزرع األجهزة واالغتيال والقتل وإطالق
النار على الحدود خطوط حمر ،وما يستدعي ردا ً من المقاومة أمر
نتركه مفتوحاً ،كما نترك أمر معالجة العديد من الخروق للدولة
اللبنانية ومن حق المقاومة أن ترد حتى على الخروق الجوية
اإلسرائيلية ،نفعل أو ال نفعل ،هذا يخضع العتبارات أخرى».
وعن الخرق األمني الذي تم اكتشافه في الحزب أشار إلى «أنه
تم اكتشاف شخص مسؤول تم تجنيده واختراقه من االستخبارات
األميركية ثم اإلسرائيلية» ،مؤكدا ً أنه «ليس مسؤول وحدة وال نائب
مسؤول وحدة بل هو في وحدة من الوحدات األمنية وليس له أي
صلة بكل البنية العسكرية للمقاومة».
وتطرق السيد نصر الله إل��ى االع��ت��داءات الصهيونية على
سورية ،وقال« :إن ضرب أي أهداف في سورية هو استهداف لكل
محور المقاومة وليس لسورية وحدها» ،مشيرا ً إلى «أن رد محور
المقاومة على الخروق اإلسرائيلية أمر مفتوح».
وأعلن أن «علينا أن نكون مستعدين وجاهزين لكل ما يحتاجه
االنتصار في أي حرب مقبلة ،والمقاومة مستعدة للدخول إلى
الجليل ال بل إلى ما بعد الجليل ،والمقاومة جاهزة ألن تنقل المعركة
إلى أرض العدو ليس فقط بالصواريخ بل بالحركة الميدانية وما
سنفعله سنتركه لزمن الحرب».
وكشف «أن المقاومة تملك منذ عام  2006صاروخ فاتح 110
وهو طراز قديم مقارنة بما لدينا» ،مضيفاً« :أن ما لدى المقاومة
فعليا ً يؤهلها لتكون قادرة على خوض أي مواجهة قد تخطر في
بال اإلسرائيلي ،وسيكون مجنونا ً إذا اتخذ قرار الحرب ضد لبنان
ألنه ال يستطيع ذلك» ،وهو «يدرك أن الحرب على لبنان قد تغير
معادالت ومسار األحداث في المنطقة».
وتطرق إلى الوضع في سورية والحل السياسي ،مؤكدا ً «أن
مقولة إسقاط النظام السوري انتهت ولم تعد هناك قدرة ألحد على
إسقاط النظام في سورية أو السيطرة على البلد» ،مشيرا ً إلى «أن
أي حل سياسي بمعزل عن القيادة السورية ال مكان له والجميع
وصل إلى هذه النتيجة ،والقوى العسكرية السورية المرتبطة
باالئتالف أو بالسعودية هي على طريق الزوال».
وأوضح «أن الحل السياسي يجب أن ينهي القتال وإال فإنه يحل

ماذا بعد ( ...تتمة �ص)1

مشكلة المعارضة فقط ألن داعش والنصرة موجودان ،وعندما يتم
التوصل إلى قرار إقليمي بإنهاء داعش تصبح هناك إمكانية للحل
السياسي» ،مؤكدا ً «أن السعودية هي حاليا ً األضعف في الميدان
السوري».
ولفت إلى «أن المجتمع الدولي سيصل إلى نتيجة تقول إن ال حل
في سورية إال مع الرئيس بشار األسد ومن دون شرط ذهابه ،وهناك
معالم لتسوية في سورية بناء على بعض األفكار المطروحة لدى
بعض الدول اإلقليمية ،وإحدى الدول اإلقليمية المتشددة حيال
سورية قبلت بقاء النظام لكنها طرحت شرطا ً وحيدا ً هو رحيل
الرئيس األسد» .وأضاف« :لسنا أمام حل سياسي لألزمة السورية
في األشهر المقبلة لكننا أمام خطوات باتجاه هذا الحل».
وك��رر السيد نصرالله انه متفائل ج��دا ً حيال الحوار مع تيار
المستقبل في ظل وجود اإلرادة لدى الجانبين» .وقال« :المهم أن
نصل مع المستقبل إلى تفاهم وقد نصل إلى اتفاق مكتوب» .وأعلن
أن «اللقاء مع الرئيس سعد الحريري ممكن في حال تم التوصل إلى
تفاهم بيننا وبين المستقبل».
إلى ذلك ،تعقد اليوم الجلسة الثالثة للحوار بين الجانبين في
عين التينة ويتغيب عن الجلسة عن تيار المستقبل النائب سمير
الجسر بداعي السفر .وأكد الجسر لـ«البناء» أن أحدا ً لن يحل مكانه
في الجلسة ،وأن المجتمعين اتفقوا على «أن غياب أحد المشاركين
عن الحوار ال يستبدل بآخر» .وشدد الجسر على «أن الجلسة اليوم
ستستكمل البحث في ملف سرايا المقاومة ،وتطبيق الخطة األمنية
في البقاع» .وإذ أشار إلى عنوانين للحوار :االحتقان المذهبي الذي
خلق التش ّنج السياسي ومتفرعاته ،واالنتخابات الرئاسية ،توقع
الجسر «أن تبحث جلسة اليوم في الملف الرئاسي».

في سجن رومية هو عبارة عن غرفة عمليات تتصل بكل بؤر اإلرهاب
في لبنان وخارجه ،مشيرا ً إلى أن العملية األمنية المحترفة تمت
بدعم من الحكومة وال��وزراء وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء
تمام سالم.
وأكد أنه عندما وقع انفجار جبل محسن تبين أن هناك اتصاال ً
بين اإلرهابيين بالجبل وغرفة العمليات في السجن ،الفتا ً إلى انه
«بعد التشاور مع القوى األمنية تأكدت أن هذه اللحظة المناسبة
لتنفيذ العملية» .وكشف أن من ج ّند لعملية طرابلس اإلرهابية
موجود في مخيم عين الحلوة .وأكد «أننا لن نقبل أن يستمر مخيم
عين الحلوة مبيتا ً آمن للفارين والخارجين عن القانون» ،مشددا ً
على عدم الحوار مع تنظيم «داعش».
على صعيد قضية العسكريين المخطوفين أعلن أهاليهم أمس
تجميد قرار التصعيد وذلك بعد حصولهم على تطمينات من وزير
الصحة وائل أبو فاعور ،فيما أكد الشيخ وسام المصري لـ«البناء»
«أن العملية اإلنسانية التي قمنا بها لجهة تأمين المساعدات
اإلنسانية للنازحين في عرسال ،أثمرت تجميدا ً من جبهة النصرة
لقرارها قتل العسكريين».
وش��دد على أن «داع���ش» ال ي��زال على تعهده بعدم قتل أي
عسكري» ،مشيرا ً إلى أن التنظيم طلب منه في اتصال جرى أمس
اصطحاب األب انطوان ضو الى جرود عرسال واع��دا ً بمفاجآت
سعيدة ،وأشار إلى «أنه ينتظر جواب الحكومة».
وإذ أعلن المصري أن��ه يتواصل مع الحكومة عبر المدير
العام لألمن العام اللواء عباس ابراهيم» ،أشار إلى «أن الوزراء
أب��و فاعور ،وأش��رف ريفي ،والمشنوق يتفاوضون مع جبهة
النصرة».

ضبط سيارة مفخخة
وتوقيف  3إرهابيين

مجلس الوزراء

أمنياً ،واصلت القوى األمنية تعقب اإلرهابيين وتوقيفهم قبل
تنفيذهم عمليات أمنية ضد الجيش والمدنيين ،فيما كشف الجيش
المزيد من السيارات المفخخة ومنها واحدة عثر بداخلها على 120
كلغ من المواد الشديدة االنفجار في عرسال وجرى تفكيكها.
كما أعلنت ق��ي��ادة الجيش  -مديرية التوجيه أن مديرية
المخابرات أحبطت مخططا ً لتنفيذ سلسلة عمليات انتحارية
أعقبت تفجيري جبل محسن ،مشيرة إلى توقيف ثالثة أشخاص
كانوا يتحضرون للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مراكز
الجيش وأماكن سكنية ،وأن التحقيقات أظهرت انتماء الموقوفين
لمجموعة المطلوبين الفارين أسامة منصور وشادي المولوي،
ومبايعتهم لتنظيمات إرهابية ،ومشاركتهم في القتال في سورية
وفي االعتداءات على الجيش واالشتباكات بين منطقتي جبل
محسن وباب التبانة.

المشنوق :من ج ّند لعملية طرابلس
موجود في عين الحلوة

وفي السياق ،أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن المبنى «ب»

على الصعيد الحكومي لم يتخذ مجلس ال��وزراء في جلسته
أم��س ،ق��رارا ً في تحديد سعر صفيحة البنزين .فيما أرج��أ دفتر
الشروط لشراء مادتي الغاز أويل والفيول أويل لكهرباء لبنان ،في
ظل إصرار وزراء تيار المستقبل على أن تبقى العقود من دولة إلى
دولة وليس عبر شركات خاصة .وشهدت الجلسة التي ترأسها
رئيس الحكومة تمام سالم اعتراضا ً من وزير التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب على طلب نقل اعتماد بقيمة ثالثين مليون
دوالر إلى طريق صور  -الناقورة من مشروع طريق في البقاع
يربط الرياق بالقاع ،ما أثار حفيظة وزير األشغال غازي زعيتر
والمال علي حسن خليل.
وقال وزير المال لبو صعب« :مرقتلك جزءا ً من مستحقات جسر
جل الديب الستمالك األراضي» ،فرد بو صعب« :ال عالقة لهذا بذاك
وأري��د توضيحا ً عن سبب النقل إلى هذه المنطقة بالذات دون
أخرى».
وتحدث وزير االتصاالت بطرس حرب في اإلجراءات المعتمدة
بحق النازحين السوريين ،وطلب الوزير محمد فنيش توضيحات.
فأكد المشنوق أن التدابير التي اتخذت على الحدود هي تنفيذ لقرار
مجلس الوزراء المتعلق بوقف النزوح ،مشيرا ً إلى «أن السوريين
أبدوا تفهمهم لهذه التدابير بعد زيارة اللواء ابراهيم دمشق».

ميركل تدعو لعودة الرقابة على الإنترنت في �أوروبا
قالت المستشارة األلمانية ،أنغيال
ميركل ،إن بالدها تؤيد عودة الرقابة
على محتويات االت��ص��االت الهاتفية
واإلنترنت على المستوى األوروب��ي،
بعد هجمات باريس األخيرة.
وكانت المحكمة األوروب��ي��ة العليا
قضت بأن مراقبة االت��ص��االت ،بهدف
مالحقة المتشددين المشتبهين ،انتهاك
للحق في الخصوصية .وقد أثار ذلك
القرار جدال ً واسعة في ألمانيا.
ولكن ميركل قالت إنه ينبغي وضع
قواعد جديدة تسمح بعودة إجراءات
الرقابة في أقرب وقت.
وأثيرت القضية في دول أخرى أيضاً،

إذ ألحت الحكومة البريطانية على
ضرورة تحسين أداء االستخبارات.
وش���ددت ميركل ف��ي خ��ط��اب أم��ام
البرلمان على ض��رورة محاربة عنف
المتشددين اإلسالميين ،بكل الوسائل،
ولكنها حذرت من استخدام الهجمات
ذريعة إلذكاء الكراهية ضد المسلمين.
وأض��اف��ت إن��ه ينبغي ال��ت��ف��رق��ة بين
اإلسالم و»اإلرهاب».
وتأتي هجمات باريس في وقت تشهد
ألمانيا تجمعات مناهضة للمسلمين
في أوروب��ا في مدينة دريسدن ،شرق
البالد.
وتدعو لهذه التجمعات حركة تسمي

نفسها «أوروبيون وطنيون ضد أسلمة
ال��غ��رب ،ب��غ��ي��دا» .وتمكنت م��ن حشد
أع��داد كبيرة م��ن المحتجين االثنين
الماضي.
وانتقت ميركل هذه التجمعات وقالت
إنها تتفق مع ما أدلى به رئيس ألماني
سابق ،بأن اإلسالم أصبح اليوم «جزءا ً
من ألمانيا».
وقالت« :لن نسمح بأن يفرقنا هؤالء،
الذين كلما واجهوا إرهاب المتشددين
اإلسالميين ،وض��ع��وا المسلمين في
ألمانيا موضع شبهة» ،من دون أن
تشير إلى حركة «بغيدا».

دي مي�ستورا ي�شير ( ...تتمة �ص)1
وأش��ار إلى أن الرئيس السوري
ب��ش��ار األس���د ل��دي��ه قلق كبير من
تهديدات «داع��ش» ،منوها ً إلى أنه
ال يمكن ألي طرف في سورية كسب
المعركة .واعتبر أن سورية عادت
خ�لال األزم��ة  40سنة إل��ى ال��وراء،
وهي تعيش أسوأ وضع اقتصادي
بعد الصومال ،كما أن الصراع أدى
إلى مقتل آالف السوريين وانتشار
األمراض وتهدم المدارس .وقال إن
الوضع اإلنساني هو وصمة عار
على جبين اإلنسانية ،والعالم كله
مسؤول عنها ،مشيرا ً إلى أن األحداث
األخيرة في باريس هي إحدى نتائج
الصراع في سورية.
إلى ذل��ك ،قال الرئيس السوري

بشار األسد إن الموقف الروسي هو
دعم سورية في حربها ضد اإلرهاب
وأن م��ن ال��س��اب��ق ألوان����ه الحكم
على إمكانية نجاح خطوة الحوار
السوري من خالل اللقاء الذي تدعو
إليه موسكو.
وأض���اف األس���د ف��ي مقابلة مع
صحيفة «ل��ي��ت��ي��رارن��ي نوفيني»
التشيكية ب��م��ا ي��خ��ص النتائج
المتوقعة للقاء موسكو التمهيدي
التشاوري بين الحكومة والمعارضة
نهاية الشهر الجاري« :إننا ذاهبون
إلى روسيا ليس للشروع في الحوار
وإنما لالجتماع مع هذه الشخصيات
المختلفة لمناقشة األس��س التي
سيقوم عليها الحوار عندما يبدأ،

م��ث��ل :وح���دة س��وري��ة ،ومكافحة
المنظمات اإلرهابية ،ودعم الجيش
ومحاربة اإلره��اب ،وأشياء من هذا
القبيل» ،مضيفاً« :إن من السابق
ألوان��ه الحكم على إمكانية نجاح
هذه الخطوة أو فشلها ...على رغم
ذل���ك ،فإننا ن��دع��م ه��ذه ال��م��ب��ادرة
الروسية».
وأكد الرئيس األسد أن «الروس
م��ص��م��م��ون ج�����دا ً ع��ل��ى م��ح��ارب��ة
اإلره������اب» ،واص���ف���ا ً م��ا ت��ق��وم به
واش��ن��ط��ن ف��ي م��ح��ارب��ة «داع���ش»
بـ«عمليات تجميلية» ،ومتسائالً:
«ما مدى جدية الواليات المتحدة في
التأثير على تركيا وقطر والسعودية
وهذه الدول ليست حليفة للواليات

المتحدة بل هي دمى في يدها»؟
وأش��ار األس��د إل��ى وج��ود «تغير
ب��ط��يء وخ��ج��ول إزاء ال��وض��ع في
س��وري��ة م��ن قبل ال��غ��رب ،لكنهم ال
يعترفون علنا ً بأنهم كانوا مخطئين»
في إشارة منه إلى الدول الغربية،
الفتا ً إلى أنهم «ال يجرؤون على فعل
ذلك ألنهم مضوا في هذا الطريق أبعد
مما ينبغي ،فقد شيطنوا سورية،
ال��دول��ة وال��رئ��ي��س وال��ج��ي��ش وكل
ش��يء» .وأض��اف« :ال يمكن لرئيس
البقاء  4سنوات في ظل مثل هذه
األزمة في موقعه من دون دعم الرأي
العام السوري والشعب السوري»،
ومتسائالً« :كيف يمكن لرئيس أن
يقتل شعبه ،وبالتالي أن يكون

الحكومة التركية ( ...تتمة �ص)1
وقبل ع��ام اعترضت عناصر من ال��درك عند
ال��ح��دود السورية شاحنات تواكبها عربات
تابعة لالستخبارات التركية محملة باألسلحة
لمجموعات معارضة ،في حين سارعت أنقرة
إلى إغالق الملف ونفت نفيا ً قاطعا ً أنها دعمت

ه��ذه المجموعات اإلرهابية خصوصا ً تنظيم
«داعش».
وق��ب��ل ي��وم��ي��ن ،ق��ام ص��اح��ب ح��س��اب باسم
«الزيبيم» على «تويتر» بنشر وثائق تؤكد أن
الشاحنات كانت تابعة لالستخبارات التركية

وطليت للتمويه بألوان منظمة إنسانية.
وغالبا ً ما تتعرض وسائل اإلعالم التركية لمثل
هذا المنع من التغطية .وفي حزيران الماضي
منعت السلطات نشر أية معلومات عن اختطاف
تنظيم «داعش»  46تركيا ً في الموصل بالعراق.

شعبه ض��ده ،والعالم كله ضده،
وعلى رغم ذلك يستمر في المنصب
نفسه»؟
وردا ً على سؤال حول اتهامه بأنه
شريك لـ«داعش» ،قال الرئيس األسد
ساخراً« :هذا يعني أني أدعم داعش
كي يقتل جنودنا ويستولي على
قواعدنا العسكرية وبالوقت نفسه
نستفيد من داعش .كيف ذلك»؟

آخ��رون ،من الغرب األميركي واألوروب���ي ،كانوا
يل ّقنون «األعراب» ترنيمة التمويل والتسليح!! أبرز
هؤالء السيناتور األميركي جون ماكين وفابيوس،
وزي��ر خارجية فرنسا ،ورئ��ي��س وزراء بريطانيا،
ووزير خارجيتها ،إلى جانب آخرين ،وفقا ً لمقتضيات
مواسم السوق السياسية.
نستعيد هذا المشهد بعناوينه وبعض تفاصيله،
ك��ي ال يسقط م��ن ذاك��رت��ن��ا الوطنية ،ولكي نقارن
بينه وبين حاالت الذعر قبل أن تسود عواصم خيّل
ألسيادها أنهم أتقنوا ترويض «الوحش» الذي يغزو
ديارنا ،قبل أن تكتشف – متأخرة – أن «المسخ»
ال��ذي صنعته ،يرت ّد إليها ،حامالً اسمه المرعب:
«اإلرهاب التكفيري البربري».
في سياق ما هو جا ٍر ،تعود بنا الذاكرة إلى زمن
مجرمي الحرب ،أمثال جورج بوش ،وق��ادة الكيان
«اإلسرائيلي» ،حاليين وسابقين ،وسائر أدعياء
الديمقراطية ،أع��داء الحرية ،وجميع المثل والقيم
السماويّة واإلنسانية.
ل��ن يغيب ع��ن ال��ب��ال طبعاً ،مشهد داود أوغلو
ونتنياهو ،في مقدم مسيرة باريس« ،ضد اإلرهاب»
من دون أن نعرف بالتمام إذا كان أحد األقوال السائرة
عندنا« :قتل القتيل ،والسير في جنازته» قوال ً شائعا ً
أيضا ً في تركيا ،و»إسرائيل»؟!
في مقارنة الفتة ،وغير مو ّفقة بالم ّرة ،شاء الرئيس
الفرنسي أن يشبّه جولة القتلة في باريس ،بالجريمة
اإلرهابية التي ارتكبها أتباع عقيدة «بن الدن» في 11
أيلول  ،2001يوم استهدف إرهابي ّو القاعدة برجي
التجاري ،فقتل حوالى أربعة آالف بريء!!
نسي هوالند أنّ بين ذلك التاريخ والحادي عشر
من كانون الثاني  ،2015كان قد سقط في العراق
أكثر من مليون ضحيّة ،وفي سورية عشرات اآلالف،
وفي مدريد ولندن ،مئات المدنيين وأن اإلره��اب ال
يزال يضرب باسم الدين في نيجيريا ،ومالي ،وأنحاء
أفريقية أخرى ،ناهيك عن اليمن والصومال ومصر،
وها هو يطاول لبنان ،ويقرع أبواب دول أخرى ،في
سائر أنحاء العالم.
إنه اإلرهاب عينه الذي يرعب اليوم فرنسا ،والدول

األوروبية وربما الواليات المتحدة األميركية ،وكندا
وأستراليا ،والالئحة تطول ...وتطول...
في محاولة يائسة ،للح ّد من هول هذا الوحش،
قال الرئيس أوباما ،إن بالده ستفعل ما يجب فعله
«إلضعاف» «داعش»!! هذه العبارة تعني بوضوح
أن الهدف األميركي ،ليس القضاء على الوحش ،وال
اجتثاثه ،بل فقط إضعافه ريثما ي��ؤدّي مرحلياً،
الدور المطلوب منه ...ولعله من أجل هذا الغرض قدّر
أوباما المهلة الزمنية ،التي يجب أن يظل فيها تنظيم
«داعش» ،ومشتقاته ،ناشطا ً بثالث سنوات ،ولذلك
ينبغي للتحالف ال��دول��ي ،أن ي��س��أل :ه��ل يقتضي
فعالً ،إلزالة حالة الرعب ،مثل هذه المدّة ،علما ً بأن
«كوباني» أو عين العرب ،صامدة منذ ثالثة أشهر،
أو يزيد؟
إن العمل اإلرهابي ،الذي ر ّوع فرنسا بات يستوجب
مراجعة كاملة لسياســة القارة األوروب��ي��ة ،حيال
الدولة السورية ،تقتضي سلوك الطريق المعاكس
للمسار ال���ذي ك��ان يستهدف ال��ق��ي��ادة ال��س��وري��ة،
ومؤسساتها العسكـــريّة والشعـــب ال��س��وري،
م��راج��ع��ة تمهّد خ��ص��وص�ا ً ل�لان��خ��راط ال��ت��ـ��ـ��ام ،في
المعركة عينها التي تخوضها سورية ضد اإلرهاب،
والتي جرى التحذير ،منذ بداياتها ،من ارتدادها على
مد بّريها.
قبل أن تصل األم���ور إل��ى م��ا وص��ل��ت إل��ي��ه ،زعم
أصحاب المؤامرة ،أن الهدف كان إزالة بنية النظام
السوري لمصلحة نظام بديل من دون تحديد هوية
ذلك البديل ،وال طبيعته وال مالمح أركانه!!
اليوم ينتهي زمن الحماقات الكبرى وزمن الرهانات
على مجهول صار اآلن معروفا ً باسمه العريض .إنه
«اإلرهاب» بك ّل أسمائه الحركية ...فهل تظ ّل الرهانات
الخائبة على حالها؟ هل اكتشف المغامرون بمصير
الدول ،ذات السيادة ،والمهابة ،وذات المنعة والقدرة،
أنّ دولة كسورية تقاوم مؤامرة كونية ،نحوا ً من أربع
سنوات ،ليست «جمهورية موز» بل هي في المصاف
األعلى ،بين الدول التي تستحق الحياة ،بكل اعتزاز،
وبكامل العنفوان؟!

رشاد بولس سالمة

مقتل  231من «داع�ش» ( ...تتمة �ص)1
وفي سياق آخر ،استشهد وجرح  19مدنيا ً بانفجار
عبوتين ناسفتين في مناطق الكفاح وحي العامل ،كما
استشهد وجرح عدد من عناصر الجيش العراقي بتفجير
سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف نقطة تفتيش
وسط قضاء الطارمية.
وتقدم الجيش العراقي مدعوما ً بسالح الجو العراقي
في بلدة الرطبة الحدودية مع األردن في المحافظة وتمكن
من قطع طريق إمدادات «داعش».
وأعلن قائد شرطة المحافظة اللواء الركن كاظم محمد
الفهداوي أن «القوات األمنية تسيطر على جميع قواطع
مدينة الرمادي ومن أربعة محاور».
من جهة أخرى ،دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش
ال��ع��راق��ي ومسلحي «داع����ش» وس���ط ق��ص��ف ج��وي
«لطيران التحالف الدولي» عند مدخل قريتي الوس
والبوحياة قرب ناحية البغدادي في محافظة األنبار،
فيما أكد عضو مجلس محافظة األنبار عذال الفهداوي
بأن األنباء التي تحدثت عن مشاركة قوات أميركية في
القتال ضد «داعش» في العملية األمنية التي خاضها
الجيش العراقي في منطقة الرطبة غرب األنبار غير
صحيحة.
وفي صالح الدين قتل المدعو «أبو بكر األردني» بعد
تنفيذه عملية انتحارية بشاحنة مفخخة قرب إحدى

النقاط العسكرية للجيش العراقي في النباعي ،واندلعت
اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي والحشد الشعبي
من جهة ومسلحي «داع��ش» من جهة أخرى في منطقة
سور شناس قرب سامراء.
أم��ا في دي��ال��ى ،فقد أف��ادت مصادر مطلعة أن تنظيم
«داعش» استبدل عقوبة الجلد بحق «المخالفين ألوامره»
بفرض غرامة مالية بالدوالر األميركي شرق بعقوبة في
محاولة منه لتأمين موارد مادية جديدة لتمويل عملياته،
في وقت تم العثور على رفات  16مدنيا ً أعدمهم «داعش»
في منطقة أكباشي بناحية جلوالء.
وفي نينوى ،أوقف تنظيم «داعش» عمل كافة الدوائر
الرسمية في الموصل حتى إشعار آخر «ألسباب أمنية»،
كما فجر ستة منازل تعود لقضاة في قضاء تلعفر ،كما قام
بإعدام القيادي في الحزب اإلسالمي إسالم الحيالي بعد
ثالثة أشهر من اعتقاله في مدينة الموصل.
وفي سياق منفصل ،أعلنت قوة المهام المشتركة عن
شن  17ضربة جوية «للتحالف الدولي» ضد مواقع
«داعش» في العراق منذ األربعاء الماضي.
كما قتل األمير ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ في «دﺍﻋﺶ» في العراق
المدعو أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﻧﻲ ب��غ��ارة ل��طﻴﺮﺍﻥ
«ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ الدولي» ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺁﻟﻮﺱ ﻓﻲ قضاء حديثة
غرب الرمادي.

قتلى في عملية لمكافحة الإرهاب في بلجيكا
سقط عدد من القتلى في مدينة فيرفيي ،شرق بلجيكا،
في عملية لمكافحة اإلرهاب نفذتها الشرطة البلجيكية،
بحسب ما أعلنت وسائل إعالم بلجيكية.
وقالت العديد من المصادر القريبة من الحكومة إن
«العملية جارية» .وأضاف أحد المصادر« :نحن في سياق
عمل إرهابي» .بينما أشارت قناة «آر تي بي أف» العامة
إلى سقوط ثالثة قتلى.

وأعلنت النيابة العامة الفيديرالية البلجيكية عن مؤتمر
صحافي سيعقد في بروكسيل «حول العملية المرتبطة
باإلرهاب في فيرفيي».
وعلى شبكات التواصل االجتماعي قال شهود إنهم رأوا
انتشارا ً لعناصر الشرطة قرب وسط المدينة ،وتحدث
آخرون عن شرطيين ملثمين و«انفجارات» و«إطالق نار».

�إعالنات ر�سمية
اعالن بيع بالمزاد العلني صادر عن دائرة
تنفيذ زحلة برئاسة القاضي روال أبو خاطر
ينفذ طالب التنفيذ هوسيب بهادوريان
وكيله األستاذ وليد نصرالله بالمعاملة
التنفيذية رق��م  2013/305ضد المنفذ
ع��ل��ي��ه ج����ورج م��ي�لاد ع����ازار ق���اع ال��ري��م
حكم القاضي المنفرد المدني في زحلة
م���ال���ي أس�����اس  2012/525ت��اري��خ
 2012/12/27القاضي بإلزام المنفذ
عليه جورج ميالد عازار بأن يدفع للمنفذ
مبلغ عشرة آالف دوالر أميركي مع الفوائد
القانونية من تاريخ  2012/6/21وحتى
الدفع الفعلي.
ت��اري��خ ق���رار ال��ح��ج��ز ،2014/4/1
تاريخ تسجيله على الصحيفة العينية
 ،2014/4/2ت��اري��خ محضر وص��ف
العقارات  ،2014/8/22تاريخ تسجيله
على الصحيفة العينية  ،2014/9/2تاريخ
وضع دفتر الشروط .2014/10/10
العقارات المطروحة للبيع:
أوال ً ـ  360سهما ً من العقار رقم 1264
قاع الريم مساحته  1192متر مربع وهو
كناية عن أرض سليخ منحدرة صخرية
يحده من الغرب العقار  1924من الشرق
العقار  1268من الشمال طريق عام من
الجنوب العقار .1267
ح��دوده :يقع في أعالي بلدة قاع الريم
على طريق الصليب.
الحقوق العينية :أف��رز عن هذا العقار
العقارين  1923و 1924وم��ا بقي منه
اح��ت��ف��ظ ب��رق��م��ه وم��ح��ت��وي��ات��ه وأصبحت
مساحته كما هو وذل��ك بموجب التكليف
الفني رقم  /431 /تاريخ 1981/11/23
ومرتفق بحدود التراجع بالبناء بخمسة
أمتار عن المحور.
ح��ج��ز اح��ت��ي��اط��ي لمصلحة هوسيب
بهادوريان ،تحويل الحجز االحتياطي إلى
حجز تنفيذي بالقرار رق��م 2013/305
محضر وص��ف العقار لمصلحة هوسيب
هاكوب بهادوريان قيمة التخمين 1431
د.أ .قيمة الطرح  858.06د.أ .ثمانماية
وثمانية وخمسون دوالر أميركي وست
سنت من الدوالر أميركي.
ثانيا ً ـ  360سهما ً من العقار رقم 1081
قاع الريم.
ح��دوده :يقع في أعالي بلدة قاع الريم
على طريق الصليب وهو كناية عن أرض

صخرية منحدرة تصل إليها بطريق ترابية
مساحته  8972متر مربع.
الحقوق العينية :ي��ح��ده م��ن الغرب
العقار /1066 /من الشرق العقار/1082 /
من الشمال العقار  /1084/من الجنوب
العقارين  /1064/و /1073/له حق
المرور على العقارين /1064/و/1073/
حجز احتياطي لمصلحة هوسيب هاكوب
بهادوريان تحويل الحجز االحتياطي إلى
حجز تنفيذي بالقرار رق��م 2013/305
محضر وص��ف العقار لمصلحة هوسيب
هاكوب بهادوريان قيمة التخمين/5400/
د.أ .قيمة الطرح/3240/د.أ .ثالثة آالف
ومئتي وأربعون دوالر أميركي.
ثالثا ً ـ  360سهما ً من القسم  B/4من
العقار  105ق��اع الريم له حق ال��ري من
عين الدلبة حسب العرف وال��ع��ادة وله
حق المرور وجر المياه على العقار/106/
وعلى العقار /128/من الجهة الشمالية
ويشترك بملكية القسمين رقم  Iو B /III
حجز احتياطي لمصلحة هوسيب هاكوب
بهادوريان تحويل الحجز االحتياطي إلى
حجز تنفيذي بالقرار  2013/305محضر
وص��ف العقار لمصلحة هوسيب هاكوب
بهادوريان .يقع في وسط البلدة ،الطابق
األرضي مؤلف من ممشى ومطبخ وغرفتي
نوم وصالون وغرفة شتاء وحمام وغرفة
مونة وبرندا مساحته  125متر مربع يحده
من الغرب القسم رقم  Iمن أرض العقار من
الشرق القسم رقم  Iمن أرض العقار من
الشمال القسم رقم  Iمن أرض العقار ومن
الجنوب القسم رقم  Iمن أرض العقار قيمة
التخمين  9360د.أ .قيمة الطرح  5616د.أ.
خمسة آالف وستماية وستة عشر دوالر
أميركي.
رابعا ً ـ  360سهما ً من القسم  B/ 5من
العقار  105قاع الريم مساحته  125متر
مربع يقع في وسط البلدة ،الطابق األول
عبارة عن شقة سكنية غير مجهزة سطح
وحيطان أرض العقار منحدرة جداً .يحده
من الغرب القسم رق��م  Iمن أرض العقار
من الشرق القسم رقم  Iمن أرض العقار من
الشمال القسم رقم  Iمن أرض العقار ومن
الجنوب القسم  Iمن أرض العقار له حق
الري من عين الدلبة حسب العرف والعادة.
له حق المرور على العقار /106/و/128/
من الجهة الشمالية يشترك بملكية القسمين

رقم  Iو  B/IIIحجز احتياطي لمصلحة
هوسيب هاكوب بهادوريان تحويل الحجز
االحتياطي إلى حجز تنفيذي بالقرار رقم
 2013/305محضر وصف العقار لمصلحة
هوسيب هاكوب بهادوريان قيمة التخمين
 /3960/د.أ.قيمة الطرح /2376/د.أ.
ألفين وثالثماية وستة وسبعون دوالر
أميركي.
موعد المزايدة :يوم الخميس الواقع
في  2015/2/12الساعة الثانية عشرة
ظ��ه��را ً ف��ي قاعة المحكمة أم��ام حضرة
رئيس دائ��رة التنفيذ في زحلة في قصر
عدل زحلة.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم
رئيس دائ���رة تنفيذ زحلة ل��دى صندوق
الخزينة أو أحد المصارف المقبولة قيمة
الطرح أو أن يقدم كفالة مصرفية معادلة
أو بموجب شك مصرفي وأن يتخذ محل
إقامة ضمن نطاق دائ��رة تنفيذ زحلة إذا
لم يكن له مقام فيه وعلى المشتري خالل
ثالثة أيام على صدور قرار اإلحالة إيداع
كامل الثمن واال يعتبر ناكالً وتعاد المزايدة
على عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه خالل عشرين يوما ً تسديد
كامل الثمن ويتوجب على الشاري رسم
الداللة .%5
رئيس قلم دائرة تنفيذ ـ زحلة
وليد الفحل
اعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج ع��روض ألعمال تقديم وتركيب
مكيفات هواء في المبنى المركزي ،بعض
التحويل الرئيسية ومعمل صور.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50000 /ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/2/6عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00

بيروت في 2015/1/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 64
إعالن صادر
عن المديرية العامة لألمن العام
استنادا ً للقانون رقم  90الصادر بتاريخ
.2010/03/6
ت��ذك��ر المديرية العامة ل�لأم��ن العام
جميع وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة
والمكتوبة والشركات التي تتعاطى اإلعالم
واإلع�لان التجاري عن المتممات الغذائية
واألعشاب الطبية ذات الفوائد العالجية
ومشروب الطاقة بضرورة ضم شهادة أو
إذن صادر عن وزارة الصحة العامة بطلب
الحصول على إجازة عرض لدعاية أو إعالن
وأن يشمل اإلع�لان المتعلق بمشروبات
الطاقة على تنبيه وت��ح��ذي��رات مقروءة
وواضحة تصف أنها مشروبات تحتوي
على مواد كحولية ،وذلك لما فيه مصلحة
وصحة الوطن.
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
.www.general-security.gov.lb
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم شركة
ب��م��وج��ب م��ح��ض��ر اج��ت��م��اع ت��اري��خ
 2014/12/30تقرر تعديل اسم الشركة
ال��ت��ج��اري��ة ال��م��ع��روف��ة ب��اس��م« :غملوش
انشورنس غروب ش.م.م.
« G H A M L O U C H E
INSURANCE S.A.R.L
المسجلة تحت رقم 2014/4005172
بإضافة:
«م���س���ت���ش���ارو ووس����ط����اء ش.م.م.
ل��ت��ص��ب��ح غ��م��ل��وش أن��ش��ورن��س غ���روب
م���س���ت���ش���ارو ووس�����ط�����اء ش.م.م.
GHAMLOUCHE INSURANCE
GROUP MEDIATORS AND
COUNCILERS S.A.R.L
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة
أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري

