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تتمات
المقاومة ت�ش ّيع �شهداءها ( ...تتمة �ص)1

على عنوان عالمي واح��د هو الحرب على اإلرهاب
ودم����اء ض��ح��اي��ا ب��اري��س ل��م ت��ج ّ
��ف ب��ع��د ،لتخطف
األضواء مخاطر التصعيد بين المقاومة و«إسرائيل»
صدارة المشهد اإلقليمي والدولي ،ويسيطر القلق
من مخاطر ح��رب إقليمية تخلط األوراق ،تسبّبت
بها العملية اإلسرائيلية وربما صار صعبا ً تفادي
ال��ت��دح��رج نحوها ،والفصائل ال��ت��ي تقاتل الجيش
ال��س��وري تحت ع��ن��وان إس�لام��ي ،ظ��ه��رت كمج ّرد
طابور خامس «إسرائيلي» مكشوف ،فهي تطعن
ف��ي الظهر م��ن يقفون قبالة ال��ع��دو األول لشعوب
المنطقة وما تمثله «إسرائيل» في الوجدان الديني
للمسلمين والمسيحيين ،وصار التعاون القائم عبر
جبهة ال��ج��والن بين «جبهة ال��ن��ص��رة» واالحتالل،
استحضارا ً ل��دور جيش العميل أن��ط��وان لحد في
جبهة جنوب لبنان قبل التحرير في العام .2000

بينما تستم ّر على الحدود بين لبنان وسورية وفلسطين
المحتلة ،ح��ال ال��ح��ذر وال��ت��رق��ب لتداعيات ال��ع��دوان
«اإلسرائيلي» على القنيطرة في الجوالن ،يطل األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله في االحتفال التأبيني
لشهداء الحزب الستة األسبوع المقبل للحديث عن العدوان
وموقف الحزب منه.
وأك���دت م��ص��ادر مطلعة ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أنّ السيد نصر
الله سيعلن موقفا ً واضحا ً من العدوان ،لجهة أنّ حزب
الله يحتفظ بحق الر ّد في المكان والزمان وكيفية الردّ،
موضحة أنّ أيّ تحديد لوقت الر ّد هو غير دقيق ويدخل في
إطار التكهّنات ،فال يعقل أنّ عملية اغتيال بهذه الطريقة،
أدّت إلى استشهاد ضباط كبار في المقاومة وعميد إيراني،
أن ير ّد عليها في اليوم الثاني أو الثالث بصاروخ» ،مشدّدة
على «أنّ الر ّد ال ب ّد أن يوقع األلم الشديد في صفوف العدو،
وبالتالي ال ب ّد أن يصيب كوادر عسكرية متقدمة في صفوف
الجيش اإلسرائيلي ،وهذا يحتاج إلى وقت».
واع��ت��ب��رت م��ص��ادر أخ��رى ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أنّ «ال��ع��دوان
اإلسرائيلي استهدف كامل محور المقاومة ،فهو وقع على
األرض السورية واستهدف لبنانيين وإيرانيين وسوريين،
ما يعني أنّ المحور بكامله هو المستهدف .ولفتت إلى
أنه «أمام هذا االستهداف فإنّ الر ّد لن يكون بقرار من أحد
المك ّونات منفرداً ،إنما من قبل المحور بكامله» .وشدّدت
على «أنّ مواجهة إسرائيل سترتقي من العمل المنفرد
إلى العمل الجماعي ،وستكون لذلك تداعيات هامة على
الصعيد الميداني واالستراتيجي على ح ّد سواء» .وأكدت
ط��ي الكتمان لدى
المصادر أنّ «توقيت ال���ر ّد سيبقى
ّ
المعنيين حتى تنفيذه ،فمن الخفة بمكان أن يعلن شيء
لجهة تحديد الزمان والمكان والوسيلة والمدى».
وكان الحرس الثوري اإليراني أعلن عن استشهاد العميد
محمد علي الله دادي في الغارة «اإلسرائيلية»خالل تفقده
وعناصر حزب الله منطقة القنيطرة السورية واإلطالع
على حجم الدعم ال��ذي تقدمه «إس��رائ��ي��ل» للجماعات
اإلرهابية ومعاينة االعتداءات «اإلسرائيلية» اليومية على
مواقع الجيش السوري في تلك المنطقة .في وقت شيّع
الحزب وجماهير المقاومة الشهيد جهاد عماد مغنية في
موكب حاشد إلى روضة الشهيدين .وأ ّم رئيس المجلس
السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد الصالة
على جثمان الشهيد وسط حضور سياسي وقيادي وحزبي
عسكري وإعالمي محلي وإقليمي ودولي قبل أن يُوارى في
الثرى إلى جانب والده القائد الشهيد عماد مغنية وإخوة
السالح .إلى ذلك يشيّع حزب الله اليوم الشهيد محمد
أحمد عيسى «أب��و عيسى» في بلدته عربصاليم ،كما
تتحضر بلدات جنوبية أخرى لتشييع عدد من الشهداء.
وقدم رئيس مجلس الشوری اإلسالمي علي الريجاني
في رسالة وجهها إلی السيد نصر الله التعازي بشهداء
حزب الله .وقال الريجاني« :إن هذه الجريمة المروعة
تظهر م��رة أخ��ری التواطؤ بين المجموعات اإلرهابية
والكيان المحتل للقدس في الهجوم علی محور المقاومة

وغضبهم من التنامي المتزاید لحزب الله في مختلف
الميادين».
وف��ي رسالة مماثلة ،أك��د رئيس لجنة األم��ن القومي
والسياسة الخارجية في مجلس الشوری اإلسالمي عالء
الدين بروجردي في رسالة إلی األمين العام لحزب الله «أن
جريمة الصهاينة في جنوب سورية تأتي بهدف إضعاف
محور المقاومة ضد اإلرهاب واالحتالل في المنطقة».
ورأى أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني علي
شمخاني أنّ يُك ّمل مساعي كيان العدو لالستفادة من
اإلرهابيين إليجاد منطقة عازلة في المنطقة الحدوديّة.
وتوالت أمس ردود الفعل المستنكرة للعدوان معتبرة
أنه يشير إلى إصرار «إسرائيل» على استهداف المقاومة
في أي زم��ان ومكان ،الفتة إل��ى «أن العدو اإلسرائيلي
يشكل ،مع التنظيمات المسلحة التي تستهدف سورية،
وجهين إلرهاب واحد» .لكنها شددت على أن حزب الله لن
يترك هذه العملية تمر ،وأن رده على هذا االعتداء الفاضح،
سيكون قوياً.

حردان :العدوان يدفع المقاومة
إلى تغيير قواعد االشتباك

وف��ي السياق ،أك��د رئيس ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان أنّ المعركة بين محور
المقاومة والعدو الصهيوني ،هي معركة مفتوحة على
ك ّل االحتماالت ،وأن العدوان اإلرهابي الصهيوني الذي
استهدف السيادة السورية والمقاومة في آن ،هو تصعيد
خطير يدفع محور المقاومة إلى تغيير قواعد االشتباك
على أكثر من صعيد.
وأكد رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون
في تغريدة عبر «تويتر»« :أننا لم نكن بحاجة لمجزرة
القنيطرة لنكتشف سلوك إسرائيل اإلرهابي فهذا مسارها
التاريخي».
في المقابل ،اعتبر النائب السابق مصطفى علوش
لـ«البناء» أن «العدوان على حزب الله حصل على األرض
السورية ،ل��ذا ال��رد يجب أن يكون من خ�لال األراض��ي
السورية بغض النظر عن الجهة التي سترد».
ولفت ،إلى أن ح��وار تيار المستقبل – حزب الله لن
يتعدى المواضيع المحلية ،مشددا ً على «أن تيار المستقبل
سيحافظ على الخيط الرفيع من الحوار مع الحزب لتحقيق
ولو بعض االستقرار على الساحة الداخلية».

صراع ريفي -المشنوق

في سياق آخر ،وبعد أقل من  48ساعة من استقبال وزير
العدل أشرف ريفي ذوي الموقوفين اإلسالميين في سجن
رومية الذين نقلوا من المبنى «ب» إلى المبنى «د» ،شهدت
منطقة باب التبانة تظاهرة على خلفية العملية األمنية في
السجن المذكور.
وأدرج���ت م��ص��ادر ش��ارك��ت ف��ي لقاء وزي��ر الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق أمس مع وفد طرابلسي برئاسة
رئيس «هيئة علماء المسلمين» الشيخ سالم الرافعي،
زيارة أهالي الموقوفين اإلسالميين ريفي والتظاهرة ،في ما
وصفته بـ«الصراع الخفي» بين وزيري الداخلية والعدل،
الفتة إلى أن «هذا الصراع ليس جديداً ،لكنه ظهر جليا ً بعد
عملية سجن رومية».
وك��ان المشنوق عرض مع الوفد الطرابلسي أوضاع
الموقوفين اإلسالميين بعد العملية األمنية األخيرة في
سجن رومية.
وأك��دت مصادر المجتمعين لـ«البناء» «أن وف��دا ً من
المشايخ سيزور اليوم السجن لتقديم المالبس للسجناء
واالطمئنان إلى صحتهم» ،ولفتت المصادر إلى تأكيد
المشنوق أن كل الحديث عن الحالة السيئة للسجناء
هو حديث مضخم ،وأن ال ح��االت تستوجب نقل أي من
السجناء إلى المستشفى لتلقي العالج .وهذا ما أكدته
لجنة طبية أرسلها المدير العام لقوى األم��ن الداخلي
اللواء إبراهيم بصبوص إلى السجن لإلطالع على أوضاع
الموقوفين وال سيما من الناحية الصحية.

الحرب لي�ست خياراً ( ...تتمة �ص)1
السورية وصوالً لمنح «النصرة» فرصة التموضع في األراضي
اللبنانية المتاخمة ل��ح��دود ال��ج��والن وفلسطين؟ وم��ا ل��م تفعل
«إس��رائ��ي��ل» ذل��ك فهي لن تملك رأس الجسر ال��ذي يتيح لها أن
تدعي بقاء اللعبة مفتوحة وسيكون عائدها محصورا ً بالجانب
التكتيكي المعنوي وبالخسارة التي لحقت بالمقاومة والتحدي
المعنوي الذي فرضته عليها.
 بالمقابل يشكل التحدي ال��ذي فرضته العملية بعد كالمقائد المقاومة ،سببا ً لرد يؤكد أن اللعبة انتهت ،أي أن «إسرائيل»
عاجزة عن الذهاب للحرب ،من جهة ،وأن الوضع في سورية
يتجه لمصلحة الدولة بصورة غير قابلة للتغيير ،من جهة أخرى،
وال��م��ق��اوم��ة تنطلق مما بين أي��دي��ه��ا ،وبيدها ال��ي��وم أول مؤشر
لنضوج «إسرائيل» للتسليم بهذه الحقيقة ،عبر تفادي اللجوء
«اإلسرائيلي» ألي عمل عبر الحدود مع لبنان ،لكون معادالت
الردع تحكم تلك الجبهة بوضوح ال لبس حوله ،ليصير إثبات عجز
«إسرائيل» عن الحرب مدخله عجزها عن الرد على الرد ،بحجم
يستدعي حربا ً وهروبها إلى ما دون الحرب ،وبالمقابل ،تقديم
الرد بصياغة تسمح بقراءته إثباتا ً للتغيير المحسوم في سورية
لمصلحة الدولة السورية وجيشها ومعهما المقاومة التي صارت
موجودة في الجوالن وستنقل فائض قوتها وقدرتها الردعية إلى
هناك ،فالقضية إذن هي من يحسم سيطرته على الجوالن وفقا ً
لمعادالته ،هل تثبت المقاومة هناك وتحكم إغالق المنافذ نحو
لبنان ،أم تتقدم «النصرة» تحت غطاء النار «اإلسرائيلية»؟ وإذا
ذهبنا أبعد هل يكون التغيير في الموازين الذي تنتجه العملية عبر
الرد الذي ستفرضه ،مدخالً إلخراج «جبهة النصرة» من جبهة
الجوالن تحت العين «اإلسرائيلية» ،من دون أن تتجرأ «إسرائيل»
على المخاطرة بتدخل يتخطى رف��ع العتب ،أم يصل التعامل
«اإلسرائيلي» إلى حد التهديد بالدخول في حرب؟
 معنى أن «إسرائيل» ستدفع الثمن غاليا ً هو أن تخسر فرصةال��ح��زام األم��ن��ي ال���ذي اشتغلت عليه ط��وي�لاً وال���ذي أرادت����ه بوابة
مقايضات تحلم بأن توصلها لقرار أممي تحتمي وراءه ينهي وجود
حزب الله على جبهة الجوالن ويوصلها لما يشبه القرار ،1701
طالما أن وجود المقاومة هناك والذي استهدفت رمزيته الغارة يؤكد
أن الجبهة قد فتحت وأن الحزام األمني لن تقوم له قائمة.
 الرد في يوم قادم وإن غدا ً لناظره لقريب.ناصر قنديل

البحرين �ستحاكم ( ...تتمة �ص)1
وأكد البيان ان «كل التهم التي تضمنها بيان النيابة العامة نفاها األمين
العام للوفاق الشيخ علي سلمان جمل ًة وتفصيالً ولم تعد هناك أي قضية
حقيقية وال يوجد أي مبرر قانوني وال أخالقي لالعتقال وال المحاكمة
إطالقاً».
ودعا عدد كبير من منظمات الدفاع عن حقوق االنسان الى االفراج عن
الشيخ سلمان.
وطالبت «هيومن رايتس ووتش» في بيان سلطات البحرين باإلفراج عنه
مشيرة الى انها درست ثالثة من خطاباته ولم تجد فيها ما يبرر مالحقته
امام القضاء.
كما دعت منظمة «العفو» الدولية من السلطات «اإلفراج فورا ً ومن دون
شروط» عن الشيخ سلمان الذي يبلغ التاسعة واالربعين من العمر .وأكدت
أنها ستعتبره «سجين رأي» اذا ما دانه القضاء.
وقالت منظمة «العفو» انها بعثت برسالة الى مكتب المحامي العام لتطلب
توضيحات حول مالحقة الشيخ علي سلمان «وانها لم تحصل على رد».

تون�س تتوقع ت�شكيل حكومة خالل �أيام
قال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر أمس،
إنه من المتوقع أن ينتهي رئيس ال��وزراء المكلف من
إعداد تشكيلته الحكومية خالل أيام قليلة قبل أن يقدمها
للبرلمان األسبوع المقبل للمصادقة عليها.
وأض���اف الناصر للصحافيين «الحكومة ستكون
جاهزة خالل أي��ام وس ُتعرض للمصادقة على مجلس
نواب الشعب األسبوع المقبل».
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي كلف
الحبيب الصيد وهو وزير داخلية سابق في الخامس من
الشهر الجاري بتشكيل حكومة .وينص الدستور على أن
يشكل رئيس الوزراء حكومته في مدة ال تتجاوز شهر.
وق��ال مسؤولون م��ن ح��زب ن��داء تونس الفائز في
االنتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين األول

 2014أنهم يتوقعون أن ينالوا عشر حقائب وزارية من
مجموع  25وزارة في حكومة الصيد.
وم��ن المتوقع أن تشارك حركة النهضة اإلسالمية
في الحكومة المقبلة التي يتوقع أن تواجه تحديات
اقتصادية وأمنية .ولكن حتى اآلن لم يؤكد نداء تونس
مشاركة حركة النهضة بينما قال مسؤولون في الحركة
اإلسالمية إنه إثر مفاوضات مع رئيس ال��وزراء المكلف
قدمت له الئحة في األس��م��اء التي ترشحها للحكومة
المقبلة.
والحبيب الصيد ال��ذي كلف بتشكيل الحكومة هو
مسؤول في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي
الذي اجبرته انتفاضة شعبية قبل أربع سنوات على
الفرار إلى السعودية.

فهم اال�ستهداف ( ...تتمة �ص)1
لو كانت شروط اللحظة السياسية والعسكرية واألمنية
الحالية موجودة أو غير موجودة ،كما أ ّننا نجزم في هذا
السياق أنّ هذا االستهداف لم يكن من أجل االستهداف ذاته،
بمقدار ما كان استهدافا ً في سياق قائمة أهداف تبحث عنها
مؤسسة مختصة داخل كيان العدو ،وإذا ما توافرت شروط
االستهداف فإنها ال تتواني أو تتهاون في التقاط واستغالل
هذه الشروط ،والتي هي في جوهرها شروط موضوعية
تتعلق بنجاح عملية االستهداف ذاتها.
أمور كثيرة يجب أن تستوضح من وراء هذا االستهداف،
رجوعا ً إلى ما تمتلكه المؤسسة األمنية في «حزب الله»،
ووض��ع خريطة فهم حقيقي لطبيعة ه��ذا االستهداف،
من جهة المكان والزمان ،ومن جهة خريطة المرور التي
سلكها القادة الشباب الشهداء ،إذ إ ّننا نعتقد أ ّنه سوف
تظهر معطيات ذات داللة كبيرة ومهمة إذا ما فهمت هذه
الخريطة ،وطبيعتها وتوقيتها ،أل ّنها سوف تفيد كثيرا ً في
فهم وكشف طبيعة هذا االستهداف.
إنّ هذا االستهداف الذي اعتبرناه استهدافا ً أمن ّيا ً قائما ً
ومبن ّيا ً على مستوى االشتباك األم��ن��ي ،ف��إنّ جغرافيا
اشتباك تحدّد إطاره الميداني ،وال نعتقد أنّ هناك خروجا ً
على الجغرافيا التي حكمت قواعد هذا االشتباك منذ أكثر
من عامين ،لهذا فإنّ فهمنا لطبيعة الر ّد ال يمكن أن تكون
بعيدة ،ويجب أال تكون بعيدة ،عن هذا المعنى لفهم هذا

خالد الع ّبود

هيئة التن�سيق ( ...تتمة �ص)1
من جهته ،عبّر تشونغونغ عن دعم االتحاد لسورية في
مواجهة اإلرهاب الذي تتعرض له ،وأكد أن زيارته كانت
مفيدة جدا ً لالطالع على الواقع ومعرفة حقيقة األوضاع عن
كثب ،مشددا ً على أنه سيعمل من خالل االتحاد البرلماني
الدولي على توضيح هذه الصورة ودعم أي جهد من شأنه
إيجاد مخرج لألزمة عبر حوار يقرر السوريون من خالله
مستقبل بلدهم.
وفي السياق ،جددت موسكو دعمها الكامل لمحاوالت
وقف االقتتال في سورية التي يقوم بها المبعوث األممي
إلى سورية ستيفان دي ميستورا على مبدأ الحل «من
الصغير إلى األكبر» من خالل المصالحات المحلية.
وفي تعليق صدر أمس عن الخارجية الروسية جاء
فيه «أن روسيا تدعم هذه المحاوالت وفي شكل أساسي
في إحدى أكبر المدن السورية حلب» .وأضافت الخارجية
«ننطلق من أن مثل هذه الجهود ستساهم في وقف العنف
والتخفيف من معاناة آالف المدنيين تمهيدا ً لعودتهم إلى

حياتهم الطبيعية».
وجاء في التعليق «إننا نؤمن بأن الخبرة المكتسبة
نتيجة عمليات التهدئة هذه ستكون مفيدة ،وأن الطرق
المستخدمة في تسوية المواقف الصعبة لخدمة المصلحة
العامة في وقف العنف ممكن أن تستخدم في حلب».
جاء ذلك في وقت قال رئيس المكتب اإلعالمي في «هيئة
التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» السورية
المعارضة ،منذر خدام ،إن المنسق العام للهيئة ،حسن
عبد العظيم سيترأس وفدها في لقاء موسكو.
واشترط خدام مشاركة وزير الخارجية السوري وليد
المعلم لحضور عبد العظيم اجتماعات موسكو ،وحذر من أن
الهيئة ستخفض مستوى المشاركة في حال غياب المعلم.
من جانب آخ��ر ،أعلن خ��دام أن��ه تم تأجيل االجتماع
الموسع الذي كان من المقرر أن تعقده أطراف المعارضة
في القاهرة في  22كانون الثاني في شأن توحيد رؤيتها
السياسية.

بحث مع الجعفري ( ...تتمة �ص)1
وأض��اف أن��ه «ج��رى التأكيد خ�لال اللقاءات على
أهمية توحيد الصف الدولي لمواجهة خطر اإلرهاب»،
مبينا ً أن «هناك تعاونا ً مثمرا ً بين العراق وروسيا في
شأن مواجهة داعش والنصرة».
وأشار بوغدانوف الى أن بالده «كانت وال تزال في
طليعة الدول في مجال مكافحة اإلرهاب ،ودعمت دعما ً
عاجالً للعراق لمواجهة داعش» ،مشددا ً بالقول «أننا
مستمرون بدعم العراق وتسليحه».
وح��ذر المسؤول الروسي من أن «الخطر مشترك
وهو يهدد العراق وسورية وتركيا والمجتمع الدولي
بما في ذلك روسيا وأميركا».
وفي أول نشاط له في بغداد بحث بوغدانوف مع
وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري التعاون
السياسي واالمني والتجاري ومواجهة التحدِّيات
اإلرهابيّة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وتسلم وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري
خ�لال االجتماع مع نائب وزي��ر الخارجيّة الروسي
الروسي سيرغي
ميخائيل بوغدانوف رسالة من نظيره
ِّ
الفروف تض َّمنت دعوة رسميّة لزيارة موسكو وتأكيدا ً
واصلة دعم وح��دة وسالمة واستقرار
روس ّيا ً على ُم َ
العراق ومُواجَ هة التحدِّي ال ُمشت َرك ال ُمتمثـِّل باإلرهاب.
وع��ب��ر ال��ج��ع��ف��ري ع��ن ام��ت��ن��ان ال��ع��راق لروسيا
لمواقفها المساندة للعراق في حربه ض َّد التنظيمات
اإلره��اب��يّ��ة» ...وأوض��ح ان��ه سيلبي ال��دع��وة لزيارة
موسكو في أق��رب وق��تُ ،مشيرا ً إل��ى أنَّ دح��ر تنظيم
اإلرهابي في العراق هو انتصار لك ِّل إرادات
«داعش»
ِّ
شعوب العالم ألنَّ ال��ع��راق ه��و الخندق األول في
المُواجَ هة مع الجماعات اإلرهابيّة التي تستهدف
اإلنسانيّة كلّها.
وشدد الجعفري على ضرورة زيادة حجم التبادل
ال��ت��ج��اريِّ واالستثمار ال��روس��ي ف��ي ال��ع��راق وفتح
آف��اق التعاون ال ُمشت َرك في المجاالت السياسيّة،
واألمنيّة ،واالقتصاديّة ،بما يخدم مصلحة الشعبين
غني بالثروات ،إال
الصديقين .وقال« :إنَّ العراق بلد
ٌّ
أنـَّه يم ُّر بظروف استثنائيّة تحاول هدر ثرواته ،وسلب
إمكاناته م ّما يتطلـَّب ُمسانـَدته من الدول الصديقة؛
للقضاء على المجاميع اإلرهابيّة وإعادة إعمار البُنى
التحتيّة».

الحوثيون ي�سيطرون على «النهدين» وم�صدر ع�سكري ينفي
أع��ل��ن��ت ج��م��اع��ة «أن���ص���ار ال��ل��ه»
(ال��ح��وث��ي��ون) سيطرتها ع��ل��ى جبل
النهدين المطل على دار الرئاسية جنوب
العاصمة اليمنية صنعاء.
وأف��ادت مصادر مطلعة إن مسلحي
جماعة ال��ح��وث��ي سيطرت على جبل
النهدين المطل على دار الرئاسية ظهر
أمس.
فيما قال القيادي في جماعة «أنصار
الله» علي البخيتي إن اللجان الشعبية
تسيطر على جبل النهدين المطل على
دار الرئاسة .وأض��اف البخيتي على
صفحته الرسمية على شبكة التواصل
االج��ت��م��اع��ي «ف��اي��س��ب��وك» ان اللجان
الشعبية سيطرت على جبل النهدين
وان مسلحي اللجان يسمحون لجنود
الحماية الرئاسية بالنزول من جبل
النهدين بسالحهم الشخصي وأغراضهم
الخاصة.
من جهته نفى مصدر عسكري في وزارة
الدفاع صحة انباء تحدثت عن تمكن
سيطرة الحوثيين على جبل النهدين.
وقال المصدر في حديثه لـ«عدن الغد»
إن ما تم تداوله عن سقوط النهدين بيد
الحوثيين ليس صحيحا ً وإنما سقطت
ق��ذائ��ف ه���اون ع���دة ف��ي محيطه وف��ي
الجبل نفسه وتم الرد بقوة على مصادر
النيران .واستغرب المصدر من تسريب
مثل هذه المعلومات غير الصحيحة من
قبل قيادي من «انصار الله».
وكانت مصادر ميدانية في صنعاء
أفادت ان الحوثيين يقومون بمحاصرة
القصر الجمهوري بعد ساعات من بدء
س��ري��ان وق��ف إط�ل�اق ال��ن��ار ب��ن��اء على
ات��ف��اق م��ع اللجنة الرئاسية برئاسة
صالح الصماد.

االستهداف ،باعتباره استهدافا ً أمنيا ً صرفاً ،له عالقة
بعناوين عسكرية وغير عسكرية.
بما أنّ االستهداف جاء كذلك ،ليس محصورا ً بعنوان
العدوان الحالي على سورية فقط ،وليس مشروطا ً برسائل
معينة أو لحظة صاعدة خارج السياق العام للمواجهة،
وبما أ ّنه لم يكن مقطوعا ً عن جملة استهدافات ماضية لها
ذات الطبيعة األمنية ،وهي في أغلبها استهدافات تتعلق
بقائمة أهداف منتخبة من قبل العدو ،فإننا نعتقد أنّ الر ّد
يجب أن يكون في ذات المستوى وذات العنوان األمني،
وليس ر ّدا ً عسكر ّيا ً تتخيّله بعض األمزجة وتتطلع إليه
بعض األنفس!.
وأخيرا ً فإ ّننا نقدّر على أنّ المجال الحيويّ الذي حدّدناه
لجهة الر ّد الذي يجب أن يكون ،بعيدا ً عن كونه ر ّدا ً تقن ّيا ً
يضع اعتبارات جديدة لطبيعة االستهدافات المتكررة من
قبل كيان العدو ،ويعيد لجم شهيّته التي نجحنا في لجمها
عسكر ّياً ،وأشعرناه بفداحة المقابل الذي يمكن أن يكون،
فإ ّننا نعتقد أنّ حالة معنوية تتعلق بالوعي والعقل الجمعي
لدى جمهور حلف المقاومة أضحى بحاجة ماسة لمثل هذا
الر ّد الذي ال يتحمل مسؤوليته «حزب الله» وحيداً!

من جانبه جدَّد مبعوث الرئيس فالديمير بوتين دعم
بالده للعراق في مُواجَ هة اإلرهاب والسعي الحثيث
لتعزيز العالقات بين موسكو وبغدادُ .مشيرا ً إلى أنَّ
الوفد الروسي سيبحث مع المسؤولين العراقيِّين
بخاصة أنَّ
العديد من الملفات ذات االهتمام ال ُمشت َرك
ّ
ُممثـِّلي الشركات الروسيّة يتطلـَّعون لالستثمار في
العراق.
ويترأس بوغدانوف في زيارته هذه التي تستغرق
يومين وف��داً ،يضم مسؤولين في وزارة الخارجية
وشركة «غاز بروم» الروسية ،إلجراء محادثات مع
القادة العراقيين سيبدأها في وقت الحق اليوم مع
وزير الخارجية ابراهيم الجعفري والنفط عادل عبد
المهدي لبحث مختلف القضايا الراهنة على الساحة
ال��دول��ي��ة ،وبخاصة م��ا يتعلق منها بالحرب التي
يخوضها ال��ع��راق ضد تنظيم «داع���ش» والتسليح
الروسي لمواجهة اإلره��اب ،اضافة إلى التعاون في
م��ج��االت االقتصاد والطاقة على ض��وء االنخفاض
الكبير في أسعار النفط ،حيث يعتبر العراق وروسيا
بلدين في مقدم المتضررين من هذا اإلنخفاض ،ولذلك
سيتم خالل زيارة المبعوث الروسي بحث التعاون
في مجاالت استثمار الغاز العراقي للتعويض عن
الخسائر التي سببها انخفاض اسعار النفظ وامكان
مشاركة روسيا في انشاء مشاريع الستثمار الغاز
العراقي.
وتثير محاوالت تنظيم «داع��ش» لفرض سيطرته
على سورية والعراق قلق المجتمع الدولي ،إذ أعربت
دول عدة من بينها عربية وأجنبية عن «قلقها» حيال
محاوالت التنظيم هذه ،قبل أن يقوم التحالف الدولي
بقيادة واشنطن بضربات جوية لمواقع التنظيم
بمناطق متفرقة من البلدين.
على الصعيد األمني ،عززت القوات األمنية العراقية
مواقعها بجانب «المقدادية» بحشود وصوال ً إلى شمال
شرقي بعقوبة تمهيدا ً إلطالق عملية عسكرية لطرد
«داع��ش» من قرى القضاء ،في حين يستمر الحراك
العسكري في األنبار ،حيث يحشد الجيش العراقي
قواته وتدعمه ق��وات «الحشد الشعبي» والعشائر
للسيطرة على الطريق ال��راب��ط بين هيت ومعسكر
البغدادي وحديثة ،وليسيطروا عليه بعد ذلك.

�إعالنات ر�سمية
إعالن تلزيم
صادر/64 :ر
وارد2014/2670 :
تجري لجنة المناقصات في الجامعة
اللبنانية مناقصة عامة لتلزيم تقديم:
إنشاء درج وتركيب مصعد كهربائي لزوم
كلية العلوم الفرع األول .على أساس سعر
يقدمه العارض.
وذلك في مبنى اإلدارة المركزية للجامعة
اللبنانية ـ المبنى الزجاجي محلة المتحف.
الساعة  14.30الرابعة عشرة والنصف
من يوم الخميس الواقع فيه 2015/2/12
من شهر شباط سنة  2015لصالح كلية
العلوم الفرع األول.
ت��ق��دم ال��ع��روض وف��ق ن��ص��وص دفتر
ال��ش��روط ال��خ��اص ال���ذي يمكن االط�ل�اع
والحصول عليه لدى أمانة سر كلية العلوم
ـ الفرع األول.
العنوان :الحدث ـ الشويفات ،مبنى كلية
العلوم ـ الفرع األول.
مكتب :أمين السر يونس حمود.
ي��ج��ب أن ت��ص��ل ال���ع���روض وط��ل��ب��ات
االش��ت��راك في المناقصة إل��ى قلم الدائرة
اإلداري���ة المشتركة في رئاسة الجامعة
اللبنانية قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
من يوم األربعاء الواقع فيه 2015/2/11
وذلك أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في 15 :كانون الثاني 2015
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف 89
إعادة إعالن
تعيد مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إج���راء مناقصة عامة وبواسطة الظرف
المختوم لتلزيم خدمة رس��ائ��ل خليوية
( )SMSل���زوم م��ش��روع اإلن����ذار المبكر
لآلفات واألمراض الزراعية التابع لمصلحة
األبحاث العلمية الزراعية.
المكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ
رياق ـ البقاع.

الزمان :الساعة العاشرة من يوم الثالثاء
الواقع بتاريخ .2015/1/27
فعلى م��ن يهمه األم���ر الحصول على
دفتر الشروط الخاص المودع نسخا ً عنه
في محطة تل العمارة ـ رياق ـ البقاع لدى
قسم المناقصات وفي محطة الفنار ـ 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 إلى إدارة
مصلحة األب��ح��اث العلمية في محطة تل
العمارة ـ رياق ـ 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 2015/1/14
رئيس مجلس اإلدارة ـ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 94
إعالن مناقصة عمومية
تعلن بلدية بيروت عن إجراء مناقصة
عمومية لتلزيم ثالث سيارات نقل ركاب (7
ركاب) دفع رباعي لزوم فوج اطفاء مدينة
بيروت.
وذل��ك في تمام الساعة الثانية عشرة
والنصف من ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه
 2015/2/17في مقر المجلس البلدي
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط
مدينة بيروت التجاري ـ ش��ارع ويغان ـ
الطابق الثاني.
يمكن لمن ي��رغ��ب االش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة االطالع على دفتر الشروط العائد
لها ف��ي مصلحة أم��ان��ة المجلس البلدي
(الغرفة  )203على العنوان أعاله ،وذلك
طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ت��ودع ال��ع��روض خ�لال أوق���ات ال��دوام
الرسمي في الصندوق الخاص الموجود
في مصلحة أمانة المجلس البلدي ،وذلك

قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم المحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  15كانون األول 2015
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 99
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2014/12/29على المتهم عدنان عباس
منصور جنسيته لبناني محل إقامته
جبشيت ـ الساحة العامة والدته سكينة
تولد  1968جبشيت سجل  148جبشيت
أوقف غيابيا ً بتاريخ  2014/12/15وال
يزال فارا ً بالعقوبة التالية اعتبار الحكم
الغيابي الصادر عن هذه المحكمة بحق
المتهم ع��دن��ان ع��ب��اس منصور بتاريخ
 2014/4/28ساقطا ً وك��أن��ه ل��م يكن
لكافة مفاعيله ،تجريم المتهم عدنان
عباس منصور المبينة كامل هويته أعاله
بجناية المادة  213/639عقوبات وما
تزال عقدته األشغال الشاقة المؤقتة بحقه
م��دة خمس س��ن��وات سندا لها واعتباره
فارا ً من وجه العدالة وانفاذ مذكرة إلقاء
القبض بحقه وتجريده من حقوقه المدنية
ومنعه طيلة م��دة ف���راره م��ن التصرف
بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومن
إقامة الدعاوى عدا المتعلق منها بأحواله
الشخصية وبتعيين رئ��ي��س ق��ل��م ه��ذه
المحكمة قيما ً على أمواله وبإبالغ ذلك ممن
يلزم وتدريكه الرسوم والنفقات كافة وفقا ً
للمواد  213/639من قانون العقوبات
الرتكابه جناية السرقة وق��ررت إسقاطه
من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً إلدارة
أمواله طيلة مدة فراره.
في 2015/1/8
رئيس محكمة الجنايات النبطية
القاضي محمد خير مظلوم
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