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المنطقة بين الزلزال ( ...تتمة �ص)1

تشييع الشهيد علي حسن ابراهيم في يحمر

المنطقة ومعها العالم بين زل��زال وب��رك��ان ،بين
فكي كماشة الجنوب والجنوب ،وزم��ام المبادرة
بين البحار الخمسة بيد قوى محور المقاومة ،من
البحر األب��ي��ض المتوسط حيث ال��م��ق��اوم��ة تمسك
الدفة ،إلى بحر قزوين والخليج حيث قائد الحرس
الثوري اإليراني يقول :على «إسرائيل» أن تنتظر
عاصفة م��د ّم��رة ،وص���والً إل��ى البحر األح��م��ر حيث
تحركت البوارج األميركية تهيؤا ً لنقل الدبلوماسيين
من سفارة واشنطن في صنعاء ،إلى البحر األسود
حيث يرابط األسطول الروسي بمد ّمراته وسفنه
الحربية المحملة بالصواريخ ،وشحنات السالح
لك ّل من سورية والعراق وإيران.
كيان االحتالل في حالة الذعر يحسب االحتماالت
والفرضيات وي��ح��اول توقع ال��س��ي��ن��اري��وات ،وفي
المقابل يهيّئ المالجئ والجبهة الداخلية ،ويع ّم
االس��ت��ن��ف��ار م��ن ال��ش��م��ال إل��ى ال��ج��ن��وب ويشمل ك ّل
المرافق والمدن والمنشآت ،بينما البورصة شهدت
شلالً في تداول األسهم ،وأولى النتائج كانت سقوط
مشروع رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو
ب��وض��ع خ��ط��ط اس��ت��ي��ع��اب ل��ع��ش��ري��ن أل���ف مهاجر
من فرنسا توقع قدومهم تلبية لندائه بعد أحداث
باريس ،بينما تخشى المواقع اإلعالمية الصهيونية
في العالم موجات هجرة معاكسة قلقا ً من حجم الر ّد
ونوعيته ومستواه ،واأله ّم تداعياته التي قد تكون
حربا ً شاملة.
الصحافة «اإلسرائيلية» التي ارتبكت بين التأييد
والتحليل والتخ ّوف والقلق مع اإلع�لان عن عملية
القنيطرة ،بدأت تعترف باألهداف الحقيقية للعملية
وربطها بفشل مشروع الحزام األمني الذي أرادت
حكومة نتنياهو إقامته على ح��دود ال��ج��والن ،كما
ق��ال��ت صحيفة «ه���آرت���س» ،ال��ت��ي كشفت أنّ هدف
التدخل «اإلسرائيلي» في جبهة الجوالن كان تشكيل
قوة تشبه «جيش أنطوان لحد» في جنوب لبنان قبل
ان��ه��ي��اره ف��ي ع��ام  ،2000ووص��ف��ت ه��دف العملية
بالضغط على سورية وحزب الله إلخالء المقاومة
للمنطقة ،بعدما بدأ مشروع «جبهة النصرة» يعيش
ذات أمراض التآكل التي سبقت انهيار «جيش لحد»،
بينما ذهبت الصحف األخرى إلى توقع سيناريوات
اف��ت��راض��ي��ة ل���ر ّد ال��م��ق��اوم��ة ،وه���ي تعكس درج���ات
االستنفار في جيش االحتالل والجبهة الداخلية،
بعد مقارنتها بما جرى في حرب تموز .2006
المقاومة التي واصلت تشييع شهدائها ،وسط
جمهورها الغاضب والمتطلع إل��ى ال��ر ّد المناسب،
بدت كما في مثل هذه األح��وال بعيدة عن االنفعال،
تأخذ وقتها ،ت��درس ال��خ��ي��ارات وال��م��واق��ف ،واثقة
بقضيتها المشروعة وحقها في ال��ر ّد بسقف عال،
وتركت ك ّل الخيارات مفتوحة.
من صنعاء ك��ان السيد عبد الملك الحوثي يعلن
ب��اس��م «أن��ص��ار ال��ل��ه» ،بعد اكتمال سيطرتهم على
وس��ائ��ل اإلع��ل�ام وم���ق���رات رئ��اس��ت��ي الجمهورية
والحكومة ،أنّ ال نية الستهداف ال��رئ��اس��ات ،وأن
ال نية انقالبية ،ب��ل ال ي��زال اإلص�ل�اح ه��و الهدف،
لكن القضية مشروعة والسقف ع��ال والخيارات
مفتوحة.

بينما ي��واص��ل ح��زب الله تشييع ش��ه��داء ال��ع��دوان
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ع��ل��ى ال��ق��ن��ي��ط��رة ،وت��ق � ّب��ل التبريكات
باستشهادهم ،رفعت طهران وتيرة الوعيد لـ«إسرائيل»
بـ«عواصف مد ّمرة» ردا ً على هذا العدوان .في حين تسيطر
حال الذعر على المستويات السياسية والعسكرية واألمنية
والشعبية «اإلسرائيلية» من تداعيات خطيرة للغارة.

الر ّد ثالثي ...من الجوالن؟

وف��ي السياق ،أك��دت م��ص��ادر مطلعة لـ«البناء» أنّ
علي
استهداف العميد في الحرس الثوري اإليراني محمد ّ
الله دادي في سورية ،يستدعي مشاركة إيران حزب الله
وسورية في الر ّد على «إسرائيل» ،مشدّدة على «أنّ الر ّد
لن يكون أحاديا ً إنما من محور المقاومة وهذا ما يثير القلق
والذعر عند العدو».
وشدّدت المصادر على «أنّ الوجود اإليراني في سورية
شرعي ،فهو خاضع التفاقية
هو وفق القانون الدولي،
ٌ
الدفاع المشتركة الموقعة بين البلدين» ،الفتة إلى «أنّ
إسرائيل لم تأخذ ذلك في الحسبان» ،ورأت «أنّ االستهداف
اإلسرائيلي للعميد اإليراني يعني فتح حرب مع إيران ،بيد
أنّ إسرائيل ال تريد فتح أي جبهة».
وعلقت مصادر عسكرية لـ«البناء» على قول مسؤول
أمني «إسرائيلي»« :إنّ إسرائيل لم تكن تقصد استهداف
الجنرال اإليراني» ،فأشارت إلى «أنّ هذا الكالم يأتي في
خانة التخفيف من وطأة الخسائر ،إال أنّ ذلك لن ينفع».
ورجحت المصادر أن يكون الر ّد على العدوان بفتح جبهة
الجوالن».

الحرس الثوري:
عواصف مد ّمرة لـ«إسرائيل»

في هذا الوقت ،أكد القائد العام للحرس الثوري اللواء

محمد علي جعفري في بيان بمناسبة استشهاد العميد
علي الله دادي في العدوان« ،ان ّاستشهاد أبناء األمة
ّ
في القنيطرة يشكل مؤشرا ً آخر على قرب انهيار الكيان
الصهيوني الظالم واإلرهابي» .مشيرا ً إلى أنّ «على الكيان
اإلسرائيلي أن ينتظر عواصف مد ّمرة وقد جرب غضبنا في
الماضي» .
وتابع« :إنّ الحرس الثوري برهن وكما في الحروب
السابقة في لبنان وفلسطين انه سيواصل صموده حتى
انهيار الكيان الصهيوني ،وأنّ الحرس الثوري سيواصل
بال ه��وادة دعمه للمجاهدين والمقاتلين المسلمين في
المنطقة حتى القضاء على جرثومة الفساد وإزالتها عن
الجغرافيا السياسية للمنطقة».
وبالتوازي اعتبر «حزب الله» أن «الغارة في سورية
رفعت القناع عن وجه العدو اإلسرائيلي الذي ق ّرر مواجهة
المقاومة مباشرة ال عبر أقنعته التي قاتلت المقاومة منذ 4
سنوات هناك ،لذلك نؤكد أنّ هذه هي حقيقة المعركة لمن
ال يزال يبحث عن أسبابها كونها ليست حرب تغيير نظام
أو إصالح سياسي بل حرب يشنها العدو وحلفاؤه على
المقاومة وحلفائها في المنطقة كلها».
وأك��د عضو كتلة «ال��وف��اء للمقاومة» النائب ن��واف
الموسوي خالل تشييع الشهيد علي حسن ابراهيم الذي
قضى في الغارة ،أنّ «المقاومة على جاهزية كاملة للتعامل
مع العدو على النحو الذي يح ّول عملية االغتيال من نصر
يمكن أن يوظفه مرشح لالنتخابات إلى عار يتك ّرس على
جبينه بل عنوانا ً لهزيمته».
وفي إطار محاوالت العدو تدارك تداعيات الغارة على
كيانه ،أش��ارت القناة «اإلسرائيلية» العاشرة ،إلى أنّ
الجيش ق ّرر مساء أمس إغالق طريق الشمال القديم في
الجليل األعلى أمام حركة المركبات المدنية حتى إشعار
آخ��ر ،تخوفا ً من هجوم لحزب الله في منطقة الجليل.
وأوضحت القناة أن الشارع المذكور يمر قرب مستوطنات
«دوفيف وأفيفيم» في الجليل األعلى ،كمنطقة حساسة
يتواجد فيها عدد كبير من المستوطنين اليهود.
وع��ززت «إسرائيل» أمس موقع افيفيم المقابل لبلدة
مارون الراس جنوب لبنان بـ ثالث دبابات ميركافا وألقى
الطيران الحربي «اإلسرائيلي» المعادي بالونات حرارية
فوق البحر مقابل الساحل الجنوبي.

تداعيات العدوان على القنيطرة

وكشفت تقارير استخبارية وأمنية متابعة حجم
التعاون والتنسيق الهائلين في الميدان االستخباري
بين «إسرائيل» والسعودية وط��واق��م استخبارية من
دول أخرى ،إضافة إلى الخدمات التي تقدمها العصابات
اإلرهابية وفي مقدمها عصابة «النصرة» إلى أجهزة األمن
«اإلسرائيلية».
وتفيد التقارير أن «إسرائيل» أصابتها حالة يمكن
وصفها بـ «تخمة المعلومات االستخبارية» منذ أن بدأت
أحداث العنف تضرب الساحات المجاورة لها ،وبالتحديد
الساحة السورية وعدم االستقرار األمني في لبنان ،حيث
تدفقت المعلومات االستخبارية على «إسرائيل» من
جهات مختلفة وتكثف التنسيق االستخباري واألمني
بين «إسرائيل» وأجهزة استخبارية إقليمية باتت تربطها
اليوم عالقات قوية للغاية ،وشكل جهاز االستخبارات
السعودي «الرافد» األب��رز في المعلومات االستخبارية
التي تدفقت على «إسرائيل» والتي رك��زت في معظمها
على نشاطات حزب الله ،وأيضا ً على المواقع الحساسة
للجيش السوري.
وطرح المحللون «اإلسرائيليون» ،أمس ،عدة تساؤالت
ح��ول الغارة في منطقة القنيطرة ،وأولها ما إذا كانت
االستخبارات «اإلسرائيلية» قد علمت ،قبل التنفيذ ،بوجود
ضابط إيراني كبير ،أو أكثر ،في قافلة السيارات التي
استهدفت.
واعتبر المحلل العسكري ف��ي صحيفة «يديعوت
أحرونوت» ،ألكس فيشمان ،أنه بهذه الغارة اصطادت
«إسرائيل» ثالثة عصافير بحجر واحد« :انتهاك السيادة
السورية (؟!) ،قتل رموز من حزب الله ،وتصفية جنرال
إيراني» بحسب تعبيره.

جولة الجوالن ( ...تتمة �ص)1
اعتبار الحرب مع المقاومة التي تواجهها «إسرائيل» جزءا ً من
ال��ح��رب التي يخوضها ال��غ��رب على اإلره���اب ،وتخسر حرب
حلفائها على سورية بعناوين التغيير والديمقراطية وحقوق
اإلنسان واإلسالم ،ويصير الغرب يخوض حربه على اإلرهاب
كفرع م��ن ح��رب «إس��رائ��ي��ل» على المقاومة ،بينما السعودية
وت��رك��ي��ا وق��ط��ر و«ال��ن��ص��رة» ي��خ��وض��ون حربهم ض�� ّد سورية
والمقاومة كجزء من حروب «إسرائيل».
 تخسر «إسرائيل» ويخسر حلفاؤها ،لتربح ماذا؟ الواضح أنّ «إسرائيل» انطلقت من معادلة السيد نصراللهب��أنّ اللعبة انتهت ،وه��ي تريد أن تقول ضمنا ً اللعبة لم تنته،
لكن لتقول عمليا ً بما أنه طالما أنّ اللعبة انتهت فما الفائدة من
استثمار في حروب اآلخرين التي سيكون الحلفاء الحاسمون
أي إيران
للغرب فيها غدا ً هم أعداء لن يتقبّلوا «إسرائيل» شريكاًّ ،
وسورية والمقاومة ،وم��ا الفائدة من االستثمار على حروب
حلفاء إقليميين سيصبحون هامشيين مع نهاية اللعبة يبحث
كل منهم عن حماية أمن نظامه ومستقبل الحاكم فيه أو حركات
كـ «النصرة» تبحث عمن يأويها ،إذن قبل أن تنتهي اللعبة على
«إسرائيل» أن تقول« :إذا كانت اللعبة انتهت فلن تنتهي على
حسابي».
 ح���ددت «إس��رائ��ي��ل» ه��دف��ه��ا ال��م��ب��اش��ر وق���� ّررت التضحيةبمصالح حلفائها ،والتصرف سريعا ً لخدمة مصالحها الحيوية
وال��وج��ودي��ة والمباشرة ،بانتظار الصيد الثمين ال��ذي يحقق
ذل��ك ،فلما ظهرت عالماته لم تتردد في االنقضاض ،والهدف
«اإلسرائيلي» هو خوض معركة الجوالن في ربع الساعة األخير
المتبقي من وقت اللعبة.
 تعرف «إسرائيل» معنى بقاء الوضع على ما هو عليه فيالجوالن وأن تقفل الستارة في المنطقة على األزم��ات وتأتي
ال��ت��س��وي��ات ،واألم���ور كما ه��ي ال��ي��وم ه��ن��اك ،ف��ه��ذا يعني شيئا ً
واحدا ً وهو تعزز وضع البنية المقاومة اللبنانية والسورية في
الجوالن ،وجعله بعد نهاية األزمات ساحة االستنزاف المقبلة
لـ«إسرائيل» وساحة اإلسناد للمقاومة في فلسطين بمثل ما هو
جنوب لبنان ،ولكن بحماية ميزان ردع أشمل وأقوى ،مع تراكم
وتساند قدرات المقاومة والجيش السوري ،وما يعنيه ذلك من
طريق مفتوح لزوال «النصرة» واضمحالل وجودها ليلي ذلك
تداعي منظومات األمن «اإلسرائيلية» واندالع انتفاضات ثالثة
وراب��ع��ة في الضفة وغ��زة واألراض���ي المحتلة العام  48وفي
الجوالن أوالً وأخيراً.
 هذه ليست فرضية بالعيون والحسابات «اإلسرائيلية» ،بلهي واقع محقق إذا بقي الوضع على حاله ،والنهاية المترتبة
عليه هي في الح ّد األدن��ى إذا صمد الكيان المهلهل والمترهّل
والمتآكل ،أن يجد قادته ممرا ً إلزاميا ً لتفادي االنهيار أو المغامرة
بحرب النهاية ،وهو القبول باالنسحاب من ك ّل األراضي المحتلة
العام  1967ونشوء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
وتج ّرع الكأس المرة لح ّل لقضية الالجئين قاعدته حق العودة.
 ثمة ما يمكن لـ«إسرائيل» فعله لتفادي هذا المسار للعبة التيتنتهي ،بفتح قوسين عنوانهما« ،جولة في الجوالن» تأخذه اآلن
إلى نتيجة عنوانها إخراج المقاومة من المعادلة بشقيها اللبناني
وال��س��وري ،وف��رض معادلة الصمت على الجبهات الحدودية
كافة ،عبر مسار تسخين تصاعدي ،ربما يصل حافة الحرب،
لكنه يستدرج تدخالً دول��ي��ا ً يتيح ص��دور ق��رار شبيه بالقرار
.1701
 ر ّد المقاومة سيسعى لتفادي منح «إسرائيل» هذه الفرصة،فليفكر «اإلسرائيليون» كثيرا ً ويحاروا في توقع الر ّد وطبيعته
ومكانه وزمانه.
ناصر قنديل

واق��ت��رح وزي��ر ال��دف��اع ال��روس��ي مناقشة آف��اق العمل
المشترك للبلدين في إطار هذه الوثيقة خالل أول لقاء،
إضافة إلى أنشطة عملية أولية سيباشر بها الطرفان قريباً،
كما أعرب عن اهتمامه بتبادل التقديرات حول الوضع في
الشرق األوسط وآسيا الوسطى.
وقيم الوزير عاليا ً الجهود اإليرانية في مكافحة اإلرهاب
الدولي مؤكداً« :نرحب بسعي طهران إلى التعاون الصادق
ح��ول أفغانستان في إط��ار منظمة شنغهاي للتعاون.

المسلحين ف���روا م��ن المعركة داخ���ل األراض���ي
السورية .وتخوفت مصادر أمنية من أن يكون
دخ��ول ه��ؤالء المسلحين في إط��ار مخطط جديد
لتفجير المنطقة.
وك��ان تنظيم «داع��ش» أق��دم أم��س وقبله على
خطف ثالثة أشخاص من بلدة عرسال ال يزال
مصيرهم مجهوالً.

ونالحظ برضى خطوات جادة من قبل إيران في مكافحة
تهريب المخدرات من األراضي األفغانية» ،ونوه بأن «دورا ً
خاصا ً (في حل هذه المسائل) يعود إلى تعاون وزارتي
دفاع روسيا وإيران».
وأعرب سيرغي شويغو عن شكره لنظيره اإليراني على
الدعوة لزيارة طهران مؤكدا ً أن «هذه هي الزيارة األولى
إلى إيران لوزير دفاع روسي خالل الخمس عشرة سنة
األخيرة».

دم�شق تتجه ( ...تتمة �ص)1
وطالب المسؤول األممي األطراف بالهدوء وقال« :ندعو
إلى التزام الهدوء في المنطقة التي تشهد بالفعل حالة من
التوتر ،وال نعرف مصدر المروحتين المغيرتين ،لكننا
نعتبر أن تلك الغارة هي انتهاك التفاقية فك االشتباك لعام
 ،»1974ملمحا ً إلى «إسرائيل».
ي��ذك��ر أن ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة ت��ل��زم ال��ط��رف��ي��ن ال��س��وري
و»اإلسرائيلي» بوقف إطالق النار في البر والبحر والجو،
واالمتناع عن جميع األعمال العسكرية تنفيذا ً لقرار مجلس
األمن الدولي الرقم  338الصادر في تشرين األول .1973
ووقعت سورية و»إسرائيل» في جنيف االتفاقية في
 31أيار عام  1974بحضور ممثلين عن األمم المتحدة
وال��والي��ات المتحدة األميركية واالت��ح��اد السوفياتي
آنذاك.
جاء ذلك في وقت انتقد أمين المجلس األعلى لألمن
القومي اإليراني علي شمخاني سياسة المعايير المزدوجة
التي ينتهجها نظام السلطة العالمي في دعمه لالرهاب
تحت اسم «المعارضة المعتدلة» وتحت شعار «التحالف

الدولي» لمواجهة تنظيم «داعش» االرهابي داعيا ً مراكز
األبحاث االستراتيجية إلى كشف وفضح هذه الحقائق
للرأي العام في شكل صحيح.
وأش��ار شمخاني إل��ى األوض���اع األمنية في المنطقة
والمعايير المزدوجة التي ينتهجها االستكبار العالمي في
دعمه لالرهاب تحت مسميات وشعارات مختلفة وقال:
«إن التوضيح الصحيح الستراتيجية هذه التطورات يقع
على عاتق مراكز االبحاث االستراتيجية».
وفي السياق ،أكد المسؤول اإليراني أن الممارسات
اإلرهابية التي ينتهجها كيان االحتالل الصهيوني تسببت
في تعرض دول المنطقة للمزيد من األخطار وبخاصة في
سورية والعراق وبات واضحا ً للغاية ضلوع هذا الكيان
اإلرهابي في األوضاع التي تشهدها بلدان المنطقة .
وقال« :إن الكيان الصهيوني يؤدي دورا ً كبيرا ً في دعم
األعمال اإلرهابية التي تشهدها سورية والعراق حالياً»،
مؤكدا ً وقوف أقطاب االستكبار العالمي وراء هذه األعمال
اإلجرامية.

ال�سي�سي :لن ن�سمح ( ...تتمة �ص)1
وعن الوضع في ليبيا ،قال« :رؤيتنا للوضع الليبي ال
تختلف كثيرا ً عن الوضع السوري ،فأمن الشعب الليبي
هو األهم ووحدة ليبيا وعدم تقسيمها ما يهمنا ويهم جميع
العرب ،نريد في ليبيا أن نصل إلى حل سياسي سلمي ،ومن
جهتنا ندعم خيار الشعب الليبي في اختيار البرلمان ومن

خالل البرلمان» ،مضيفاً« :ندعم الحل السياسي والسلمي
في ليبيا ،ولتجاوز هذه األزمة ال بد في هذه المرحلة أن
ندعم دور الجيش الوطني الليبي ،وال بد من العمل من أجل
منع وصول األسلحة والذخيرة إلى األطراف المتصارعة
وإلى الجماعات اإلرهابية داخل ليبيا».

مالجئ القلق ( ...تتمة �ص)1
وال شك أن هذا األمر يعكس عمق القلق الموجود لدى الجبهة
الداخلية «اإلسرائيلية» من إمكانية ان��دالع حرب مع حزب
الله .وأكثر من ذلك يعكس أيضا ً نوعية الهيبة العميقة التي
للحزب في عيون مستوطني الشمال .وإذا كان صمت نصر الله
جعل المستوطنين ينزلون إلى مالجئ القلق ،فإن قراره بالرد
سيرغمها حتما ً على هجر منطقة الجليل والبحث عن مالجئ في
وسط فلسطين ليختبئوا بها.
والواقع أنه خالل الساعات الـ  48الماضية نجحت مدافع

صمت الحزب في شل الحركة بمستوطنات الشمال ونام معظم
قاطنيها في المالجئ احتماء من قلقهم .حصل هذا في حين أن
الحزب لم يعد بعد طلقة واحدة ،بل ولم يقل بعد كلمة واحدة.
ومن وجهة نظر عسكرية ،فإن «إسرائيل» لو وقعت الحرب
سيبدأها من نقطة أن جبهتها الداخلية ساقطة نفسيا ً وعسكريا ً
وسياسياً .في حين أن الصورة على المقلب اللبناني من الحدود
هي عكس ذلك تماماً .مواطنو قرى الجنوب يعلنون أنهم باقون
في أرضهم ويستعدون لتوديع شهدائهم الذين باتت قوافلهم

اللجان ال�شعبية ( ...تتمة �ص)1

الوضع اليمني

أما التطورات في اليمن فقد استدعت أن يعقد مجلس
األمن الدولي ،مساء أمس جلسة مغلقة ،وذلك بنا ًء على
طلب بريطاني لعقدها بعد المواجهات بين عناصر اللجان
الشعبية التابعة لحركة «أن��ص��ار الله» ووح���دات من
الحرس الرئاسي في صنعاء.
ومن المتوقع أن يطلع موفد األمين العام لألمم المتحدة
جمال بن عمر المجلس على آخر تطورات األوض��اع في
العاصمة اليمنية صنعاء ،فيما تضاربت األنباء حول
سيطرة عناصر من اللجان الشعبية على القصر الرئاسي،
ولكن مصادر نقلت عن زعيم «أنصار الله» السيد عبد
الملك الحوثي قوله إنّ مقاتليه «يحمون قصر الرئاسة في
صنعاء من عمليات نهب األسلحة وال يحتلونه».
وكان الحوثي وصف ما حصل من تآمر السلطة اليمنية
على نتائج الحوار الوطني بـ«المؤسف» ،مشيرا ً إلى
أن هناك فرصا ً حقيقية مهمة يمكن استغاللها لتجاوز
المخاطر والتخلص من الفساد واالستبداد.
خصصه آلخر التطورات في اليمن ،شجب
وفي خطاب ّ
السيد الحوثي ما أسماه محاولة الربط بين ما حصل في
فرنسا وما يحصل في اليمن من أحداث ،وقال إن «شعبنا
اليمني أزاح عقبة كبيرة كانت تشكل عائقا ً أم��ام تنفيذ
مخرجات الحوار».
وفي ردود الفعل ،دعت وزارة الخارجية الروسية إلى
ضرورة ح ّل األزمة في اليمن بالطرق السياسية عبر حوار
وطني شامل يضمن مصالح مختلف القوى السياسية
والطوائف.

دخول م�سلحين �إلى عر�سال
تردّدت معلومات في البقاع عن دخول حوالى
 1000مسلح من التنظيمات اإلرهابية إلى بلدة
عرسال عبر فتحة موجودة في محطة التحويطة
وادي حميد القديمة شرق جنوبي مزرعة محمد
أحمد الددة ،وقد توزعوا داخل مخيمات النازحين
السوريين في البلدة المجاورة للوادي.
وأوض��ح��ت ال��م��ع��ل��وم��ات األم��ن��ي��ة أنّ ه��ؤالء

رو�سيا و�إيران ( ...تتمة �ص)1

على الصعيد األمني ،سيطرت اللجان الشعبية
على دار الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء .ولكن
مصادر نقلت عن الحوثي قوله إن مقاتليه «يحمون
قصر الرئاسة بصنعاء من عمليات نهب األسلحة وال
يحتلونه».
إلى هذا أف��اد مصدر عن ع��ودة الهدوء إلى محيط
منزل الرئيس عبد رب��ه منصور ه��ادي في صنعاء،
بعد اشتباكات شهدتها المنطقة بين اللجان الشعبية
وحرس الرئاسة.
وأف���اد مصدر ف��ي حركة أن��ص��ار الله أن مسلحي
اللجان الشعبية ال يزالون في محيط القصر الرئاسي
ولم يدخلوه ،وأنهم قطعوا كل الطرق المؤدية إليه
بعدما حاول حرس الرئيس إخراج أسلحة من القصر.
وك��ان محيط دار الرئاسة شهد اشتباكات بين
عناصر اللجان الشعبية وح��رس الرئيس ،كما دعا
الرئيس عبد رب��ه منصور ه��ادي إل��ى عقد اجتماع
عاجل لمو ّقعي اتفاق السلم والشراكة واللجان األمنية
والميدانية لحل الخالفات المطروحة كافة ،وفقا ً لما
هو منصوص عليه في االتفاقات الموقعة.
وأك���د ه���ادي عقب ت��رؤس��ه اج��ت��م��اع�ا ً ض��م هيئة
المستشارين من القوى السياسية والحزبية واللجنة
األم��ن��ي��ة ض���رورة تخطي ال��خ�لاف واالرت���ف���اع فوق
المماحكات وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها.

وكانت الحكومة وجهت للمو ّقعين على اتفاق السلم
والشراكة دعوة الى حضور لقاء عاجل سيرأسه الرئيس
عبد ربه منصور هادي من أجل ح ّل األزمة الراهنة في
البالد إثر معارك عنيفة شهدتها العاصمة بين الجيش
وقوات الحرس الرئاسي واللجان الشعبية ،أعلن في
ختامها وزير الداخلية اليمني جالل الرويشان بدء
سريان وقف اطالق النار بين الجانبين.
وبحسب بيان للحكومة ،ف��إن الدعوة قد وجهت
الى جميع األطراف السياسية الموقعة على اتفاقية
السلم والشراكة ،على أن يتم اللقاء برئاسة رئيس
ال��ج��م��ه��وري��ة ،وب��ح��ض��ور هيئتي مجلسي ال��ن��واب
والشورى.
وقالت وزي��رة اإلع�لام نادية السقاف في تصريح
صحافي إن «هيئة رئاسة مجلس النواب والشورى
والقوى الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الذي
أُبرم عشية دخول حركة انصار الله صنعاء في 21
أيلول الماضي ستحضر اللقاء» ،مشيرة الى أن اللقاء
سيبحث صياغة خريطة طريق عملية وعاجلة لوقف
العنف ومنع انحراف العملية السياسية وانجرار
الوطن إلى هاوية الدمار».
ونتيجة األحداث الجارية في اليمن خالل اليومين
الماضيين ،أغلقت سفارات فرنسا وهولندا وبريطانيا
أبوابها في صنعاء.

تعبر عن أن الشهادة على طريق المقاومة لم تعد فقط إرثا ً
شعبيا ً بل أصبحت إرث�ا ً عائليا ً ينتقل من الجد لألب ولالبن
والحفيد.
معركة الرد لم تبدأ بعد ،ومع ذلك المقاومة تثخن العدو
بجرحى قلق وبهلع يتم تسديده من مدافع عمالق اسمه المعنى
الجديد للمقاومة المحتفلة هذه األيام بعيد والدة جيل شهدائها
الثالث.

يوسف المصري

�إعالنات ر�سمية
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
األربعاء الواقع فيه  ،2015/1/28الثامن
والعشرون من شهر كانون الثاني عام
 ،2015يجري مجلس الجنوب مناقصة
عمومية ،لتلزيم أشغال كهربائية في بلدة
عيتيت ـ قضاء :صور ،وعلى أساس التنزيل
المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
الثانية ألش��غ��ال كهربائية والراغبين
باالشتراك في هذه المناقصة الحضور إلى
اإلدارة أثناء الدوام الرسمي للحصول على
الملف الكامل لألشغال لدى قلم المصلحة
الفنية بعد تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 117
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
األربعاء الواقع فيه  ،2015/1/28الثامن
والعشرون من شهر كانون الثاني عام
 ،2015يجري مجلس الجنوب مناقصة
عمومية ،لتلزيم أشغال إنشاء قصر مائي
في بلدة الدوير ـ قضاء :النبطية ،وعلى
أساس التنزيل المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
الثانية ألش��غ��ال كهربائية والراغبين
باالشتراك في هذه المناقصة الحضور إلى
اإلدارة أثناء الدوام الرسمي للحصول على
الملف الكامل لألشغال لدى قلم المصلحة
الفنية بعد تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 117

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
األربعاء الواقع فيه  ،2015/1/28الثامن
والعشرون من شهر كانون الثاني عام
 ،2015يجري مجلس الجنوب مناقصة
عمومية ،لتلزيم أشغال إنشاء خزان أرضي
200م 3مع تمديد شبكة مياه في بلدة:
الحنية ـ قضاء :صور ،وعلى أساس التنزيل
المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
األولى ألشغال مائية والراغبين باالشتراك
في هذه المناقصة الحضور إلى اإلدارة أثناء
الدوام الرسمي للحصول على الملف الكامل
لألشغال ل��دى قلم المصلحة الفنية بعد
تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 117
إعالن
{ يعلن المجلس التنفيذي لنقابة
مستخدمي وعمال المياه في البقاع عن
إج��راء انتخابات تكميلية لستة أعضاء
وج����دد ي���وم ال��ج��م��ع��ة ال���واق���ع ب��ت��اري��خ
.2015/02/13
{ المكان مقر النقابة المؤقت الكائن
في بعلبك دائ��رة توزيع وصيانة بعلبك
وج��واره��ا يفتح ال��ص��ن��دوق م��ن الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ويقفل الساعة
الواحدة بعد الظهر .كل من يرغب بالترشح
لعضوية المجلس التنفيذي عليه أن يتقدم
بالمستندات التالية:
 1ـ سجل عدلي على أن ال يكون قد مر
عليه شهر من تاريخه.
 2ـ صورة هوية أو إخراج قيد إفرادي.
 3ـ مسددا ً اشتراكاته خالل مهلة أقصاها
.2015/02/10
ف��ي ح��ال ع��دم اكتمال النصاب تعقد
الجلسة الثانية في نفس المكان ونفس
التوقيت بتاريخ .2015/02/20

