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تتمات
الحوثيون ينت�صرون ( ...تتمة �ص)1

األميركيون «استعمال النفوذ لدى حزب الله لممارسة
ضبط النفس» ،أو اتهامات إيرانية لواشنطن بالتواطؤ،
في ال�ع��دوان ،لكن شيئا ً من ذل��ك لم يحدث ،فاضطرت
«إس��رائ �ي��ل» إل��ى شبه اع �ت��ذار ع��ن س�ق��وط ال�ج�ن��رال في
علي الله دادي في الغارة «اإلسرائيلية»،
الحرس الثوريّ ،
وك���ان ال��رئ �ي��س ن�ب�ي��ه ب ��ري م��ن ال��ذي��ن وص �ف��وا الغارة
«اإلسرائيلية» بالخطأ االستراتيجي في المشاغبة على
التفاهم األميركي ـ اإليراني الذي صار منجزا ً ودخل في
مرحلة التسويق.
بقيت قيادة كيان االحتالل تحت وطأة االنتظار القاتل،
فيما كانت المقاومة تواصل تشييع شهدائها وتدرس
خياراتها وتلتزم الصمت المرعب ،ال��ذي أح��ال الحياة
«اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» جحيما ً ال ُي �ط��اق كما وصفته القنوات
التلفزيونية «اإلسرائيلية» المختلفة حيث شلل حركة
السير في المدن ،وجمود في األسواق وكثير من السكان
يالزم المنازل.
ب��دت «إس��رائ �ي��ل» ك��أح��دب اب��ن ال��روم��ي ال��ذي وصفه
�ص� َر ْت أ َ َخ��ا ِد ُع � ُه وغار
في شعره ،ببيتين قال فيهماَ « :ق� ُ
صفِعت َقفاه
ِق� َذالُ� ُه فكأنه ُمتَر ِّب ٌ
ص أن ُيص َفعا ،وكأنما ُ
وأحس ثانية لها فتج ّمعا» ،فكان ك ّل شيء في حال
َم ّر ًة
ّ
ضمور وانكماش وقلق وتربص ،فغار الرأس في الجسد
يختبئ من الصفعة التي فتحت الذاكرة على ما مضى من
َ
تتعاف منها «إسرائيل» بعد.
صفعات لم
لبنان الذي وقف كمثل أفضل الوقفات مع مقاومته،
حيث كان األصدقاء يعلنون مساندتهم التفويض المطلق
للمقاومة ،وتقدمهم النائب سليمان فرنجية بكالم مباشر
وواضح بدعم ك ّل ما تقدم عليه المقاومة ،وبقي الخصوم
عند حدود التضامن الوطني ،وتجنّب المواقف التحذيرية
والتشكيكية ،كمثل مرات مشابهة ،فبدت المقاومة كما
هي فعالً ضميرا ً جامعا ً لوطنها ومواطنيها.

أما لبنان فال يزال لليوم الثالث في أجواء العدوان اإلسرائيلي
على القنيطرة الذي أدى إلى استشهاد ستة كوادر وعناصر من
حزب الله وعميد في الحرس الثوري اإليراني .وفيما الجميع
ينتظر كلمة األمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في
ذكرى مرور أسبوع على استشهاد عناصره يوم األحد المقبل
لتبيّن حجم الر ّد على العدوان ومسرحه ،سيكون هذا الموضوع
موضوعا ً رئيسيا ً في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
ولفت أمس تقويم رئيس مجلس النواب نبيه بري للعدوان
ألمح فيه إلى التداعيات السياسية واألمنية للعدوان الذي
وصفه بأنه خطأ استراتيجي ،مشيرا ً إلى انه غير قابل لإلصالح
على المستوى السياسي .ولفت بري بحسب ما نقل عنه زواره
لـ«البناء» إلى «أن ما ارتكبه العدو بحق اإليرانيين جعل إيران
على تماس مع إسرائيل» ،مؤكدا ً «أن اإلسرائيلي سيكون في
مشكلة مع األميركي» ،الفتا ً االنتباه إلى «أن االتفاق النووي
بين إيران والدول الخمسة زائدا ً واحدا ً في حكم المنتهي وهو
في مرحلة التسويق» ،ورأى «أنّ السلوك اإلسرائيلي هو ض ّد
السياسة األميركية في ما يتعلق بالجمهورية اإلسالمية في
إيران».
وكان حزب الله واصل أمس تق ّبل التبريكات لليوم الثالث
واألخير بالشهداء ،وكان من أبرز المعزين رئيس تيار المرده
النائب سليمان فرنجية الذي قال« :نحن إلى جانب المقاومة
في السراء والضراء ،ونحن مع المقاومة في أيّ خطوة تتخذها،
نقف اليوم إلى جانبها في مواجهة العدو اإلسرائيلي» ،داعيا ً
إلى ضرورة «أن نبقى متن ّبهين كعرب إلى أن إسرائيل هي العدو
األول».

استنفار «إسرائيلي»
على الحدود الجنوبية

في غضون ذل��ك ،استمر ال��ه��دوء على ال��ح��دود الجنوبية
مع فلسطين المحتلة في ظ ّل غياب دوري��ات ق��وات االحتالل
«اإلسرائيلي» المعتادة على طول الحدود بين كفركال وعديسة،
على رغم وضع جيش العدو قواته المنتشرة على طول الحدود
مع لبنان في حال استعداد فوق العادة ،وتعزيزه لمواقعه
بالعديد وال��ع��ت��اد ،حيث ُرص���دت آل��ي��ات ثقيلة م��ن دبابات
ومد ّرعات ترابط أسفل تلة آبل القمح إلى جنوب – شرق من
مستعمرة المطلة ،وتزامن ذلك مع تحليق للطيران الحربي
«اإلسرائيلي» المعادي ،فوق مزارع شبعا المحتلة..

«إسرائيل»« :اإلنجاز»
يتح ّول إلى عبء

أم��ا في «إسرائيل» فقد استم ّرت تداعيات ال��ع��دوان على
القنيطرة ،وتح ّول من «إنجاز» تغ ّنت به «إسرائيل» في اليوم
األول إلى عبء انعكس لدى اإلع�لام العبري والمعلقين في
الصحافة المكتوبة.

وكان بارزا ً ما ورد في صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي
اعتبرت أنّ «إسرائيل» جلبت لنفسها موجة من العمليات
المقبلة ،كانت في غنى عنها.
وأشارت الصحيفة في مقالها االفتتاحي إلى أنه عند اختبار
نتيجة الفعل «اإلسرائيلي» في القنيطرة ،ال ب ّد من القول إنّ هناك
خلالً ما ،بل وربما خللين صاحبا وسبقا القرار بتوجيه الضربة،
خلل عمالني استخباري ،إلى جانب خلل في اتخاذ القرار ،ومن
شأن ذلك أن يدفع حزب الله إلى توجيه ضربة مضادة ،سواء
في الجوالن أو في الحدود مع لبنان ،أو في الخارج.
وتطرقت الصحيفة إلى كالم المصدر األمني «اإلسرائيلي»
الرفيع المستوى لوكالة «رويترز» لألنباء والذي أكد فيه أنّ «تل
أبيب» لم تكن تقصد اغتيال الجنرال اإليراني ،فرأت أنّ «نصف
االعتذار الذي صدر عن مسؤول أمني إسرائيلي لم يخفف من
الخلل األول ،بل فاقم منه ومن تبعاته».

قهوجي :سنمنع
امتداد اإلرهاب إلى لبنان

ووسط هذه األجواء ،أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي
«عزم الجيش على منع امتداد اإلرهاب إلى لبنان مهما كلف ذلك
من دماء وتضحيات» ،الفتا ً إلى «أنّ سهر الجيش على ضبط
الحدود واإلنجازات اليومية التي يحققها على صعيد مكافحة
الخاليا اإلرهابية في الداخل ،هي التي حمت وستحمي وحدة
لبنان من خطر الفتنة والفوضى».
ودعا قهوجي خالل تفقده الوحدات العسكرية المنتشرة على
الحدود الشرقية في منطقتي عرسال واللبوة ،العسكريين إلى
«مزيد من االستعداد والجاهزية لمواجهة مختلف االحتماالت
والتحديات» ،وقال« :لبنان ال يمكن أن يتغيّر ،وال يمكن أن يكون
جزءا ً من الصراع الذي يعصف بالمنطقة ،وذلك بفضل ثباتكم
هنا وبفضل تماسك الجيش وقوته».
وفي سياق متصل ،أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
موحد من الفصائل الفلسطينية
عزام األحمد الذي جال مع وفد
ّ
على عدد من المسؤولين ،أنّ القيادة الفلسطينية لن تسمح «بأن
تكون المخيمات الفلسطينية ،ومخيم عين الحلوة تحديداً ،ملجأ
أليّ فا ّر من وجه العدالة اللبنانية» .وقال« :لم نبلغ رسميا ً عن
نتفحص
وجود أسماء محدّدة إال باألمس (أول من أمس) ،وإننا
ّ
وننسق م��ع األج��ه��زة اللبنانية المعنية ف��ي خصوص هذا
ّ
الموضوع وملتزمون بالتنسيق الكامل مع القيادة اللبنانية».
وفي هذا اإلط��ار ،أكد الناطق باسم «عصبة األنصار» أبو
شريف عقل أن المطلوب شادي المولوي هو داخل مخيم عين
الحلوة ،داعيا ً المولوي وكل مناصريه إلى «الخروج من المخيم
كما دخلوا ،ألنّ أبناء المخيم ال يستطيعون تح ّمل هذا الملف».
ولفت عقل في حديث تلفزيوني إلى أنّ «فضل شاكر الموجود
داخل المخيم هو من أبناء التعمير ،والتقيت به بعد أن صرح
بما ال نرضى به ألنه يتهجم على وجهاء مدينة صيدا ،وعليه أن
يلتزم بما تلتزم به سائر القوى».
وعُ لم أنّ هناك اتفاقا ً بين عصبة األنصار وحركة فتح على
إخراج المولوي ومناصريه من المخيم.

ال تأثير على الحوارات

على المستوى السياسي ،لم تتأثر الملفات المفتوحة
بالعدوان «اإلسرائيلي» ،ومنها الحوار الجاري بين حزب الله
وتيار المستقبل.
وهذا ما أكدته مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» موضحة أنّ

ردّ المقاومة ( ...تتمة �ص)1

«ملفات تدخل حزب الله في سورية وسالح المقاومة ،وقرار
السلم والحرب والمحكمة الدولية ت ّم تحييدها» ،لكن المصادر
أبدت تخ ّوفها من أن يدخلنا حزب الله في حرب مع إسرائيل
في الجوالن».
وعليه بقيت الجلسة الرابعة م��ن ال��ح��وار ف��ي موعدها
المق ّرر يوم االثنين المقبل في عين التينة بحضور وزير المال
علي حسن خليل ،الستكمال البحث في البند األول المتعلق
باالحتقان المذهبي ،ال سيما لجهة اإلع�ل�ام واليافطات
والشعارات .بالنسبة لرئاسة الجمهورية فقد أعلن عضو الوفد
المحاور في تيار المستقبل النائب سمير الجسر أن «الحوار لن
يخوض في األسماء بل سنضع معايير يجري االنتحاب على
أساسها».
وأكد «أن المعايير لم توضع بعد ،بانتظار طرح هذا الملف
في الحوار» ،الفتا ً إلى «أن االجتماعات الثالثة األولى لم تبحث
سوى في الملف األمني ال��ذي سيستكمل في جلسة االثنين
أيضاً ،وربما تتطرق إلى االستحقاق الرئاسي».
أما على صعيد الحوار بين التيار الوطني الحر والقوات
اللبنانية ،فأكد النائب جورج عدوان لـ»البناء» أنّ األجواء أكثر
من إيجابية واألمور تتقدم بشكل جيد ،وانّ الفريقين جديان في
تنص على تطبيع
التقدم في الحوار» .ولفت إلى «أنّ ورقة العمل
ّ
العالقة بين الطرفين ،وهذا ما ظهر جليا ً في وقف الحمالت
اإلعالمية على مواقع التواصل االجتماعي وغيرها ،والعمل
على تطبيق الدستور لجهة االنتخابات النيابية وتطبيق
الالمركزية ،وملف االنتخابات الرئاسية لإلتيان برئيس يحقق
صحة التمثيل المسيحي».
وشدد على «أن الجهد منكب على إحداث خرق وتقدم في
ورقة العمل وفي العالقة بين الوطني الحر والقوات ،أكثر من
اللقاء بين الجنرال ميشال عون والدكتور سمير جعجع».

اليمن :اتفاق
بين الرئيس و«األنصار»

على صعيد التطورات اليمنية ،أبرم الرئيس اليمني عبد ربه
منصور هادي اتفاقا ً مع حركة «أنصار الله» يتض ّمن تعديل
مسودّة الدستور وتوسيع مجلس الشورى ووضع آلية لتنفيذ
الشراكة ،إضافة إلى إقرار خطة أمنية إلنهاء التوتر في مأرب
وإطالق سراح مدير مكتب الرئيس وانسحاب اللجان الشعبية
من عدة مواقع.
وأكد االتفاق أنّ اليمن دولة اتحادية ،وتوسيع العضوية في
مجلس الشورى خالل مدة أقصاها أسبوع واحد وفقا ً لمخرجات
الحوار الوطني.
وفي ردود الفعل ،دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
اإليرانية مرضية أفخم ،أمس ،جميع األط��راف الداخلية في
اليمن إلى ضبط النفس وتج ّنب العنف ،مؤكدة أنّ التنفيذ
الكامل لقرارات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة يمكنه
إعادة األمن واالستقرار إلى اليمن.
من جهته ،اعتبر وزراء خارجية دول مجلس التعاون
الخليجي في اجتماعهم بالرياض أن ما يحدث في اليمن انقالب
على الشرعية التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي.
كما جدد مجلس األمن الدولي في جلسة مغلقة عقدها حول
التطورات في اليمن ،دعمه للرئيس منصور هادي.
وطالب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون جميع
األطراف في اليمن بوقف القتال فوراً ،واتخاذ جميع اإلجراءات
من أجل تثبيت سلطة الحكومة الشرعية.

ففي البعد األول ،أي االستراتيجي فإننا نذ ّكر بما كان
الرئيس األسد قد أعلنه قبل سنتين تقريباً ،لجهة تغيير
الوضع على جبهة ال��ج��والن والتحضير لفتحها أمام
المقاومة الشعبية ،والتوقف عند تأكيد السيد حسن نصر
الله أخيرا ً أن المقاومة الشعبية السورية باتت حقيقة
قائمة في الجوالن وأن المقاومة اإلسالمية تقدّم لها ما أمكن
من خبرات ،أما اآلن فإننا نعتقد أن تلك المقاومة ستنطلق
مستندة إلى محور المقاومة كله بعد توسيعه بعودة
من غادر والتحاق فصائل جديدة به ،ستنطلق في مهمة
مقدّسة هي تحرير األرض بعد تغيير الواقع على خط
إطالق النار في الجوالن الذي أسقطت «إسرائيل» بعدوانها
ما كان ينظمه من بنود اتفاق فض االشتباك ،وبات على
«إسرائيل» أن تواجه جبهة مقاومة واحدة طولها أكثر من
 150كلم تبدأ من الناقورة غربا ً وتصل إلى الحمة األردنية
شرقا ً مرورا ً بالجوالن.
أما في البعد الثاني ،أي تعطيل أه��داف العدو ،فإننا
نتوقع أن يقوم محور المقاومة بدراسة أهداف العدوان
ٍّ
وتأن وبمنهجية علمية ثم ينطلق عامالً على
بتر ٍّو وعمق
تعطيلها بشكل أكيد.
فقد شاءت «إسرائيل» بعدوانها أن تقطع الطريق على
محور المقاومة في سعيه إلى توسيع مفاعيل معادلة
توازن الردع وتمديد خط مواجهة المقاومة الفعلية من
لبنان إلى الجوالن ،وهنا يكون الرد بتأكيد االستمرار في
العمل في الجوالن وتطوير المقاومة الشعبية السورية
فيه ،مدعومة بخبرات وقدرات المقاومة اإلسالمية التي
ينظمها ويقودها حزب الله .ويجب أن تدرك «إسرائيل» أن
جبهة الجوالن فتحت أمام المقاومة ولن تغلق قبل تحرير
األرض.
وقد شاءت «إسرائيل» أن تؤكد جديتها في إقامة الحزام
األمني في الجوالن لتولي شأنه المباشر إلرهابيي «جبهة
النصرة» الذين يعملون في خدمتها كما عمل في خدمتها
يوما ً في لبنان ما أسمي جيش حداد أو جيش لحد ،وهنا
سيكون الرد متضمنا ً تأكيدا ً من سورية وبدعم من محور
المقاومة أن الحزام األمني لن يكون له نصيب في الوجود،
ولن يكون له إمكان االستمرار إن حصل ،وستستمر قوات
الجيش السوري ومعها القوات الحليفة والرديفة في عملها
والسيطرة على الموقف على خط وقف إطالق النار وفض
االشتباك مرحلياً ،حتى تحين ساعة التحرير لتندفع
عندها عبره وتحقق األمل المرتقب.
وقد تكون إسرائيل رغبت في إحداث صخب أو ضجيج
ما في المنطقة يدفع بالمفاوضات الدولية المرتقبة إلى أن
تفضي إلى اتفاق حول الملف النووي اإليراني يرسي حالً
يصفه «اإلسرائيليون» بأن سيكون بالغ السوء عليهم وأن
مصلحتهم تكمن في منعه ،وهم عجزوا عن ذلك سياسيا ً
ماض قدما ً في المفاوضات وأنه
بعد أن أعلن أوباما أنه
ٍ
سيستعمل الفيتو ضد أي ق��رار من الكونغرس لفرض
عقوبات على إيران من أجل إجهاض المفاوضات .وسيكون
الر ّد أيضا ً بالمضي قدما ً في المفاوضات وتوقيع االتفاق

الإرهاب ي�ضرب
عكرمة من جديد
أس��ف��ر تفجير إره��اب��ي بسيارة
م��ف��خ��خ��ة ف���ي م��دي��ن��ة ح��م��ص ال��ى
استشهاد  6مواطنين وإصابة أكثر
من  35آخرين ،حيث أشار محافظ
حمص طالل البرازي إلى أن التفجير
اإلرهابي وقع في حي عكرمة السكني
المكتظ بالسكان وأن أغلب الشهداء
والجرحى من األطفال والنساء.
وأش����ار ال���ب���رازي خ�ل�ال تفقده
جرحى التفجير اإلرهابي بمشفيي
النهضة واألمين إلى أن هذا التفجير
ع��م��ل إج���رام���ي وم��ح��اول��ة يائسة
لتعطيل المصالحات الوطنية التي
تتم بالمحافظة للنيل م��ن صمود
السوريين وجيشهم الوطني.
وك���ان ح��ي ع��ك��رم��ة ت��ع��رض في
شهر تشرين األول  2014لتفجيرين
أحدهما انتحاري استهدفا تجمعا ً
طالبيا ً وأس��ف��را ع��ن استشهاد 54
شخصا ً بينهم  47طفالً.
وأثار التفجيران االرهابيان حينها
موجة من الغضب في المدينة ،عملت
إثرها السلطات على تغيير كل من
رئيس فرع األمن العسكري ورئيس
اللجنة األمنية في حمص.

هدف لقاء مو�سكو ( ...تتمة �ص)1
وش������دد ال����وزي����ر ف����ي م��ع��رض
ج��واب��ه على س��ؤال ح��ول ال��ع��دوان
«اإلسرائيلي» األخير على القنيطرة
على أن مكافحة اإلره���اب يجب أن
تجري على أساس القانون الدولي

«فقصف دول���ة ذات س��ي��ادة تحت
ذري��ع��ة ال��ق��ض��اء ع��ل��ى مجموعات
إرهابية من دون موافقة سلطاتها أو
مجلس األمن غير شرعية» ،مستطردا ً
«أن وص��ف المجموعة المستهدفة

بأنها إرهابية كذلك من اختصاص
مجلس األمن».
وتابع مؤكدا ً أنه «يجب احترام
س��ي��ادة س��وري��ة ول��ب��ن��ان ،وعندما
نتحدث ع��ن مكافحة اإلره���اب في

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
}يا �أيتها النف�س المطمئنة ارجعي �إلى ربك را�ضية مر�ضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي{
�صدق اهلل العظيم

رئيس حزب االتحاد واللقاء الوطني عبد الرحيم مراد
ينعى إليكم
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره فقيدنا الغالي

المرحوم الحاج

محمد عبد الرحيم مراد
(أبو وفيق)

المرحوم وفيق ،األستاذ غازي ،األستاذ جميل
		
أبناؤه:
بنتاه وصهراه :الحاجة أم حسين (منيرة) زوجة معالي األستاذ عبد الرحيم مراد
الحاجة أم خالد (ليلى) زوجة الحاج محمود أبو ناصيف
		
صلي على جثمانه الطاهر في جبانة بلدته غزة أمس األربعاء.
ُ
تقبل التعازي اليوم الخميس وغدا ً الجمعة  22و 23كانون الثاني  2015في منزله في بلدة غزة ـ
البقاع الغربي .ويوم السبت من الساعة  10:00صباحا ً حتى  8:00مسا ًء في بيروت ـ تلة الخياط ـ
بناية كنده ـ طابق أول ـ منزل الوزير عبد الرحيم مراد.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب وألهله الصبر والسلوان.

الآ�سفون� :آل مراد و�آل هزيمة و�آل �أبو نا�صيف وعموم �أهالي غزة

س��وري��ة يجب األخ���ذ ف��ي االعتبار
أن الحكومة ال��س��وري��ة ه��ي حليف
طبيعي وموثوق به في هذه الحرب،
والتعاون معها يسرعها وينجحها».
ورأى أن الكالم عن عدم التعاون
مع الحكومة السورية ك�لام باطل
ألن عملية تدمير السالح الكيماوي
ال��س��وري أك���دت أن ال��ح��ك��وم��ة في
دمشق قابلة للتوصل الى اتفاقات
وإنجاحها.
وجاءت تصريحات الوزير الروسي
بعد تأكيد وزير الخارجية السوري
وليد المعلم في مقابلة تلفزيونية
على ض��رورة إنجاح لقاء موسكو،
معتبرا ً أن أي جهد إلفشاله هو جهد
لضرب إمكانية التسوية السياسية
في سورية.
وق��ال المعلم «ف��ي موسكو هناك
م��ع��ارض��ة ت��م��ت دع��وت��ه��ا بصفة
شخصية وه��ي أرض صديقة لذلك
ال توجد في لقاء موسكو دول تتدخل
أو تدعم فئة أو طرفا ً ضد طرف آخر».
مضيفا ً أن «من يريد أن يذهب فهو

يريد أن يشارك في حوار المستقبل
ومن يقاطع لن يكون له دور في حوار
المستقبل».
وأك���د أن س��وري��ة م��رت م��ن عنق
زجاجة األزم��ة و«اآلن نستطيع أن
نتحرك ب��راح��ة أك��ث��ر» ،مشيرا ً إلى
الضغوط التي تتعرض لها روسيا
ق��ائ�لاً «ال يستطيع أح��د أن يعاقب
روس��ي��ا وال��ض��غ��وط ل��ن ت��ؤث��ر على
موقف موسكو تجاه سورية ...ومن
يضغط على روسيا هو من يضغط
على دمشق».
هذا وكان وزير الخارجية األميركي
جون كيري أكد في اتصال هاتفي مع
نظيره الروسي دعمه للقاء موسكو
المرتقب ح��ول س��وري��ة ،ف��ي حين
شدد على ضرورة بذل كافة األطراف
المعنية الجهود ال�لازم��ة م��ن أجل
البحث عن سبل للتسوية السياسية
لألزمة السورية.
في هذا السياق ،أش��ار الجانبان
إلى أهمية المبادرات السلمية التي
يقدمها المبعوث األممي الخاص إلى

سورية ستيفان دي ميستورا بما فيها
تلك التي تهدف إلى إقامة مصالحات
محلية.
ب���دوره أع��ل��ن فيتالي ناؤمكين
ال��وس��ي��ط بين األط����راف السورية
لمفاوضات موسكو المقرر إجراؤها
في األي��ام القريبة المقبلة أن اللقاء
المرتقب ال يعد بديالً لمؤتمر جنيف
للتسوية السورية.
وق��ال ناؤمكين ،وهو مدير معهد
االستشراق التابع ألكاديمية العلوم
الروسية ،إن «هذا االجتماع ال يعتبر
بديالً لجنيف ،لكنه إذا قرب انعقاد
«جنيف  ،»3 -فالحمد لله» ،مضيفا ً
أن «جدول األعمال سيكون مفتوحاً،
السوريون سيبحثون كل ما يرغبون
به ولن يقترح أحد عليهم موضوعا ً
للنقاش».
كما أش��ار ناؤمكين إلى أن اللقاء
سيكون بين السوريين فحسب وأن
موسكو تقدم لهم ساحة للتفاوض
إل��ى جانب وسيط يمثل المجتمع
المدني.

طهران تدعو ( ...تتمة �ص)1
من جهته ،اعتبر وزراء خارجية دول مجلس التعاون
الخليجي في اجتماعهم بالرياض أن ما يحدث في اليمن
انقالب على الشرعية التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور
هادي.
وحذر األمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي
من المخاطر الناجمة عن استمرار القتال حول مقر رئاسة
الجمهورية اليمنية ومحاصرته من قبل جماعة «أنصار
الله».
وناشد األمين العام جميع األطراف والقوى السياسية
اليمنية إل��ى وق��ف األع��م��ال العسكرية ف���وراً ،وتغليب
المصالح العليا لليمن فوق أي اعتبار ،وذلك عبر االحتكام
إلى الحوار الوطني والوسائل السلمية لحل الخالفات
السياسية.
كما دان مجلس األمن الدولي في جلسة مغلقة حول
التطورات في اليمن ،هجمات الحوثيين في صنعاء ،وجدد

دعمه للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وطالب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون جميع
األط���راف في اليمن بوقف القتال ف���وراً ،وات��خ��اذ جميع
اإلجراءات من أجل تثبيت سلطة الحكومة الشرعية.
وكانت سلطات األمن اليمنية أغلقت المعابر الجوية
والبحرية والبرية المؤدية إلى مدينة عدن الجنوبية بعد
االشتباكات التي شهدتها صنعاء.
وق��ال مدير مطار ع��دن إن��ه تقرر «إغ�لاق المطار منذ
الصباح الباكر وحتى إشعار آخر بناء على أوامر اللجنة
األمنية المحلية التي تشرف على األمن بالمدينة».
وأكدت اللجنة األمنية أن هذه اإلجراءات اتخذت عقب
عمل عدائي استهدف الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي ووصفت هجمات الحوثيين على مؤسسات الدولة
في صنعاء بأنها انقالب على شخص الرئيس وعلى
العملية السياسية برمتها.

بما يك ّرس الحقوق النووية اإليرانية.
إن «إسرائيل» التي تشعر بالضيق والحرج إقليميا ً
ودولياً ،وتدرك أن استعمالها لإلرهابيين إلسقاط سورية،
بات أمرأ عقيما ً لن يحقق شيئا ً مما توخت ،ترى أن الدخول
المباشر على خط المواجهة ،وفرض أمر واقع على جبهة
الجوالن قد يحققان لها شيئا ً مما عجزت عن تحقيقه عبر
مرتزقتها من اإلرهابيين ،لذلك سيكون الر ّد بالمضي قدما ً
في عمل الجيش السوري الحاصد لإلنجازات في الميدان
والمعطل لألهداف «اإلسرائيلية» تلك.
أما على صعيد البعد العقابي الردعي والذي سيتمثل
بالرد العسكري األمني المباشر ،وهو ما يكاد ينحصر
فيه حديث أو تفكير معظم المتابعين عند ذكرهم للر ّد
المنتظر ،فإننا نرى أن تحديده يكون بمنهجية تخالف ما
سبق ،إذ ليس مقبوال ً أن نقول متى وأين وكيف سيكون
ال��رد وما هي النتائج المحتملة أو التداعيات المترتبة
عليه ،ألن الخوض في مثل هذه المسائل يعتبر مناقضا ً
للقواعد العسكرية المبنية على وجوب التكتم وضرورة
تحقيق عنصر المفاجأة لضمان أعلى نسبة من نسب
النجاح .وأن العناصر التنفيذية للر ّد هذا تحددت بنتيجة
تقدير موقف يتم وفقا ً لألصول وعلى الوجهين العمالني
واالستراتيجي ،وهذا ما تتقنه المقاومة ومحورها ،وكما
أن الردود االستراتيجية والتعطيلية تكون فعالً جماعيا ً
مشتركا ً يقوم به محور المقاومة فإن الرد العقابي سيكون
كذلك ،مع توزيع األدوار بين المكونات.
وهنا نرى من الخفة والتسرع ،أن يبادر أحد إلى تحديد
شيء من جزئيات تنفيذ الرد العقابي قبل حصوله ،من
قبيل التوقيت والمكان والنطاق والوسيلة المستعملة
والمدى ،وإن ج ّل ما يمكن تحديده أو إعالنه هو القول
ببعض الضوابط في الر ّد من دون أن تكون هذه الضوابط
من قبيل ما يغ ّل اليدين أو يصل إلى التضييق الذي يمنع
التنفيذ ،لذا نقول بضوابط العمل وال نقول بموانع الرد
وفي هذا اإلطار نتحدث عن ضوابط أربعة:
األول ،يتعلق بحجم الرد الذي ينبغي أن يحقق الردع
المطلوب وينزل العقاب المؤلم .والثاني ،يتعلق بالقدرات
حيث ال يكلف أي مكون من مكونات محور المقاومة بما ال
يستطيع القيام به .والثالث ،أال يشكل الرد جسرا ً لعبور
«إسرائيل» للخروج من مأزقها وإلحاق الضرر بالمكونات
الشعبية لمحور المقاومة .وأخيراً ،أال يكون الرد جسرا ً
يعبر عليه نتنياهو لتحقيق مصالحه االنتخابية أو
أهدافه الجيوسياسية ،وبعيدا ً من هذه الضوابط فكل
شيء ممكن من دون الخوض فيه علنا ً حتى ال يجهض
العمل بإعالنه مسبقاً ،إذ يكون من الحمق إن لم نقل أكثر،
أن يسرب أو يوحي أحد بأي احتمال حول أي شيء مما
ذكر ،ألن ذلك قد يشكل خدمة للعدو ويع ّقد عمل محور
المقاومة ويخفض فرص النجاح في الرد ،ولنتذكر أن
بقاء العدو متخبط في دائرة القلق واالنتظار هو جزء من
الرد العقابي أيضاً.

العميد د .أمين محمد حطيط

�إعالنات ر�سمية
إعالن عن مناقصة عمومية في بلدية الزلقا
ـ عمارة شلهوب قضاء المتن
تعلن بلدية الزلقا ـ ع��م��ارة شلهوب
ع��ن إج����راء م��ن��اق��ص��ة ع��م��وم��ي��ة لتلزيم
تقديم وتركيب كاميرات مراقبة طرقية
والتجهيزات الفنية التابعة لها ضمن نطاق
البلدة بطريقة تقديم أسعار.
تفض العروض المقدمة في تمام الساعة
الثانية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس
الواقع في  12شباط  2015في مركز بلدية
الزلقا ـ عمارة شلهوب.
على المؤسسات أو الشركات الراغبة
بالمشاركة الحضور إلى قلم بلدية الزلقا ـ
عمارة شلهوب وذلك ضمن الدوام الرسمي
ليتسنى ل��ه��ا اس��ت�لام نسخة ع��ن دفتر
الشروط.
رئيس بلدية الزلقا ـ عمارة شلهوب
ميشال عساف ال ُمر
التكليف 74
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/1/8على المتهم محمد عبد
اللطيف أبو هيكل جنسيته لبناني محل
إقامته مجدل عنجر وال��دت��ه بهيه تو ّلد
 1957مجدل عنجر سجل  30مجدل عنجر
أوق��ف غيابيا ً بتاريخ  2014/3/27وال
يزال فارا ً بالعقوبة التالية تجريم المتهم
محمد عبد اللطيف أب��و هيكل المبينة
كامل هويته أعاله بجناية المادتين 459
و 454/459ع��ق��وب��ات وب��إن��زال عقوبة
األشغال الشاقة به في كل منهما مدة أربع
سنوات وبإدانته بجنحة المادتين 438
و 655عقوبات وبحبسه وتغريمه في كل
منها مدة سنة واحدة وخمسماية ألف ليرة
لبنانية وبإدغام جمع هذه العقوبات سندا ً
ألحكام المادة  205عقوبات وعلى أن تنفذ
بحقه إحداها واألشد وهي العقوبة العائدة
إلحدى الجنايتين المذكورتين والمحددة
ب��األش��غ��ال ال��ش��اق��ة ل��م��دة أرب���ع س��ن��وات
لتساويهما وباعتباره فارا ً من وجه العدالة
وبإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه وتجريده
م��ن حقوقه المدنية ومنعه طيلة مدة
فراره من التصرف بأمواله المنقولة وغير
المنقولة ومن إقامة الدعاوى عدا المتعلق
بأحواله الشخصية وتعيين رئيس قلم هذه
المحكمة قيما ً على أمواله وبإبالغ ذلك ممن
يلزم وتدريكه الرسوم والنفقات القانونية
كافة وفقا ً للمواد  459و 454/459و438
و 655من قانون العقوبات.

		
أوالده:
		
		
		
أشقاؤه:
		
		
شقيقاته:
		
		
		

الرتكابه جناية التزوير واستعمال
المزور واحتيال.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعيّنت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/1/12
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي محمد خير مظلوم
التكليف 104
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د الس��ت��ق��ص��اء األس��ع��ار
ألعمال هندسة مدنية لتركيب محول قدرة
ف��ي محطة بصاليم الرئيسية ،موضوع
اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث 4د9892/
تاريخ  ،2014/12/11قد م��ددت لغاية
ي��وم الجمعة  2015/2/20عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
األس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/1/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 112
اعالن
تعلن بلدية شتورا ـ قضاء زحلة عن
رغبتها بإجراء مناقصة عمومية لتلزيم
ش���راء شاحنة ن��ف��اي��ات ،وذل���ك ف��ي تمام
الساعة الثانية عشرة من ي��وم األربعاء
الواقع فيه  ،2015/1/28وذلك في مركز
البلدية.
ويمكن لمن يرغب االش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة االطالع على دفتر الشروط العائد
لها في مكتب البلدية طيلة أوق��ات الدوام
الرسمي وإي��داع العروض في قلم البلدية
لغاية ال��س��اع��ة الثانية ع��ش��رة م��ن يوم
الثالثاء الواقع فيه .2015/1/27
رئيس بلدية شتورا
نقوال عاصي

البقاء للأ ّمة

جورج إنطانيوس قنيزح وعائلته
الرفيق مارس إنطانيوس قنيزح وعائلته
غادة إنطانيوس قنيزح
عائلة األمين الراحل الياس جرجي قنيزح
(رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي األسبق)
عائلة المرحوم سعدالله جرجي قنيزح
عائلة المرحومة ح ّنة زوجة الشهيد ميشال ديك
عائلة المرحومة لويزا زوجة المرحوم مخائيل قنيزح
كريمة زوجة رزق الله عرنوق وعائلتها
المرحومة سعاد زوجة المرحوم جورج معماري

ينعون إليكم الرفيق الراحل

�إنطانيو�س جرجي قنيزح
الذي غيّبه الموت ليل االثنين الواقع فيه .2015/1/12
ُتقبل التعازي في صالة كنيسة نيّاح السيّدة ـ المكحول/الحمراء ـ
رأس بيروت يوم غ ٍد الجمعة الواقع فيه  2015/1/23من الساعة 1.00
بعد الظهر ولغاية  6.00مساءً.

