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روحاني :نقترب ( ...تتمة �ص)1

الجيش اللبناني يواجه منذ أي��ام بقدراته
المتواضعة حرب استنزاف حقيقية ،ويحقق
بالدم الحي إن�ج��ازات ،وص�م��وداً ،يستحقان
م��ن الحكومة ،كما تصف م�ص��ادر متابعة،
قرارا ً شجاعا ً بالتنسيق مع الحكومة السورية
لحسم وضع القلمون وما يستدعيه من تعاون
بين الجيشين اللبناني والسوري وحزب الله،
وب��ال�ت��ال��ي تخطي ال�ح�س��اب��ات الضيقة التي
ال تلبي المصلحة اللبنانية ب�ق��در م��ا تهدف
إلرضاء حسابات خارجية إقليمية.
يبدأ األسبوع الطالع على وقع التهديدات األمنية
للمجموعات اإلرهابية المستمرة في جرود عرسال
بعد المعركة العنيفة التي جرت مع الجيش اللبناني
في رأس بعلبك يوم الجمعة وأسفرت عن استشهاد
ثمانية عسكريين شيّعوا في مواكب حاشدة في

بلداتهم ،وسط تأكيد مواصلة التصدّي لإلرهابيين
في الحرب المفتوحة مهما غلت التضحيات.
وواص���ل الجيش تعزيز إج��راءات��ه الميدانية
في ج��رود رأس بعلبك وتلتي الحمرا وأم خالد
الموازيتين لجرود عرسال اللتين استعادهما بعد
تمكنه من طرد اإلرهابيين بعد اشتباكات شرسة
معهم .كما عمل على إزال��ة العبوات التي زرعها
هؤالء في محيط التلة.
واستمر التوتر في المنطقة أمس حيث قصف
الجيش باألسلحة الثقيلة ت��ح��رك��ات جديدة
مشبوهة ،مستهدفا ً جرافة عسكرية كانت تستحدث
سواتر وتحصينات للمسلحين في منطقة مدينة
المالهي في وادي حميّد في عرسال بعد ليل ساده
الهدوء التام.
وفيما احتفظ الجيش بخمس جثث ت ّم نقلها إلى
مستشفى الهرمل الحكومي من بينها جثث لقادة
ميدانيين في «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش»،

جنبالط ـ فيلتمان ( ...تتمة �ص)1
 الهدف من التعميم هو لمن لم تضع فرصته في ترتيب األمور مع الرئيس السوريأن يغتنمها ،سواء من حكومات أو أطراف سياسية ،ومن لم يرتب عالقته بإيران أن
يسارع ،ومن لم يسارع بعد إلى التعاون مع حزب الله أن يبحث عن طريق لذلك.
 وصلت الرسالة إل��ى من يلزم ،لكن في المنطقة ولبنان من يصفهم فيلتمانبفالسفة الرابع عشر من آذار ،وقد يكون قصده بعض المسؤولين العرب وليس فقط
أمناء عامين وخاصين لبنانيين للرابع عشر من آذار ،فالسفة ال يزالون يعيشون و ْهم
وغرور القوة األميركية ويراهنون على تغيير الحقائق والسياسات ،وهُم كما يقول
فيلتمان في الرابع عشر من آذار اللبناني واإلقليمي ،فريق مشرذم وممزّق وحالم
يصح هذا في تركيا و«إسرائيل» والسعودية،
في بعض األحيان ،ويمكننا أن نضيف
ّ
بعضهم ألن ال ف��رص لديه لترتيب عالقته مع سورية وإي��ران وح��زب الله ،كحال
«إسرائيل» ،وبعضهم ألنه حالم ويعيش أوهامه.
 سيصل أوباما قريبا ً إلى السعودية ،ويترجم كالمه الذي قاله من نيودلهي ،إنّإدارته تسعى إلى ح ّل سياسي في اليمن تريد من الخليج أن يعمل عليه وفقا ً ألولوية
الحرب على «القاعدة» ،وليس على الحوثيين ،يعني وليس النزاع مع إيران بل التفاهم
معها ،وفي لبنان للخليج وللبنانيين ليس النزاع مع حزب الله بل التفاهم معه ،وعن
س��وري��ة للخليج وللمعارضة السورية المعتدلة إنْ وج��دت ،التعاون م��ع الرئيس
السوري وليس التصادم معه.
 ذكر إنْ تنفع الذكرى...ناصر قنديل

ما تبتغي المقاومة ( ...تتمة �ص)1

إحداها عائدة للقيادي اللواء غياث جمعة الملقب
بـ»أبو الوليد» (من القص ْير السورية) ،عثر في ثياب
أحد القتلى على خريطة وخطة تشير إلى أنّ الهجوم
كان يهدف إلى تطويق «تلة أم خالد» المحاذية
وأسر المزيد من جنود الجيش اللبناني منها.
وفي السياق ،أكدت مصادر عسكرية لـ«البناء»
أنّ احتمال ع��ودة االشتباكات مرتفع ،طالما أنّ
المواجهة لم تؤ ّد إلى اجتثاث اإلرهابيين من عرسال
وال من جرودها» ،الفتة إلى «أنّ هذا األمر يتطلب
قرارا ً سياسياً ،قد يكون ذا بعد خارجي».
وأشارت المصادر إلى «أنّ اإلرهابيين لم يحققوا
شيئا ً من عدوانهم ،فهم لم يسيطروا على مواقع
الجيش التي تفصل عرسال عن الحدود ،وتحديدا ً
ف��ي وادي حميد ووادي ع��ط��ا ،ول��م يستطيعوا
السيطرة على تلة الحمرا التي تعتبر مفتاح التحكم
في المنطقة ،وال أن يفرضوا على الجيش التراجع،
إضافة إلى «أنهم لم يتمكنوا من أسر أيّ من الجنود
كما كانوا يخططون».
ولفتت مصادر عسكرية أخرى لـ«البناء» إلى «أنّ
الجيش يقوم بك ّل ما يلزم ،وأنّ االشتباكات األخيرة
في رأس بعلبك ،أظهرت الجاهزية العالية في منع
تسلّل اإلرهابيين وحماية مواقعه ،على رغم الظروف
المناخية الصعبة وطبيعة المنطقة الوعرة».
وإذ لفتت إلى «أنّ المعركة ض ّد اإلرهاب شاملة
وليست موضعية ،وأنّ الخطر كبير» ،ش �دّدت
المصادر على «أنّ الجيش يحاول تفكيك الخاليا
اإلرهابية ،إال أنه لم يتمكن حتى الساعة من إقفال
الحدود وإنهاء إمكانية االع��ت��داءات اإلرهابية أو
االختراقات» ،معتبرة «أنّ الوضع لن يتغيّر وسيبقى
على حاله إلى حين انتهاء األزمة السورية ،أو عندما
يتمكن ح��زب الله والجيش ال��س��وري من تطهير
القلمون بالكامل من اإلرهابيين».
ورجحت المصادر «أن يشهد البقاعان األوسط
والغربي اختراقات من المجموعات اإلرهابية في
المستقبل».
وسألت مصادر مطلعة عبر «البناء» كيف يتقبّل
لبنان حرب استنزاف تفرض عليه وهو قادر فيما
لو اتخذ القرار الصارم أن يضع حدا ً لها؟ ولماذا
ينتظر،على رغم المخاطر ،تسليح الجيش وتنفيذ
خطة التطويع»؟
وفي إط��ار مالحقة اإلرهابيين ،نفذت قوة من
الجيش عملية دهم في بلدة المرج  -البقاع الغربي،
حيث ت ّم توقيف  12شخصا ً من التابعية السورية،
لالشتباه في قيامهم بتأليف مجموعة إرهابية.

وضبطت في حوزتهم عددا ً من الهواتف الخليوية
والكمبيوترات إضافة إل��ى دراج��ة نارية ع��دد 2
وسيارتين من دون أوراق قانونية.

دعوات للتنسيق الفعلي

وأجمعت المواقف أم��س على أهمية توحيد
الصفوف إلى جانب الجيش والمقاومة ،معتبرة
«أنّ الواقع الخطير يتطلب تعزيز دع��م الجيش
من خالل الحوار بين جميع اللبنانيين بما يؤ ّمن
التماسك والوحدة الوطنية ،وبتوفير كافة اإلمكانات
اللوجستية والمادية» .وأكدت أنّ المواجهة التي
أرادها التكفيريون في رأس بعلبك هي عملية غدر
جديدة بالجيش ،تح ّولت إل��ى مواجهة حقيقية
دف��ع فيها اإلره��اب��ي��ون الثمن ،ويجب أن تتط ّور
تلك المواجهة باتجاه تنسيق فعلي بين الجيش
اللبناني والجيش السوري والمقاومة.

حزب الله :المعادلة
الذهبية تع ّمدت بالد ّم

على خط آخر ،أقام حزب الله وعوائل شهداء
العدوانالصهيونيعلىالقنيطرة،احتفاالتتأبينية
لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المقاومين في
قراهم وبلداتهم .وأكد ممثلو الحزب في االحتفاالت
«أن دم الجيش ودم المقاومة أصبحا دما ً واحدا ً في
قضية واحدة بعد كل هذه االعتداءات ،وأصبحت
المعادلة الذهبية معادلة مع ّمدة بالدم بعد أن امتزج
دم الجيش والشعب والمقاومة معا ً في سبيل الذود
عن الوطن» .وشدّدوا على أنّ «إسرائيل أعجز من أن
ترسم معادلة جديدة ،جراء عدوانها على مجموعة
من المقاومين في منطقة القنيطرة».
من جهة أخ��رى ،نفت العالقات اإلعالمية في
حزب الله حصول أيّ هجوم للمسلحين على جرود
بريتال ،مؤكدة أنّ الوضع في المنطقة طبيعي».
وعلى وقع هذه التطورات تنعقد الجلسة الرابعة
للحوار بين حزب الله وتيار المستقبل في عين
التينة مساء اليوم لمتابعة البحث في مواضيع
تتعلق بالوضع األمني وسبل تحصينه عسكريا ً
وسياسياً.
وفي الشأن السياسي جرت على هامش تقديم
الوفد الرسمي اللبناني التعازي بالملك السعودي
عبدالله ،دردشة بين رئيس المجلس النيابي نبيه
ب��ري والرئيس سعد الحريري ،ومصافحة بين
الحريري ووزيري الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف والروسي سيرغي الفروف.

م�شاورات مو�سكو( ...تتمة �ص)1
يأتي ذل��ك بعد تأكيد أط��راف في المعارضة في اختتام
اجتماعاتها بالقاهرة تمسكها بالحل السياسي لألزمة على
أس��اس مرجعية جنيف ،كما طالبت في بيانها الختامي،
بتشكيل مجلس رئاسي موقت يتولى السلطة في سورية.
وأشار بيان القاهرة إلى أن عدم توحد المعارضة كان سببا ً
من أسباب اتقاد جذوة النزاع وأن السالح عليه أن ينحصر بيد
الدولة السورية بعدما استفحل وجود المقاتلين األجانب ،فزاد
من حجم الكارثة ،كما جاء في البيان الذي شدد على ضرورة
البدء في عملية سياسية تقوم على مبادئ جنيف.
وفي السياق ،أبلغت دمشق الجانب الروسي أن وفدها إلى
منتدى موسكو سيكون برئاسة مندوب سورية الدائم لدى

األمم المتحدة بشار الجعفري ،حيث كان الجعفري هو من
ترأس وفد الجمهورية السورية في مؤتمر «جنيف  »2وفاوض
وفد االئتالف المعارض في شكل غير مباشر من خالل المبعوث
الخاص لألمم المتحدة آنذاك األخضر اإلبراهيمي.
وسيرافق الجعفري ،إلى العاصمة الروسية أعضاء الوفد
المفاوض ال��س��وري ذات��ه في جنيف ،وه��م :مستشار وزير
الخارجية أحمد عرنوس ،والمحامي أحمد كزبري ،والمحامي
محمد خير عكام ،وأسامة علي من مكتب الوزير ،وأمجد عيسى
وأضيف إليهم سفير سورية لدى روسيا رياض حداد.
في هذه األثناء ،أعلن رئيس حزب االتحاد الديمقراطي صالح
مسلم أنه سيسافر إلى موسكو للمشاركة في المنتدى ،وقال في

مقابلة إذاعية «يجب السعي من أجل أي حل يساهم في إيقاف
هذا النزيف الدموي في سورية ،أي حل يوقف إطالق النار،
يجب االستفادة من أي محاولة لوقف هذا النزيف».
وكانت وكالة «تاس» الروسية قد نقلت في وقت سابق عن
مصدر مطلع قوله انه من غير المرجح مشاركة المبعوث األممي
الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا في لقاء موسكو.
وق��ال المصدر إن ل��ق��اءات ممثلي الحكومة والمعارضة
ستنطلق خلف أبواب مغلقة من دون حضور مسؤولين روس،
وأضاف أن مدير معهد االستشراق الروسي التابع ألكاديمية
العلوم الروسية فيتالي ناؤمكين سيكون وسيطا ً بين الفرقاء
السوريين.

«بوكو حرام» تهاجم مدينة �شمال البالد

كيري ي�ؤكد دعم نيجيريا لهزيمة التنظيم
ذك��ر وزي��ر الخارجية االميركي ج��ون كيري أم��س ان
الواليات المتحدة مستعدة لبذل مزيد من الجهود لمساعدة
نيجيريا على هزيمة مسلحي «بوكو ح���رام» ،متعهدا ً
بمواصلة دعم واشنطن لمكافحة التمرد.
ودان كيري الهجمات االخيرة التي شنتها جماعة «بوكو
حرام» .وقال خالل زيارته الغوس «سنواصل بكل تأكيد
دعم الجيش النيجيري في هذا القتال ،مشيرا ً إلى ان «بوكو
حرام» تواصل قتل عشرات المدنيين االبرياء» .وأضاف
ان ب�لاده «ملتزمة بعمق» مع نيجيرياً ،مضيفاً« :نحن
مستعدون للقيام بالمزيد».
وكان متشددون يشتبه في انتمائهم الى جماعة «بوكو
ح��رام» هاجموا أمس مدينة مايدوجوري الرئيسية في
شمال شرقي البالد.
وقالت الحكومة النيجيرية ومصادر محلية إنه كان في
اإلمكان سماع دوي قصف وطائرات هليكوبتر عسكرية
كانت تحلق في سماء المدينة .وصرح مصدر أمني بأن كل
الطرق أغلقت كما توقفت الحركة التجارية.
وبدأ المتشددون الهجوم على أطراف المدينة من منطقة
نجيمتيلو.
والمدينة هي عاصمة والية بورنو وقد تكون مكسبا ً
كبيرا ً للمتشددين الذين يحاولون إقامة دولة إسالمية.

وشنت «ب��وك��و ح���رام» ت��م��ردا ً منذ  5س��ن��وات إلقامة
دولة إسالمية في شمال شرقي نيجيريا أكبر اقتصاد في
أفريقيا.
وسيطر المتشددون على مساحات واسعة من والية
بورنو وبعض المناطق في واليتي أداماوا ويوبي.
ويمثل عجز الجيش عن كبح «بوكو ح��رام» مشكلة
كبيرة للرئيس النيجيري جودالك جوناثان الذي يسعى
الى الفوز في انتخابات الرئاسة المقبلة في شباط.
وك��ان المتشددون ح��اول��وا آخ��ر م��رة السيطرة على
مايدوجوري في كانون األول عام  2013وهاجموا قاعدة
جوية قريبة.
الى ذلك ،أفرجت جماعة «بوكو حرام»عن قرابة الـ200
رهينة معظمهم من النساء ،كانت قد اختطفتهم في قرية
بوالية يوبي شمال شرقي نيجيريا.
وأف��اد مصدر محلي وم��س��ؤول عسكري أن الجماعة
أفرجت عن  192رهينة  23كانون الثاني في منطقتين
حيث كانت تعتقلهم منذ الهجوم الذي شنته في  6كانون
الثاني ال��ج��اري على كاتاركو التي تبعد  20كلم عن
العاصمة االقليمية داماتورو.
وكانت الحركة قد خطفت  218ام��رأة وطفالً في ذلك
اليوم.

البقاء للأمة
الحزب السوري القومي االجتماعي
الرفيق عبدالله فاهمي وعائلته (في المهجر)
أبناء الفقيدة:
عائلة المرحوم الرفيق جوزف فاهمي (فقيد
		
طائرة كوتونو)
		
مانويل فاهمي وعائلته (في المهجر) «تموز»
		
حنان فاهمي زوجة المحامي األمين رياض نسيم
		
بناتها:
(عضو المجلس األعلى) وعائلتها.
		
الرفيقة سعاد فاهمي زوجة الرفيق كريم اسبر
		
وعائلتها.
		
الرفيقة نجالء فاهمي زوجة الرفيق جان الكوسا
		
وعائلتها.
		
عائلة المرحوم حنا عبدالله فاهمي.
		
سلفها:
وعائالت اسحق ،فاهمي ،سمعان ،داوود ،مورا،
		
نسيم ،اسبر ،الكوسا ،غريب وعموم عائالت
		
رحبه في الوطن والمهجر
		
ينعون لكم بمزيد من األسى والحزن فقيدتهم الغالية المأسوف عليها

المرحومة

هيالنة متري ا�سحق
زوجة المرحوم الرفيق موسى عبدالله فاهمي
التي توفيت يوم األحد  25كانون الثاني .2015
يُحتفل بالصالة لراحة نفسها اليوم اإلثنين  26الجاري الساعة الثالثة
والنصف بعد الظهر في كاتدرائية الصليب المقدس في رحبه.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الثالثاء واألربعاء  27و 28
كانون الثاني  2015من الساعة العاشرة صباحا ً حتى الواحدة ظهرا ً
ومن الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة في قاعة الكاتدرائية.

م�صر 20 :قتي ًال في ذكرى «ثورة يناير»
أكثر من  20قتيالً مصريا ً وعشرات الجرحى هي
الحصيلة األولية للمواجهات المستمرة في مصر
بين ق��وات األم��ن وأنصار «اإلخ��وان المسلمين»،
والمواجهات ت��وزع��ت ف��ي العديد م��ن المناطق
المصرية وال سيما في القاهرة ،حيت تركزت مساء
ٌ
مواجهات
اليوم األحد في شارع رمسيس كما جرت
في االسكندرية والبحيرة والمطرية وغيرها.
وأصيب اثنان من ضباط األم��ن المركزي في
ان��ف��ج��ار ع��ب��و ٍة ناسفة أم���ام ن���ادي الشمس في
القاهرة.
وكانت تظاهرات خرجت في عدد من المناطق
المصرية في الذكرى الرابعة لالنتفاضة التي
أطاحت بالرئيس األسبق حسني مبارك ،ولم تفلح
التدابير األمنية المشددة في القاهرة وبعض المدن
في احتواء احتجاجات في هذه الذكرى.
وفي وقت قال رئيس قطاع الطب الوقائي في
وزارة الصحة إن القتلى والمصابين سقطوا في
القاهرة واإلسكندرية ومحافظات أخ��رى ،قالت
وزارة الداخلية في بيان إن مجندا ً قتل في حي
المطرية في شمال شرقي القاهرة ،وإن ثالثة
ضباط أصيبوا بالرصاص في الحي.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن قتيلين سقطا
في محافظة البحيرة في انفجار عبوة ناسفة
ح��اوال زرعها أسفل برج يحمل خطوط الضغط
العالي.
وأغلقت قوات األمن المركزي مدعومة بجنود
في مركبات مدرعة الطرق الرئيسية بما في ذلك
الطرق المؤدية لميدان التحرير المعقل الرمزي
النتفاضة .2011

في محافظات القنيطرة ودرع��ا والسويداء وص��وال ً إلى
مباشرة مقاومة واس��ع��ة لالحتالل «اإلس��رائ��ي��ل��ي» في
الجوالن .ولعل القيادة «اإلسرائيلية» قدّرت أن التبكير
في ضرب مشروع المقاومة الشعبية والميدانية يحقق
هدفين :إجهاضه ،ودعم «جبهة النصرة» لتثبيت وتوسيع
الجيب العازل الذي أقامته في المنطقة بسياق المخطط
الرامي إلى تقسيم سورية الحقاً.
ثالثها ،أن تكون العملية العدوانية ف��ي القنيطرة
محاولة من نتنياهو ووزير حربه موشيه يعلون لتحقيق
نصر تكتيكي في الصراع المحتدم مع محور الممانعة
والمقاومة وتوظيفه تاليا ً في انتخابات الكنيست المزمع
إجراؤها خالل شهر آذار المقبل .ولعل نتنياهو قدّر أن من
تصب في مصلحة
شأن العملية العدوانية المد ّوية أن
ّ
حزبه (ليكود) وتضمن بقاءه في السلطة بعدما أشارت
استطالعات ال��رأي إلى احتما ٍل قوي بأن يفوز خصومه
في «المعسكر الصهيوني» (حزب العمل بقيادة يتسحاق
هرتزوغ وح��زب «الحركة» بقيادة تسيبي ليفني) في
االنتخابات.
في حال اقتناع القيادة اإليرانية بأن الدافع الرئيس لقيام
«إسرائيل» بالعملية العدوانية هو تفشيل المفاوضات
المرجح أن يكون
«النووية» بين واشنطن وطهران ،فإن
ّ
رد فعلها توصية حلفائها بأن يكون الرد على «إسرائيل»
عملية انتقامية مد ّوية يشعر معها الرأي العام اإليراني
كما الرأي العام العربي واإلسالمي بأن العدو الصهيوني
قد نال عقابه القوي الرادع من جهة وأن حجمه المضبوط،
من جهة أخ��رى ،لن يتيح للعدو استغالله سياسيا ً في
الواليات المتحدة لتعميق شعور األميركيين ،مسؤولين
ومواطنين ،بأن ق��درات إي��ران العسكرية أصبحت على
مستوى عا ٍل من الفعالية والخطورة يستدعي تشددا ً معها
في المفاوضات «النووية» وتعزيزا ً التجاه الكونغرس إلى
تشديد العقوبات ضدها.
في ح��ال اقتناع القيادات الثالث لمحور الممانعة
والمقاومة بأن الدافع الرئيس لقيام «إسرائيل» بالعملية
ُ
الحؤول دون بناء مقاومة شعبية وميدانية في
العدوانية
جنوب سورية بغية ش ِّل الدعم اللوجيستي والعسكري
الذي تو ّفره «إسرائيل» لـ»جبهة النصرة» وحلفائها ،فإن
المرجح أن يكون ق��رار القيادات الثالث توجيه ضربة
ّ
شديدة ُمحكمة ومد ّوية من داخل األراضي السورية إلى

قاعدة عسكرية استراتيجية أو مستوطنة ذات طابع أمني
غالب في الجوالن المحتل ُتلحق بـ ِ «إسرائيل» من الخسائر
البشرية والمادية ما يش ّكل ترضية مقبولة للرأي العام في
إيران كما في عالم العرب والمسلمين.
في ح��ال اقتناع القيادات الثالث لمحور الممانعة
والمقاومة بأن الدافع الرئيس لقيام العدو الصهيوني
بالعملية العدوانية تعزي ُز رصيد نتنياهو وحزبه في
المرجح أن يكون
انتخابات الكنيست المقبلة ،ف��إن
ّ
قرار القيادات الثالث تكليف وحدات المقاومة الشعبية
والميدانية الحديثة التأسيس بتوجيه ضربة شديدة
ومد ّوية من داخل األراضي السورية ضد موقع استراتيجي
(مرفق ع��ام أو مطار أو قيادة منطقة عسكرية) داخل
الجوالن المحتل أو داخل «إسرائيل» نفسها ،على أن يكون
مردودها البشري والمادي عاليا ً وبالتالي ُمرضيا ً للرأي
العام في إيران كما في عالم العرب والمسلمين.
إلى ذل��ك ،في حال اقتناع القيادات الثالث ،وال سيما
القيادة اإليرانية ،بتوافر القدرة لديها على توجيه ضربة
شديدة للعدو الصهيوني داخل الجوالن المحتل أو داخل
«إسرائيل» نفسها وتطويرها إلى حرب إقليمية محدودة،
المرجح سيكون هندسة ضربة كفيلة باستدراج
فإن القرار
ّ
العدو إلى توسيع رقعة االشتباك واالنزالق إلى الحرب.
ولعل ضربة قوية ومد ّمرة تستهدف منشآت «إسرائيل»
الغازية في البحر المتوسط تنفذها سورية أو حزب الله
تحقق الغرض المنشود.
ما الغاية المرتجاة من استدراج العدو إلى توسيع رقعة
االشتباك وتطويره إلى حرب إقليمية محدودة؟
لعلها التسبّب في تعطيل نقل النفط من الدول المنتجة
في ش��رق المتوسط إل��ى الخارج ما ي��ؤدي إل��ى تصعيد
يصب في مصلحة المتضررين من
أسعار النفط ،وهو أمر
ّ
خفض أسعاره وفي مقدّمهم إيران وروسيا وفنزويال.
أما توقيت الرد الموجع ضد «إسرائيل» فهو مسألة
شديدة الحساسية والدقة .واألرجح أن القيادات الثالث
لمحور الممانعة والمقاومة تدرسها بعناية فائقة ،ال
سيما لجهة الجدوى القصوى من توقيتها قبل أو أثناء
أو بعد زي��ارة نتنياهو للواليات المتحدة لمخاطبة
الكونغرس وتحريض أعضائه على مضاعفة العقوبات
ضد إيران...

د .عصام نعمان

�آخر مراحل العظمة ( ...تتمة �ص)1
وضعا ً خطيرا ً جديدا ً مع حدث الوفاة ،والمتوقع أن ترتفع
وتيرة النزاعات والتوترات التي ستشهدها دول الخليج،
خصوصا ً في اليمن والبحرين اللتين ترتبطان بالوضع
السعودي ارت��ب��اط�ا ً عميقا ً م��ن الناحيتين السياسية
واالستراتيجية.
والمحتمل أيضا ً أن تنتقل األحداث بعد سورية والعراق
إلى الخليج الذي سيصبح ميدانا ً لتناقضات ومنافسات
الدول الكبرى واإلقليمية ،وسنجد أنّ محور الصراعات
والتنافسات المقبلة ستمتد إل��ى الساحة الخليجية
التي تشهد أوضاعا ً سياسية غير مستقرة منذ سنوات.
هذا الكالم التحليلي ليس من باب الشماتة بل ك ّنا دائما ً
نرجو أن تكون مواقف السعودية في إط��ار التضامن
العربي واإلسالمي وفي مصلحة االستقرار واألم��ن في
المنطقة .كنا دائما ً نرغب في أن تكون المملكة في صدارة
الداعمين للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية
بكل فصائلها .كنا نتطلع أن تكون المملكة في موقع من
يطفئ نيران الفتن المذهبية .كنا نرى أن يكون تحالف

السعودية مع إيران وتركيا يصب في مصلحة المسلمين
في مواجهة المستكبرين الذي يسعون لنهب ثرواتنا.
ولكن الخيبة كانت تتلو الخيبة م��ن الفكر الوهابي
والسياسات السعودية التي جعلت النار في المنطقة
تشتعل أكثر فأكثر فيما «إسرائيل» تتفرج على حروب
المسلمين وقتالهم .وكنت قد كتبت رسالة مفتوحة منذ
سنوات للعاهل السعودي أناشده فيها توحيد الموقف
اإلسالمي وتعزيز المقاومة في وجه «إسرائيل» ،وتأكيد
خيار المصالحة والتقارب بين إيران والسعودية ،غير
أنّ آمالنا سرعان ما خابت باستالم صقور المملكة دفة
السياسات التي عمقت الصراعات وجعلت المنطقة تعج
بالفتن .ما الذي يمكن أن ننتظره في الغد سوى الدعاء
أن يحفظ الله ه��ذه األم��ة بأخيارها الذين ال يتعبون
بالدفاع عنها ويبذلون أرواحهم من أجلها .حفظ الله قائد
المقاومة وشمسها الوضاءة لفجر ال يكون إال نصرا ً مبينا ً
مكلالً بالعزة والكرامة!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

اتفاق «نووي» بين وا�شنطن ونيودلهي
أعلن رئيس ال��وزراء الهندي ناريندرا مودي أمس أن نيودلهي وواشنطن
تجاوزتا الخالفات في شأن استخدام الهند للوقود النووي.
جاء ذلك بعد اتفاق بين الهند والواليات المتحدة تتوقف بموجبه األخيرة عن
مساعيها لإلشراف الكامل على استخدام نيودلهي للوقود النووي.
وقال مودي خالل مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس األميركي باراك أوباما
في العاصمة الهندية «بعد ستة أعوام على توقيعنا االتفاقية (حول التعاون
الثنائي في المجال النووي) ،حققنا الخطوات األول��ى على طريق تنفيذها
تجارياً ،وذلك وفقا ً لقوانيننا وااللتزامات الدولية».
من جانبه ،أشار أوباما إلى أنه «تم تحقيق تقدم» في مجال التعاون النووي
بين البلدين.
وتم توقيع اتفاقية حول التعاون في مجال الذرة السلمية بين واشنطن
ونيودلهي في العام  ،2008إال أن مساعي واشنطن إلى اإلشراف الكامل على
نشاط الهند في استعمال الوقود النووية حالت دون تنفيذ االتفاقية.
وكان بين رودس نائب مستشار االمن الوطني في البيت االبيض قال« :إن
الكثير من أولويات السياسة الخارجية الوباما للعامين المتبقيين في المنصب
سيكون لها آثارها على الهند بما في ذلك اتفاق عالمي حول تغير المناخ والترويج
التفاق تجاري آسيوي بارز ،إضافة جهود مكافحة االرهاب وأفغانستان.

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية ال��واردات ـ دائرة ضريبة الدخل
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ
شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق األول.
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

6233

RR142934324LB

14/11/25

14/12/09

كمال كامل وهبي

90325

RR142934307LB

14/11/26

2015/01/02

شركة سفن ديزين ش.م.م.

RR142934355LB 1260751

14/11/25

14/12/10

RR142934770LB 2827101 SUEZ
ENVIRONNEMENT
فرع لشركة أجنبية

14/11/26

14/12/09

شركة تربة ش.م.م.

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 108

إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض العائد لتقديم وتركيب خزان
بسعة  12000م 3لمادة الفيول أويل في
معمل الجية الحراري ،موضوع استدراج
ال��ع��روض رق���م ث 4د 5899 /ت��اري��خ
 ،2014/6/6قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/2/20عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة .11.00
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/500.000/ل.ل.
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 2015/1/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس
ملحم خطار
التكليف 122

مفقود
ه��رب��ت ال��ع��ام��ل��ة األث��ي��وب��ي��ة abeba
 bejigaال��رج��اء ممن يعرف عنها شيئا ً
اإلتصال على الرقم 541144/03

