10

السنة السادسة  /اخلميس  5 /آذار  / 2015العــدد 1725
Sixth year / Thursday / 5 March 2015 / Issue No. 1725

تتمات
كيري يبد�أ من باري�س ( ...تتمة �ص)1

وأكد الرئيس األسد أنّ «سورية ليست دولة فاشلة»،
�ؤس�س��ات ال ت��زال تعمل ،والرواتب
الف�ت�ا ً إل��ى أنّ «ال�م� ّ
ت��دف��ع ،حتى ف��ي بعض مناطق سيطرة اإلرهابيين».
المضي في محاربة
وأكد أن «السوريين مص ّممون على
ّ
اإلرهاب ودعم حكومتهم على رغم المأساة اإلنسانية
التي تعيشها بالدهم» .واعتبر أنّ األرق��ام التي «تذكر
ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام الغربية» ع��ن ع��دد القتلى والذي
يفوق المئتي ألف «مبالغ بها».
لبنان ينتظر المناخات اإلقليمية والدولية لتكون له
جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية يخرج منها
الدخان األبيض غير الجلسة المقبلة في الحادي عشر
من الشهر الجاري ،التي تبدو كشقيقاتها ،مج ّرد تأكيد
لالستحقاق ،كأنما التفاؤل بكونها الجلسة العشرين،
أسوة بما حدث يوم انتخاب الرئيس ميشال سليمان لم
يجدِ ،عساه يتحقق في تشابه آخر ،قد يكون الخامس
والعشرين من أيار ،يوم ت ّم االنتخاب عام .2008
بانتظار ذلك تعود حكومة الضرورة إلى االجتماع
اليوم ،بعدما ابتدعت صيغة التراضي بدالً من التوافق
�ص عليهما ال��دس �ت��ور ،حيث
أو ال�ت�ص��وي��ت ال�ل��ذي��ن ن � ّ
التوافق هو اإلجماع ،وإال التصويت وهو نسبة من عدد
الحضور من الوزراء بعد تحقق نصاب الحضور بثلثي
ع��دد أعضاء الحكومة ،ولك ّل ن��وع من ال�ق��رارات نسبة
من األكثرية نص عليها الدستور ،وقد ح ّذرت مصادر
دس �ت��وري��ة م��ن ب��دع��ة ال �ت��راض��ي ،وم��ا تعنيه م��ن عدم
حصول اإلجماع ليتحقق شرط التوافق ،وعدم اللجوء
إل��ى التصويت ،وفقا ً للوصفة الدستورية الواضحة،
بل يجري التراضي وه��و صفقة صمت المعترضين
والمخالفين للقرار ،مقابل عدم التصويت ،وفي البدعة
غموض بدعة أخ��رى ،هي ما تس ّميه اآللية الحكومية
ب�م�خ��ال�ف��ة م� �ك� � ّون ،م��ن دون ت��وض �ي��ح ه��ل ه��و مك ّون
سياسي من طائفة ،أم مك ّون طائفي ،ومك ّون رئيسي،
أم ثانوي ،وما هي المعايير ومن وضعها؟
وفي أول اختبار للحكومة بعد تجميد جلساتها أسبوعين
بسبب الخالف على آلية عملها ،يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية
اليوم برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم ،خالية مبدئيا ً من البنود
الخالفية ،وال سيما موضوع لجنة الرقابة على المصارف.

رئيس الحكومة
متمسك بالتوافق

وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن رئيس الحكومة متمسك
بالتوافق ،ويشدد على «أن التعطيل لن يكون سيد الموقف في
الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء» .ولفتت المصادر إلى أن
أي موضوع خالفي لن يدرس على طاولة مجلس ال��وزراء،
إنما يتم التشاور فيه بين الكتل السياسية في الخارج ،وفي
حال كان طارئا ً يقر بعد المشاورات الجانبية حتى لو اعترض
مكون واحد».
وعلى رغ��م انتهاء والي��ة لجنة الرقابة على المصارف
الحالية في  11الجاري ،استبعدت مصادر وزارية لـ«البناء»
ع��رض موضوع تعيين لجنة جديدة في جلسة اليوم من
خارج جدول األعمال» ،مشيرة إلى «أن وزير المال علي حسن
خليل لن يرفع أسماء اللجنة لعدم التوافق عليها بين الكتل
السياسية».
وتجدر اإلش��ارة إلى أن اللجنة الحالية تتألف من أسامة
مكداشي رئيساً ،سامي العازار ،أحمد صفا ،أمين عواد ،ومنير
اليان أعضاءً.
وبرز استحقاق جديد ،وهو انتهاء والية أعضاء المجلس
ال��دس��ت��وري ف��ي الخامس م��ن ح��زي��ران المقبل وت��ب��دأ مهلة
تقديم الترشيح 90 ،يوما ً قبل موعد انتهاء والية أحد أعضاء
المجلس .وقد أحاط رئيس المجلس عصام سليمان رئيس
الحكومة بهذا األمر.
وفي الموازاة ،أمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في
لقاء األربعاء «أن يُستأنف العمل الحكومي بوتيرة أفضل ألننا
بحاجة إلى التصدي لكثير من المشاكل والملفات ،وللتعويض
عما أصاب عمل الحكومة في األسابيع األخيرة».
من جهة أخرى ،استغرب بري بحسب ما نقل عنه زواره
لـ«البناء» ربط مساعد وزي��ر الخارجية األميركية لشؤون
الطاقة عاموس هوكشتاين ،زيارته إلى بيروت لمعالجة
ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وكيان
العدو «اإلسرائيلي» بتوافق اللبنانيين على إقرار مرسومي
النفط» .ودعا إلى «إقرار المرسومين في أسرع وقت ممكن ال
سيما أن ال عوائق خالفية أمام هذا األمر».
واعتبر بري أن الحوار بالنتائج التي يحققها بات يشكل
عامالً نازعا ً لفتائل التوتر التي تطل على البالد بين وقت
وآخ��ر .ودع��ا «اللبنانيين ال��ى المزيد من الوحدة واللحمة
لتحصين لبنان».
وإذ رأى أن «هناك مخططا ً لتقسيم ال��دول العربية إلى
كيانات مذهبية وعرقية» ،أكد أن «لبنان غير قابل للتجزئة
فهو كالذرة اذا تجزأ ينفجر ويفجر كل محيطه».

�أ�سطورة الأ�سد (تتمة �ص)1
وفيما دعا بري إلى الجلسة «العشرين» النتخاب رئيس
للجمهورية ي��وم األرب��ع��اء المقبل .أك��دت م��ص��ادر مطلعة
لـ«البناء» أن ملف االنتخابات الرئاسية ب��ات ج��زءا ً من
التعقيدات القائمة على مستوى المنطقة» .وأشارت المصادر
إلى أنه «ال يمكن بت هذا الموضوع قبل إتمام المفاوضات
اإليرانية – األميركية واتضاح الموقف اإليراني – السعودي
من المواجهة على المستويين السوري والعراقي».

إبراهيم:ال مناطق مقفلة
في وجه الدولة

أمنياً ،أكد المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم
أن «ال مناطق مقفلة في وجه الدولة» ،مشيرا ً إلى أن «ال غطاء
سياسيا ً على أحد» .وقال في حديث إلى مجلة «األمن العام»:
«ال عودة إلى الوراء في هذا القرار ،وسينفذ كامالً لفرض األمن
الشرعي على كل األراضي اللبنانية بال استثناء» .وأوضح أن
الخطة األمنية «أظهرت أن أحدا ً ال يغطي أحداً .عندما تحزم
الدولة أمرها ال أحد يحمي أحدا ً عندئذ».
وف��ي السياق ،أك��د رئيس كتلة ال��وف��اء للمقاومة «أننا
نجد من واجبنا كمقاومة أن نكون التوأم لمؤسسة الجيش
الوطنية للتصدي للعدو ال��خ��ارج��ي» .ولفت خ�لال حفل
تأبيني للعميد رفيق حمود إلى «أن المقاومة تقف إلى جانب
الجيش للتصدي لمن يريد أن يعتدي على الوطن أو أن
ينتهك سيادته».

ملف النازحين

إلى ذلك أثارت وكيلة األمين العام لألمم المتحدة للشؤون
اإلنسانية ومساعدات الطوارئ في لبنان فاليري آموس،
م��وض��وع النازحين السوريين م��ع الرئيس س�لام ووزي��ر
الشؤون االجتماعية رشيد درباس .وأشارت آموس إلى أنها
«شكرت سالم خالل اللقاء وحكومته والشعب اللبناني على
السخاء الهائل تجاه النازحين السوريين الذين دخلوا لبنان
على م��دى السنوات األرب��ع الماضية» ،مؤكد ًة «كلنا نعي
التأثير االقتصادي واالجتماعي على لبنان جراء استضافة
أكثر من مليون نازح سوري مسجل إلى جانب غير المسجلين
والموجودين داخل البالد».
وأوض��ح��ت أن البحث تناول «ال��وض��ع غير المستقر في
المنطقة نتيجة تمدد داعش كما بحثنا الوضع الداخلي في
لبنان .وتطرقنا إلى أهمية مؤتمر الكويت الثالث للتعمير
ولجمع األموال والتعهدات لمساعدة النازحين السوريين في
لبنان والدول المجاورة لدعم جهود االستقرار االقتصادي في
لبنان واألردن وللعمل مع السوريين في الداخل السوري».

نتنياهو يرف�ض انتقادات �أوباما خطابه �أمام الكونغر�س حول �إيران
رف��ض رئيس وزراء ال��ع��دو بنيامين نتنياهو
أمس ،انتقادات الرئيس باراك أوباما لخطابه أمام
الكونغرس ال��ذي ن��دد فيه باالتفاق ال��ذي تسعى
الواليات المتحدة إلبرامه مع طهران ،معتبرا ً انه
«اتفاق سيء جداً».
وأص��ر نتنياهو بعد وص��ول��ه إل��ى «إسرائيل»
عائدا ً من واشنطن أنه قدم «بديالً عمليا ً سيفرض
قيودا ً أكثر صرامة على البرنامج النووي اإليراني،
ما سيمدد لسنوات الفترة التي تحتاجها لتحقيق
اختراق في برنامجها النووي» .وأضاف« :دعوت
أيضا ً القوى الدولية التي تفاوض إيران مجموعة
( )1+5لإلصرار على اتفاق يربط رفع العقوبات
عن إيران بوقف دعمها لإلرهاب في العالم وهجومها
على الدول المجاورة ودعواتها لتدمير «إسرائيل».
وبحسب نتنياهو فإنه تلقى «ردودا ً مشجعة
من الديمقراطيين والجمهوريين» بعد خطابه أمام
الكونغرس ،موضحاً« :إنهم فهموا أن االقتراح

الحالي سيؤدي إلى اتفاق سيء وأن البديل هو
اتفاق أفضل».
وتكثفت المفاوضات بين دول مجموعة 1+5
(ال��والي��ات المتحدة والصين وروس��ي��ا وفرنسا
وبريطانيا والمانيا) وإي��ران قبل شهر من الموعد
المحدد في  31آذار الجاري ،للتوصل إلى اتفاق
شامل حول الملف النووي اإليراني.
وأث��ارت زي��ارة نتنياهو إلى واشنطن انتقادات
واس��ع��ة بخاصة أنها تأتي ب��دع��وة مباشرة من
الجمهوريين في الكونغرس من دون إشراك البيت
األبيض.
وقال أوباما «ال جديد» في الخطاب الذي ألقاه
نتنياهو ،أمام الكونغرس ،موضحا ً انه «لم يقدم
بديالً قابالً للتطبيق» حول الملف النووي اإليراني.
وأكد «لم نتوصل إلى اتفاق بعد ...لكن إذا نجحنا
فسيكون ذلك أفضل اتفاق ممكن مع إيران لمنعها من
امتالك سالح نووي».

بحجم القوات واألسلحة والمعدات
وتاريخ شن الهجوم.
وت��ع��ل��ي��ق �ا ً ع��ل��ى ال��م��ع��ل��وم��ات
المتعارضة التي نشرها عدد من
المسؤولين األم��ي��رك��ي��ي��ن ،أش��ار
العبيدي إل��ى أن عملية تحرير
الموصل ستكون معركة الجيش
ال��ع��راق��ي ،م��ش��ددا ً ع��ل��ى أن دور
التحالف الدولي يتمثل في تقديم
ال��دع��م ال��ج��وي بالتنسيق مع
بغداد.
م��ن ج��ان��ب��ه ،أك��د وزي���ر ال��دف��اع
التركي استعداد أنقرة لتقديم الدعم
للعراق في حربه ضد اإلرهاب.
وق���ال يلماز إن ب�ل�اده ستقوم
ب��ت��دري��ب وت��س��ل��ي��ح ج��ه��ات تثق
بأنها ال تتعامل مع المتطرفين في
ال��ع��راق ،موضحا ً أن التسليح أو
التدريب لن يكون في تركيا فقط،
وربما يكون في قطر ودول أخرى.
ونوه وزير الدفاع التركي خالل

وفيات
ابن الفقيدة :المهندس أنيس منصور
وزوجته ميراي الشيخ
ب��ن��ات��ه��ا :دي��ان��ا زوج����ة م��وس��ى دي��ب
والعائلة
زينة زوجة ميشال الخوري والعائلة
بهاء ،لونا ،ليال
أشقاؤها :أنطون رزق وزوجته سعاد
حيدر والعائلة
اب��راه��ي��م رزق وزوج��ت��ه فائقة سالم
والعائلة
المهندس غسان رزق وزوج��ت��ه سالم
مزرعاني والعائلة
شقيقاتها :عائلة المرحومة سوريا
زوجة حنا منصور
سعاد زوجة جرجي بوشاهين وعائلتها
في الوطن والمهجر
اليسار زوجة جرجي حيدر وعائلتها في
الوطن والمهجر
منى زوجة مفيد حيدر والعائلة
المرحومة راغدة رزق
أسالفها :فايز منصور ،شكيب منصور،
جميل منصور ،اسكندر منصور وابنة حميها
بهاء وعائالتهم في الوطن والمهجر
وعموم عائالت أميون ينعون إليكم على
رجاء القيامة والحياة األبدية وفاة فقيدتهم
الغالية المرحومة

نوال جرجس رزق

أرملة المرحوم موريس منصور
تقبل التعازي اليوم الخميس  5آذار
 2015من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى
السابعة مساء في قاعة كاتدرائية القديس
جاورجيوس األثرية ـ أميون.

اجتماعه مع نظيره العراقي الى
ضرورة التعاون االستخباراتي بين
البلدين لمنع تدفق اإلرهابيين.
يذكر أن طائرتين تركيتين نقلتا
أول من أمس مساعدات عسكرية
إلى العراق .وقام السفير التركي
ل��دى ال��ع��راق ،ف���اروق قايمقجي،

ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ إلى ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻗﻴﻢ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍإلﺧﻮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺍألﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﺮﻭﺟﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺘﺮوﺩﻭﻻﺭ» ،ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ً ﺃﻥ «ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ
ﻳﻘﻔﻮﻥ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ».
ﻭﻋﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺟﺪﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ ً
ً
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺃﺧﻴﺮﺍ ً ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭية ﻭﺍﻟﺘﻲ أﺛﺎﺭﺕ
ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺃﻭﺿﺢ ﺍألﺳﺪ أن «ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ».
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ «ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ،
ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ
أسابيع».

�إعالنات ر�سمية

بهدف استعادة السيطرة عليه»،
مؤكدا ً أن «اشتباكات اندلعت بين
القوات االمنية وعناصر «داعش»
على أثر الهجوم».
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أض���اف
المصدر ال��ذي طلب ع��دم الكشف
ع��ن إس��م��ه أن «ال���ق���وات االمنية

وبمساندة الحشد الشعبي شرعت
بالهجوم على حقل عجيل النفطي
شمال شرق تكريت بهدف السيطرة
عليه» ،الفتا ً الى «اندالع اشتباكات
ب��ي��ن ال���ق���وات االم��ن��ي��ة وال��ح��ش��د
الشعبي من جهة وعناصر داعش
من جهة اخرى».

هل �أجه�ض الجي�ش ( ...تتمة �ص)1
من دون أن يكون بمقدوره الرد أو فرض معادلة
ال��ردع الميداني التي تحصنه وتحمي جنوده،
وهذا أمر ال يمكن أن يتناساه أحد وال يمكن أن يغفر
للسياسيين ال��ذي استجابوا إلم�لاءات خارجية
وتسببوا في وضع الجيش في الوضع الذي ذكرنا.
أما اليوم ونقيضا ً لما كان قائماً ،فيبدو أن قيادة
الجيش ومستفيدة من تحوالت إقليمية فرضت
تحوال ً في المواقف السياسية الداخلية ،ودرءا ً
لمخاطر باتت أكيدة تحدق في شكل مباشر ببلدتين
لبنانيتين وقابلة للتطور لتشمل منطقة بكاملها
تكاد تشكل ما يزيد على نصف محافظة بعلبك،
في مواجهة ذلك قامت بهذه العملية االستباقية
التي أدت إلى نتائج ميدانية مهمة ،ذات مفاعيل
استراتيجية ال يمكن تجاوزها.
فقد مكنت عملية تلة جرش الجيش من التمركز
على مرتفع يتحكم بقطاع واسع من الشمال إلى
الجنوب م��رورا ً باالتجاه الشرقي وعلى مروحة
تصل إل��ى  230درج��ة م��ا وض��ع ط��رق تسلل أو
تحرك المسلحين تحت المراقبة الدائمة للجيش
وضمن حقل رمي واسع مأمون التعهد بالمدفعية
المراقبة ،وجعل الجيش المتمركز في التلة بمثابة
مركز إنذار متقدم يصعب الوصول إليه واقتحامه
كما حصل مع مراكز الجيش في الصيف الماضي.
األمر الذي منح الجيش مكتسبات دفاعية عالية
المستوى وقلل من مخاطر تمركزه في الجرود
وحرم اإلرهابيين من حرية الحركة والقدرة على
مهاجمة المواقع المتقدمة.
لقد اثبت الجيش اللبناني في عملية تلة جرش
احترافا ً عاليا ً وق��درة على اتخاذ القرار الميداني
المناسب في الوقت المناسب ،ومع هذا النجاح
نعود إلى السؤال األساس ،هل أن مخاطر األشهر
المقبلة تراجعت وه��ل أن خطة اإلرهابيين ضد
لبنان أجهضت؟
من البديهي ومن أجل اإلجابة أال نحمل األمور أكثر
مما تحتمل في ذاتها ،كما أنه من الضروري أن نعود
إلى حال اإلرهابيين والمسالك المفتوحة أمامهم في
األسابيع المقبلة .حيث أن تفحصا ً للحالة يظهر
بأنهم في سورية عامة وفي القلمون خاصة في
حال تراجع مستمر ،ومن يريد أن يعرف أكثر عليه
أن يتابع ما يجري في الجبهة الجنوبية في األرياف
السورية الثالثة (دمشق – درعا والقنيطرة) حيث
أجهض الجيش العربي السوري والقوات الحليفة
بعملياته االستباقية هناك والتي بدأت مرحلتها
األولى منذ  3أسابيع واستؤنفت مرحلتها الثانية
في األس��ب��وع الماضي وحققت نجاحات باهرة
منذ الساعات األول��ى النطالقتها ،أجهض بذلك

�أكد �أنّ زيارة الوفد الفرن�سي ( ...تتمة �ص)1
وقال األسد إن النظام الدولي أخفق فعليا ً في أداء
مهمته ،ألن «ه��ذا النظام ال��دول��ي ال��ذي تمثله األمم
المتحدة ومجلس األم��ن وال��ذي يفترض به أن يحل
المشاكل ويحمي سيادة البلدان المختلفة ويمنع
الحرب .لقد أخفق هذا النظام فعليا ً في أداء مهمته،
وهكذا ما لدينا اآلن هو أمم متحدة فشلت في حماية
المواطنين دول��ي�اً ...بما في ذلك في سورية وليبيا
واليمن وبلدان أخرى».
واعتبر األسد على أن الحل في سورية هو سياسي
وقال إن الطرف اآلخر في جنيف تم اختياره من الغرب.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻗﺎﻝ« :ﺇﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)1
بتسليم ت��ل��ك ال��م��س��اع��دات إل��ى
مسؤولي وزارة الدفاع العراقية.
على الصعيد ال��م��ي��دان��ي ،أف��اد
مصدر أمني ف��ي محافظة صالح
الدين ،أم��س ،إن «القوات االمنية
ب��دأت بالهجوم على مركز قضاء
ال����دور ( 25ك��ل��م ش���رق تكريت)

ح�ت��ى تخطي ت�ع��دي��ل م ��ادة م��ن ال��دس �ت��ور إلع��ادة
ص�ي��اغ�ت��ه م��ن األس�� ��اس ،ووح � ��ده ال �س �ي��د حسن
نصرالله ي �ص��ادق على ال �ك�لام ،وه��و ي��ؤك��د على
الدعوة إلى ح ّل سلمي قائم على الحوار ،ويتم ّهل
في استخدام مصطلح المؤامرة ال��ذي يص ّر عليه
الرئيس األسد وحيداً ،مع قلة قليلة من األصدقاء،
�زج بالجيش في
ووح��ده الرئيس األس��د يرفض ال� ّ
مواجهة األحداث في البدايات ،وك ّل ه ّمه وهاجسه
أن يبني الشعب روايته الكاملة عما يجري ،وقراره
ال�ص�م��ود حتى تلك اللحظة ،وي �ق��ول للمق ّربين،
عندما تتطابق رواي��ة الشعب بوعيه مع روايتنا،
نبدأ المواجهة الميدانية.
ّ
 بعد أرب��ع س�ن��وات ،تغيّر ك �ل ش��يء ،فروسياتخطت م�ج� ّرد استخدام الفيتو م��رات ،إل��ى وضع
ترسانتها العسكرية في تصرف الجيش السوري،
وإي ��ران ترسل ق��ادة ال�ح��رس ال �ث��وري ،وصناديق
المال والسالح الالزمين لصمود سورية ،وحزب
الله قدّم خيرة شبابه ،ووضع ثقله ورصيد قائده،
كي ال تسقط ه��ذه القلعة ،سورية ،والحزب صار
منظومة مقاتلة ،وأج �ه��زة األم��ن ص��ارت شبكات
محترفة في الرصد والمتابعة والقتال والتفاوض،
والجيش صار بحق الجيش الوحيد ال��ذي استحق
بجدارة لقب الجيش الذي ال ُيقهر ،وقد تكلّل بآالف
أوس�م��ة ال�ش�ه��داء م��ن ال �ق��ادة وال�ض�ب��اط والجنود،
والشعب يتحدّث اليوم عن المؤامرة وق��د صارت
يومياتها محفوظة عنده عن ظهر قلب ،واإلعالم
السوري الرسمي تح ّرر من القوالب الجامدة ،ولو
بقليل من الفوضى أحياناً ،لكنه يتل ّمس الخطى ،وفي
ك ّل هذا المشهد تبقى حبة البركة من اليوم األول في
شبكة المواجهة الشريكة لألسد ،سيّد المقاومة،
لكن السؤال ،من هو هذا الرجل السوبرمان ،بشار
األس ��د ،ال��ذي تمكن ب�ق��وة إيمانه ووض ��وح رؤيته
فقط ،وفعالً فقط ،أن يصمد نفسيا ً وعصبياً ،وهو
يرى ويسمع أنّ ك ّل شيء ينهار أو سينهار أو قد
انهار ،وهو واثق أنّ ك ّل شيء سيتغيّر ،أو تغيّر ،أو
بدأ يتغيّر.
 -ص�ن��ع ال��رئ �ي��س األس���د ن �ص��ره ب �ق��وة إيمانه

ووض��وح رؤيته وشجاعته وبطولته ،وثقته بأنّ
الشعب لن ينحاز ض ّد تاريخه ومستقبله إذا وجد
قائدا ً يواجه الصعاب وال يهاب ،لكن األسد صنع
النصر لشعبه وح��زب��ه وجيشه أي�ض�اً ،ولحلفائه
أيضا ً وأيضاً ،فتغيّر وجه العالم ووج��ه المنطقة،
وت��وال��دت م�ع��ادالت ج��دي��دة ف��ي العالم والمنطقة،
ون�س�ب��ة ال�ح�ص��ة م��ن ال�ن�ص��ر بنسبة ال�ح�ص��ة من
المساهمة في صناعة الصمود.
 ت� �س ��اءل ال��رئ �ي��س األس� ��د أم� ��ام التلفزيونالبرتغالي« :كيف يمكن لثورة أن تنهار أو تفشل إذا
كانت تحظى بدعم الغرب وبدعم دول إقليمية في
موازاة هذه األموال والسالح ،فيما هناك ديكتاتور
يقتل شعبه ،وشعبه ضدّه والدول اإلقليمية ضدّه
والغرب ض�دّه ،وقد نجح» .وأش��ار إلى «أنّ «هناك
اح�ت�م��ال�ي��ن :إم��ا أن �ك��م ت �ك��ذب��ون ع�ل�ي�ن��ا ،وإم ��ا أنكم
تتحدثون ع��ن س��وب��رم��ان .ه��و ليس بسوبرمان،
هو رئيس ع��ادي ،وق��د استطاع أن يستم ّر ألربع
سنوات ،فقط ألنه يتمتع بدعم الشعب ،وال يعني
ذل ��ك دع ��م ك� � ّل ال �ش �ع��ب ب��ل ش��ري �ح��ة واس �ع��ة من
السوريين».
 في تفسير الرئيس األسد كثير من التواضع،فشعبه ال��ذي وقف معه ،فعل ذلك بالتدريج ،ألنه
أراد أن يفهم س ّر صموده ،وهو في األص��ل يراه
لغزا ً يمثل الصدق والتفاني والشجاعة والشهامة
وم �خ��زون القيم ال�س��ام�ي��ة ،ف �ق � ّرر ال�ت��ر ّي��ث لرؤية
رواية َمن هي األصدق ،ما يسمعه ك ّل يوم ،من ك ّل
اآلخرين ،أم ما قاله له رئيسه في اليوم األول وأعاد
شرحه وتوضيحه في اليوم المئة ،وفي ك ّل يوم
كان يزداد منسوب ثقة الناس برئيسهم وبروايته،
وكانت ك��رة الثلج تكبر ،حتى تشكلت تلك الكتلة
التاريخية العابرة للمناطق والطوائف والقوميات،
وحسمت األرجحية لخياره.
 الرئيس األسد أسطورة قيادة تاريخية صنعتب�ق��وة اإلي �م��ان ووض ��وح ال��رؤي��ة وال�ث�ق��ة بالشعب
وس�لام��ة ان �ح �ي��ازات��ه ،م�ع�ج��زة يستحيل تفسير
حدوثها إال مع قائد خارق ،سوبرمان.
ناصر قنديل

خطة الخرق اإلرهابي باتجاه دمشق بدعم أردني
إسرائيلي مباشر.
وإلغناء الفكرة أكثر نذكر بأن الجيش العربي
السوري والقوات الحليفة العاملة في القلمون على
المقلب الشرقي للسلسلة الشرقية حرم اإلرهابيين
من أي ملجأ داخل األماكن اآلهلة فلجأوا إلى الكهوف
واألودي���ة ينتظرون اللحظة المناسبة لألنقاض
شرقا ً على البلدات السورية وغربا ً على البلدات
اللبنانية ،وبما أن الوضع الميداني العسكري شرقا ً
في غير مصلحتهم وبات يشكل حالة يأس وإحباط
لديهم فإنهم سيجدون أنفسهم أمام خيارين إما
التحرك قتاليا ً باتجاه الغرب – أي لبنان  -أو
الخروج من الميدان ألنهم لن يستطيعوا االستمرار
في ما هم عليهم اآلن .
ولذلك فان خطر العدوان اإلرهابي على لبنان
ال يزال قائما ً على رغم الجهد المشكور الذي قام
به الجيش م��ؤخ��راً ،جهد أدت نتائجه من دون
ش��ك إل��ى تعقيد عمل اإلرهابيين ورف��ع درج��ات
الصعوبة في تحقيق أي إنجاز ميداني لكن ذلك
ال يعني االسترخاء واالتكال على ما حصل وطي
صفحة خطر العدوان على لبنان الصفحة التي
تبقى مفتوحة لدى اإلرهابيين طالما أن لديهم أمل
ما بالنجاح ولهذا يحتفظون بورقة العسكريين
المخطوفين ويصرون على عدم إقفال الملف بأي
طريقة من الطرق قبل تنفيذ عمليتهم تلك.
فالخطر اإلرهابي ال يزال محدقا ً بلبنان وبدرجة
ال تقل عن أي وقت مضى بل تزيد عن الماضي نظرا ً
لظروف اإلرهابيين ،وعلى رغم أن الجيش اللبناني
قدم عينة مضيئة مما يستطيع القيام به ،فإن هذا
ال يعني إجهاض الخطر بل إن هذه العينة يجب
أن تدفع الجميع لدعم الجيش في مهمته الوطنية
الوجودية وأن يؤمن له كل ما يمنحه القوة بوجهيها
المعنوية والمادية حتى تكون مواجهته لإلرهاب
أكثر يسرا ً وأعلى درجة في احتماالت النجاح وأقل
كلفة عليه وعلى أفراده ،تماما ً كما حصل في عملية
تلة جرش التي تكاد توصف بالعملية النظيفة التي
ال خسائر تذكر فيها .وعندما نقول بوجوب توفير
مصادر القوة للجيش فإننا نعني وبشكل مؤكد:
قرار سياسي وطني صريح جامع ،بإطالق يد
الجيش لحماية الوطن وف��رض تطبيق القانون
على كل منطقة دخلها اإلره��اب واستنقاذها من
يد الجماعات المسلحة اإلرهابية .وه��ذا القرار
على الحكومة أن تتخذه وهي حكومة تتمثل فيها
المكونات السياسية اللبنانية كما يحبذ الحصول
أي��ض�ا ً على دع��م ال��ق��وى السياسية األخ���رى غير
الممثلة في الحكومة صغر حجمها أم كبر.

االستحصال على دعم دولي لتنفيذ هذا القرار،
وهو دعم ينبغي أن يكون االستحصال عليه غير
معقد في ظل الحرب المعلنة على اإلرهاب دولياً،
واجتماع األضداد في السياسة الدولية على عنوان
محاربة اإلرهاب كل في مسار ارتضاه ،نقول ذلك
على رغم تشكيكنا بمواقف البعض من دول العالم
من محاربة اإلرهاب ألنهم يقولون شيئا ً ويفعلون
شيئا ً نقيضا ً وينطبق عليهم المثل «اسمع تفرح
ج��رب ت��ح��زن» لكن وم��ع ه��ذه ال ب��د م��ن التجربة
والمجازفة.
تزويد الجيش بالسالح والذخيرة والمعدات
التي ترفع مستوى ق��درات��ه القتالية ،ولنتذكر
أن لدينا جيشا ً محترفا ً يملك المؤهالت القتالية
العالية ،ويملك إرادة قتال رفيعة المستوى وعلى
استعداد أكيد للتضحية في سبيل الوطن ،فإذا
أعطي احتياجاته فإنه قادر على فعل الكثير وتلة
جرش نموذجاً .وهنا يجب أن تقبل كل هبة غير
مشروطة وأن يفتح الباب أم��ام الجيش لتمويل
عملية تسليحه من الخزينة العامة وشراء السالح
من أي سوق يفتح أبوابه أمامه ونحن نعلم أن
كثيرا ً من الدول عرضت التسليح هبة أو بيعا ً ولكن
القرار السياسي اللبناني المرتهن للقرار الغربي
ح��ال دون االس��ت��ف��ادة م��ن تلك ال��ع��روض خاصة
اإليرانية والروسية والصينية .ويتمسك البعض
بوعود غربية وعربية سعودية نسمع عباراتها وال
نرى أسلحتها.
التنسيق مع كل القوى العاملة في الميدان
المحيط بعرسال شرقا ً وغربا ً أي الجيش العربي
السوري والمقاومة والقوى الشعبية ،ونؤكد على
هذا التنسيق لسببين عمالني ،واستراتيجي ،األول
له عالقة مباشرة بتنفيذ المهمة التي ال يمكن أن
تنجح إال بوجوده وإال وقع الجيش في مواجهة
حالة إرهابية زئبقية ،والثاني له عالقة بالمفهوم
المتطور لفرض األم��ن ال��ذي لم يعد أمنا ً وطنيا ً
حصريا ً بل توسع ليكون أمنا ً إقليميا ً في الحد
األدنى وأمنا ً دوليا ً بالمفهوم الواسع،
أن لبنان اليوم أمام تح ٍد أمني كبير ،فهل يقدم
ويواجه بجرأة على رغم حجم التضحيات التي قد
يدفعها ثمنا ً له ،أم يحجم ويدخل في حالة حرب
االستنزاف التي تقود جيشه أوال ً إلى نزف دائم،
ويحتمل معها بعد ذلك انتقال اإلرهاب إلى الداخل
اللبناني وتفشي سرطانه ف��ي أكثر م��ن منطقة
وعندها ينقلب الوضع إلى خطر وجودي فهل هذا
ما يشتهي معرقلي خطة دعم الجيش وإطالق يده
لحماية لبنان؟

العميد د .أمين محمد حطيط

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات
في النبطية بالصورة الغيابية
ل��ق��د حكمت ه���ذه المحكمة بتاريخ
 2015/2/12على المتهم عدنان عباس
منصور جنسيته لبناني محل إقامته
جبشيت ملك أبو ناجي طالب والدته سكينة
تولد  1968جبشيت سجل  148جبشيت
أوق��ف غيابيا ً بتاريخ  2015/2/2وال
يزال فاراً .بالعقوبة التالية تجريم المتهم
عدنان عباس منصور المبينة كامل هويته
أعاله بجناية المادة  639عقوبات وإنزال
عقوبة األشغال الشاقة بحقه مدة خمس
سنوات سندا ً لها وبإدانته بجنح المواد
 636و 221عقوبات و 72أسلحة وبحبسه
وتغريمه سندا ً للنص األول والثاني مدة
ستة أشهر وغ��رام��ة أربعماية أل��ف ليرة
لبنانية وحبسه سندا ً للنص الثالث ثالثة
أشهر وبإدغام جميع هذه العقوبات سندا ً
للمادة  205عقوبات بحيث تنفذ بحقه
إحداها واألشد وهي العقوبة األولى العائدة
للجناية وال��م��ح��ددة ب��األش��غ��ال الشاقة
خمس سنوات وباعتباره ف��ارا ً من وجه
العدالة وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه
وتجريده من 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
وإب�لاغ ذل��ك ممن يلزم وتدريكه الرسوم
والنفقات القانونية.
وفقا ً للمواد  639و 636و 221ع و72
أسلحة من قانون العقوبات.
الرت��ك��اب��ه ج��ن��اي��ة ال��س��رق��ة وش���راء
المسروق.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
الكاتب
محمد حايك
الرئيس المنتدب
القاضي خالد عبدالله
التكليف 442
تعلن بلدية زحلة ـ معلقة عند الساعة
ال��واح��دة ظ��ه��را ً بتاريخ 2015/3/30
بطريقة المناقصة العمومية،
ت��ل��زي��م م��ل��ف أع��م��ال ت��ع��زي��ل األق��ن��ي��ة
والعبّارات والمجاري الصحية ضمن نطاق
بلدية زحلة ـ معلقة وتعنايل.
يمكن ل��م ي��رغ��ب االش���ت���راك ف��ي ه��ذه
المناقصة أن يطلع على دفتر الشروط
الخاص الموجود لدى الدائرة اإلدارية في
البلدية أثناء الدوام الرسمي وعليه تقديم
عرضه باليد أو بالبريد المضمون شرط أن
يصل الدائرة اإلداري��ة قبل الساعة الثانية
عشرة ظهرا ً من آخر يوم عمل يسبق التاريخ
المحدد لهذه المناقصة.
رئيس بلدية زحلة ـ معلقة وتعنايل
المهندس جوزف دياب المعلوف
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،عن إعادة إجراء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع إكساء أقنية ري في بلدة
شوريت ـ قضاء الشوف (للمرة الثانية).
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع في

.2015/3/31
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الرابعة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
المائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض ـ وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
وال��ح��ص��ول عليه ف��ي ال��م��دي��ري��ة العامة
للموارد المائية والكهربائية ـ مصلحة
الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في  /2آذار2015/
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 451
إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة
الرئيسة رلى أبو خاطر
المنفذ :كونتوار التسليف التجاري
«الفا» بوكالة المحامي بيار رياشي
المنفذ عليه :عصام محمد المرعي
بالمعاملة التنفيذية رقم 2012/785
ينفذ طالب التنفيذ س��ن��دات دي��ن بقيمة
/115000/دوالر أميركي ،ع��دا الفوائد
والرسوم.
المطروح للبيع :كامل العقار رقم1970/
عنجر.
مساحته/6306/ :م 2يقع هذا العقار
على طريق معمل البصل باتجاه الشمال
ضمن منطقة زراعية له طريق معبدة وقسم
ترابي أنشئ عليه.
 1ـ كاراج سقفه باطون مسلح
 2ـ هنغار جدرانه من اللبن وسقفه من
توتيا مؤلف من ثالث غرف ومطبخ وحمام
 3ـ هنغار جدرانه من اللبن وسقفه
من التوتيا مؤلف من ثالث غرف ومطبخ
وحمام
 4ـ هنغار جدرانه من اللبن دون سقف
ومؤلف من ثالث غرف ومطبخ وحمام
 5ـ منزل مؤلف من ثالث غرف وصالون
ومطبخ وحمام وبيت درج تسكنه عائلة
عصام المرعي
 6ـ منزول من اللبن سقف باطون مؤلف
من ثالث غرف ومطبخ وحمام
حدوده :يحده غربا ً العقار  1971وشرقا ً
العقار  1969وجنوبا ً وشماال ً قناة مياه
دخلها طريق عام.
الحقوق العينية :العقار  1970عنجر
زي����ادة ت��أم��ي��ن وت��ح��وي��ل ي��وم��ي 2951
تاريخ  2010/11/8زيد التأمين مبلغ
 /60.000/دوالر أميركي ليصبح مجموع
التأمين مئة أل��ف دوالر أميركي الحصة
المؤمنة كامل العقار تأمين درجة أولى مع
حق التحويل لمصلحة كونتوار التسليف
التجاري الفا شركة تضامن على عصام
المرعي بقيمة  /100.000/دوالر أميركي
تعهد المدين بعدم البيع أو التأمين أو
التأجير أو ترتيب أي ح��ق ع��ق��ار ص��ادر
عن دائ��رة تنفيذ زحلة لمصلحة كونتوار
التسليف التجاري الفا على عصام محمد
المرعي برقم  785/2012حجز احتياطي
رقم  2014/86على عصام محمد المرعي
لمصلحة ناصر الصبرا قيد احتياطي بيع
كامل العقار لمصلحة بالل محسن ياسين.
قيمة التخمين /396800/ :ثالثماية
وس��ت��ة وتسعون أل��ف وثمانماية دوالر
أميركي.

بدل الطرح /238080/ :مئتان وثمانية
وثالثون ألف وثمانون دوالر أميركي.
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع فيه  2015/3/26الساعة الثانية
عشرة والربع ظهرا ً في قاعة المحكمة في
قصر العدل زحلة أمام رئيس دائرة تنفيذ
زحلة.
شروط المزايدة :على الراغب في الشراء
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يودع باسم
رئيس دائ��رة تنفيذ زحلة قيمة الطرح في
صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أو تقديم
كفالة معادلة وعليه اتخاذ محل إقامة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ زحلة إذا لم يكن له مقام
فيه ،وعليه خالل ثالثة أيام من صدور قرار
اإلحالة إي��داع الثمن تحت طائلة اعتباره
ناكالً وإعادة المزايدة على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه في
خالل ثالثة أيام من صدور قرار اإلحالة دفع
رسم الداللة.
رئيس الكتيبة
محمد البرجي
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض العائد ل��ش��راء أخ��ت��ام رص��اص
ل����زوم ع�����دادات ال��م��ش��ت��رك��ي��ن ،م��وض��وع
اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث  4د320 /
تاريخ  ،2015/1/14قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2015/3/27عند 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 /50000 /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 2015/2/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 409
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لتقديم ي��د عاملة داع��م��ة للقاديشا لمدة
سنة (عدد  ،)109وذلك وفق المواصفات
الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة المحددة في
دفتر الشروط ال��ذي يمكن الحصول على
نسخة ع��ن��ه ل��ق��اء خمسماية أل���ف ليرة
لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم الشراء
في المصلحة اإلدارية في مركز الشركة في
البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و12
ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنين
الواقع فيه  30آذار  2015الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 419

