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حمليات � /إعالنات

«القومي» ينعى الرفيق المنا�ضل
ح�سن ح�سين م�ؤذن

لقاء الأحزاب والتحالف حيّا االنتفا�ضة
ودعا �إلى الم�شاركة في التظاهرة بعد �صالة اليوم اجتماع ثالثي في الناقورة برعاية «يونيفيل»
والوفد اللبناني يعر�ض الخروقات «الإ�سرائيلية»
بورتوالنو� :إ�شادة دولية بالقوى الم�سلحة اللبنانية

نعى الحزب السوري
القومي االجتماعي إلى
األم��ة وعموم السوريين
القوميين االجتماعيين
في الوطن وعبر الحدود،
الرفيق المناضل حسن
ح��س��ي��ن م������ؤذن ،ال���ذي
توفى في ،2015/10/8
ع��ن ع��م��ر ن��اه��ز الثامنة
والخمسين عاماً.
وال���راح���ل م��ن مواليد
بلدة النميرية ـــــ النبطية،
انتمى إل��ى الحزب العام
 1977في منفذية صيدا
ـــــ ال��زه��ران��ي ،والتحق
بمنفذية المتن الجنوبي
ــــــ مديرية برج البراجنة،
حيث تح ّمل مسؤوليات محلية عدة ،وكان مثاال ً للرفيق الملتزم والمعطاء.
حائز على وسام الواجب العام .2010
وقد شيّع الراحل في بلدته النميرية ،وتقبل التعازي أيام الجمعة والسبت
واألحد  9و 10و 11تشرين األول الحالي في حسينية البلدة .البقاء لألمة.

ت��واص��ل��ت ردود ال��ف��ع��ل ال��م��ن��دّدة ب��االع��ت��داءات
«اإلسرائيلية» على المقدسات والشعب الفلسطيني في
القدس المحتلة وحيّت انتفاضة الشعب الفلسطيني
في األراضي المحتلة.
وبحث اللقاء المشترك لألحزاب والقوى والشخصيات
الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية ،خالل
اجتماعه أمس في قاعة الشهداء في مخيم مار الياس،
في تطورات الوضع في فلسطين المحتلة.
وحيا المجتمعون ف��ي بيان «انتفاضة الشعب
العربي الفلسطيني على أراض��ي فلسطين المحتلة،
والمقاومة والمواجهات البطولية التي يخوضها الشبان
الفلسطينيون الثائرون ضد االع��ت��داءات والجرائم
الوحشية ال��ت��ي يرتكبها ج��ن��ود ال��ع��دو الصهيوني
وقطعان المستوطنين ،وتدنيسهم للمسجد األقصى
ومحاولة تقسيمه وتهويده وبناء الهيكل المزعوم».
وأش��ار الى ان «الشعب الفلسطيني يثبت مجددا ً
أنه عصي على االستسالم والرضوخ ،وانه قادر على
تجديد نضاله ومقاومته وحمل راية الكفاح من جيل
الى جيل ،متجاوزا ً واقع التخاذل والخنوع لألنظمة

الرجعية والسلطة الفلسطينية الغارق في مستنقع
أوسلو ال��ذي كبل أجهزتها ،وحولها الى مجرد جهة
أمنية وظيفتها حماية امن المحتل» ،الفتا ً إلى ضرورة
«وقف التنسيق األمني مع العدو الصهيوني».
ودع��ا اللقاء إلى «اوس��ع دعم ومساندة النتفاضة
الشعب الفلسطيني ضد المحتلين الصهاينة التي
تسهم في إع��ادة تصويب بوصلة النضال العربي
ضد العدو الصهيوني» ،مؤكدا ً أن «مقاومة الشباب
الفلسطيني تبرهن مجددا ً بأن ال سبيل لردع المحتل
وحماية عروبة فلسطين ومقدساتها وشعبها ،إال ّ
بالعودة إلى إعادة االعتبار لخيار المقاومة وإسقاط
اتفاقات ال��ذل وال��ع��ار وم��س��ار التخاذل ومسرحية
المفاوضات».
ودع��ا اللقاء المشترك األح��زاب والقوى اللبنانية
وتحالف القوى الفلسطينية الى المشاركة في التظاهرة
اللبنانية الفلسطينية ،نصرة النتفاضة الشعب العربي
الفلسطيني التي ستنطلق بعد صالة اليوم الجمعة من
أمام جامع االمام علي في الطريق الجديدة ،وصوال ً إلى
مدافن الشهداء في مخيم شاتيال.

القوى الإقليم ّية ( ...تتمة �ص)1
الطعن إل��ى ارت��ف��اع نبض المواجهات الشعبية وشموليتها
ك��ل فلسطين وخ����روج ق���راره���ا م��ن أي����دي ال��ب��ن��ى المنظمة
��وج��ه��ت صوبها األن��ظ��ار لتترك
للقوى السياسية ،ال��ت��ي ت ّ
لشباب االنتفاضة مهمتهم وتنصرف لما هو مسؤوليتها
بدخول ساحات المقاومة والعمليات النوعية التي تحمي
االنتفاضة وتقيم توازن الرعب مع قمع االحتالل ووحشية
المستوطنين ،وتشكل ركنا ً في حرب المعنويات داخل هذه
المواجهة المفتوحة.
فلسطين حضرت وما عاد ممكنا ً تغييبها وال تعليبها ،هذه
هي الحقيقة التي يعترف بها قادة االحتالل ،وقادة التنظيمات
الذين تو ّرطوا بلعنة التفاوض على جبهتي الضفة الغربية
وقطاع غزة.

وأكد األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن «صمود
جزء كبير من الشعب السوري والقيادة السورية والجيش السوري
هو العامل األول في إفشال المخططات العدوانية».
وإذ أشار في مقابلة مع قناة األهواز اإليرانية إلى «أن الحقائق
بدأت تتضح أكثر ،وأن المطلوب لسورية هذا النموذج الذي يُعبر
عنه بـ «داع��ش» أو «النصرة»» ،لفت إلى «أننا تجاوزنا مرحلة
الخطر في سورية وأن الحرب ستفشل» ،مؤكدا ً األمل فنحن قادرون
على أن نلحق الهزيمة بهذا المشروع ونستطيع أن نستعيد قرارنا
ومصيرنا».
وش�دّد على «أن المعركة في اليمن هي معركة مصير بالنسبة
للشعب اليمني وأنا واثق في أن الهزيمة ستلحق بالسعودية» ،مؤكدا ً
«أن المشروع السعودي في البحرين أشبه بالمشروع الصهيوني في
فلسطين».

مهب الريح
الحكومة في ّ
ولبنان مقبل على فراغ مؤسسي

باتت الحكومة في مهب الريح ،وأصبحت ك ّل األط��راف أسيرة
مواقفها المعلنة ،لم يعد هناك قدرة حقيقية على االختراق ،الكل
يتص ّرف م��ن موقع المستكبر والمتمسك بموقفه المعلن حتى
النهاية .ال روح في الرغبة بتقديم تنازالت أو مساحة مشتركة مع
اآلخر ،والوقائع المتدحرجة قد تطيح بعضها الواحدة تلو األخرى،
من سقوط الحكومة قد يطيح بالحوار الكبير الذي بدوره قد يُطيح
صح ذلك ولم تتبدّل تلك الوقائع فإنّ لبنان
بالحوار الصغير .وإذا ّ
مقبل على فراغ مؤسسي ستكون الدولة فيه والشعب الخاسر األكبر.
والسؤال هل نعود إلى الحراك الشعبي كآخر أمل على ضوء ما جرى؟
أم أنّ االنتظار سيكون طويالً لجالء الغبار عن المرحلة االنتقالية في
المنطقة؟
وجد حزب الكتائب واللقاء التشاوري في الترقيات فرصة اعتبارية
ليظهروا أنّ لهم وزنا ً في عرقلة مسار تسوية ،المعرقل الحقيقي لها
يتلطى وراءهم .وعلى هذا األساس إذا افترضنا أنّ معيار التعيينات
مقابل انعقاد الحكومة ال يزال قائماً ،فمجلس الوزراء إما أن يستم ّر
بتصريف األعمال أو ينتفض رئيس الحكومة تمام سالم لكرامته
الشخصية والسياسية ،ويعلن على المأل تقديم استقالته (غير
معروف لمن يجب أن يقدّمها) ،لكن قد يكتفي باإلعالن عنها لتتح ّول
الحكومة إلى حالة تصريف األعمال .ويبدو أنّ سالم المتشائم جداً،
هو رجل عاقل وتسووي ال يريد أن يكون عصا في مواجهة فريق آخر،
ويرفض أن يكون جزءا ً من لعبة اشتباك داخلي مع أحد ،فهو يفضل
أن يجلس في منزله على أن يكون شاهدا ً على انقسام أو تشرذم
أطراف الحكومة في مجلس الوزراء الذي يترأسه.
ويبقى أنّ مهرجان التيار الوطني الحر يوم األحد المقبل على طريق
القصر الجمهوري هو المنصة الشعبية والسياسية التي سيُطلَق منها
الموقف العوني على ضوء ما جرى .ولذلك فإنّ المهرجان العوني
سيكون تأسيسيا ً لسياسة جديدة سيتب ّناها العماد عون على صعيد
موقفه السياسي كزعيم وكتيار ارتباطا ً بالوقائع الداخلية وبالصراع
األكبر القائم في سورية.
وبالتوازي مع انهيار ك ّل مساعي التسويات لترقية قائد فوج
المغاوير العميد شامل روكز إلى رتبة لواء قبل أن يُس ّرح في 15
الجاري ت ّم تعيين نائبه وآم��ر الكتيبة األول��ى فيه العقيد مارون
القبياتي قائدا ً لفوج المغاوير .وكان القبياتي قد شارك في معارك
عبرا وأصيب في معارك نهر البارد.

وأكد مصدر مطلع مق ّرب من الرابية لـ«البناء» «أنّ تيار المستقبل
انقسم إلى تيارين :تيار يعبّر عنه الرئيس سعد الحريري ومستشاره
نادر الحريري ،وهو راغب بالشراكة الوطنية وعاجز عن تظهير هذا
الموقف .وتيار يعبّر عنه الرئيس فؤاد السنيورة ،وهو تيار كيدي
ومتسلط ويدير شبكة مصالح في الدولة ومستب ّد بالتمديدات،
متواجد في بيروت وممسك بزمام القرار» .ولفت المصدر إلى «أنّ
تيار المستقبل يغطي االنقسام في داخله بمواقف تستر االنقسام
والتشرذم بالقرار ،فالرئيس السنيورة يوزع األدوار بينه وبين العهد
البائد عبر التركة الوزارية ،وفرادة الوزراء (بطرس حرب ،ميشال
فرعون) اللذين ال يملكان أي حيثية حزبية».
وإذ أشار إلى «أنّ الحكومة لم تبادر الى التعيين بمقتضى المادة
 56من الدستور وتعامت عن اختزال صالحيتها من وزراء في ما
يس ّمى تأجيل تسريح القادة األمنيين» ،شدّد المصدر المطلع على
«أنّ هذه الحكومة هي حكومة منقلبة على أدائها» ،سائالً« :ما الفائدة
من أن نكون شهود زور أو مشاركين في عملها االنقالبي» ،معتبرا ً
«أنّ الحوار الذي ّ
يغطي عورات هذه الحكومة هو حوار عبثي بدليل
أنه خرج عن ج��دول أعماله ليناقش ملف النفايات متجاوزا ً كلّ
المؤسسات».
وتابع المصدر« :كيف نفعّ ل عمل الحكومة والخلوات الجانبية
تشترط تسويات ال تركب على قوس قزح وتسعى لمقايضتها معنا
بحقوق وموجبات دستورية وميثاقية وكأننا نمتلك هذه الحكومة
لنتصرف بها ،فاصطدمت الترقيات بالءات الجنرال ميشال عون ،ال
للرشوة ،ال للمقايضة وال لجوائز الترضية .فطارت».
وقال« :لم نعد أسرى تاريخ  15تشرين األول ،ولم نكن يوما ً أسرى
هذا التاريخ ،ولم يكن قائد فوج المغاوير يوما ً أسيرا ً لهذا التاريخ
بدليل أننا رفضنا اإلذعان واخترنا االرتقاء مع الشعب إلى مصاف
الدولة التي نصبو إليها والتي سنبني مق ّوماتها ال محال».

الرابية لـ«البناء»:
لن نحاور إللهاء الناس

وشدّد مصدر مطلع في الرابية لـ«البناء» على «أن ال تسوية في
األمور التي تتعلّق بدستورنا وقوانيننا ،ال سيما تلك التي تنظم عمل
المؤسسات العسكرية واألمنية ،لذلك يبقى مطلبنا التعيين والعودة
لنصحح الخلل في التمثيل النيابي واستنهاض موقع
إلى الشعب
ّ
رئاسي من رحم الشعب وإرادته فقط .لقد قلنا الكلمة الفاصلة في 4
ايلول ،وسوف نقولها في  11تشرين األول :األمر للشعب الذي يعرف
تماما ً أين تكمن مصالحه ويعلم كيف تتحكم سياسة المصالح التي
تدّعي أنها سلطة في مصاف الحياة العامة في لبنان ،بهذا الشكل
المصادَر للسلطة والعاجز عن ح ّل الملفات التي تتعلق باإلنسان
وبيئته وصحته ،فهذه السلطة هي بائدة ومصيرها االندثار».
وس��أل المصدر« :ه��ل يحق لنا بعد ك� ّل ذل��ك أن نقوم بانقالب
موصوف على شعبنا ودستورنا وميثاقنا؟ بالتأكيد ال .هل يحق
لنا أن نحاور عبثا ً إللهاء الناس عن مصائرهم ومصالحهم الحياتية
والوطنية؟ بالتأكيد ال ،وهل يحق لنا االحتكام إلى الشعب؟ بالتأكيد
نعم» .وشدّد على «أنّ الحلول المرتقبة إقليميا ً على مستويات عدة
لن ننتظرها كمتلقين حائرين ،بل سنفرض مسارها بإرادة الشعب».
وردا ً على سؤال عن دور الرئيس بري في تسوية الترقيات ،أكد
المصدر المق ّرب من الرابية لـ«البناء» أنّ التيار الوطني الحر حدّد
موقفه من دون أيّ تردّد أو التباس أو اجتهاد مع حلفائنا في التكتل
ومع حليفنا المقاوم وحلفاء آخرين على الساحة اللبنانية ،ويبقى
على المتردّدين أن يحسموا أمرهم استراتيجيا ً وتكتيكيا ً كي ال
تستفيد شبكة المصالح من تالوينهم .ونحن نعرف ما نقول واللبيب
من اإلشارة يفهم».

«المستقبل» :ال نربط
بين عمل الحكومة والحوار

وأك��د عضو كتلة المستقبل النائب عمار ح��وري لـ«البناء» أنّ
الحكومة من الممكن أن تستقيل وتتح ّول إلى تصريف أعمال» ،مشيرا ً
إلى «أنّ ذلك من شأنه أن يؤدّي إلى مزيد من الشلل الحاصل ال سيما
أنّ مجلس الوزراء ال يجتمع ،وهناك أطراف تعرقل العمل الحكومي».
وأكد حوري «أنّ تيار المستقبل ال يربط بين عمل الحكومة والحوار،
فنحن نتمنى أن يفعّ ل عمل الحكومة ،لكن في حال استم ّر الوضع على
حاله فنحن لن نقاطع جلسات الحوار».

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية
في شركة ريزورتس ديفلبمنت كومباني ش.م.ل.
يتشرف مجلس ادارة ريزورتس ديفلبمنت كومباني ش.م.ل .بدعوة
ال��س��ادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية المدعوة
لالنعقاد عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة في
 2015/11/6في الضبية ،بناية المباني ،الطابق السابع ،وذلك للبحث
واتخاذ القرارات في جدول االعمال التالي:
 - 1االستماع الى تقريري مجلس االدارة العام والخاص عن حسابات
السنة المالية .2014
 - 2االستماع الى تقريري مفوضي المراقبة العام والخاص عن حسابات
السنة المالية .2014
 - 3المصادقة على حسابات السنة المالية  2014وتخصيص النتائج.
 - 4ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس االدارة عن سنة .2014
 - 5منح مجلس االدارة حق االستدانة واالستالف من المصارف.
 - 6إعطاء التراخيص سندا ً ألحكام المادتين  158و 159من قانون
التجارة.
 - 7تعيين مفوض مراقبة أساسي عن أعمال الشركة للسنة المالية
 2015وتحديد اتعابه.
 - 8أمور مختلفة وطارئة.
على المساهم الذي ال يستطيع الحضور ويرغب بتوكيل مساهم اخر
للحضور عنه تحرير وكالة رسمية أو عادية له .على الوكيل ابراز وكالته
الى هيئة مكتب الجمعة فور تشكيلها عند بدء االجتماع تحت طائلة رفض
الحضور.
رئيس مجلس االدارة -المدير العام
رزق اسكندر رزق

ق ّزي :جلسة لمجلس الوزراء األسبوع المقبل
في المقابل ،وبعد تهديد رئيس حزب الكتائب النائب سامي
الجميّل بالخروج من الحكومة في حال لم يجتمع مجلس الوزراء ،أكد
وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» أنّ رئيس الحكومة سيدعو إلى
جلسة لمجلس الوزراء األسبوع المقبل لوضع خطة النفايات في حيّز
التنفيذ وتثبيت عمل الحكومة» ،جازما ً «أنّ جلسة لمجلس الوزراء
ستعقد قبل جلسة الحوار المقبلة في  26من الشهر الجاري».

مواجهات بين القوى األمنية والمتظاهرين

وعلى خط الحراك الشعبي تج ّمع المئات من المتظاهرين أمس،
في وسط بيروت تلبية لدعوة حمالت ع �دّة مشاركة في الحراك
المدني للمطالبة باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق ومعالجة
أزمة النفايات واإلفراج عن أموال البلديات ،باإلضافة إلى ح ّل ملف
العسكريين المخطوفين .وقام المتظاهرون بمحاولة تخطي السياج
الشائك والعوائق الحديدية واالسمنتية التي وضعتها القوى األمنية
أمام مبنى جريدة «النهار» ،مما أدّى إلى اندالع مواجهات بين القوى
األمنية والمتظاهرين .وعمدت القوى األمنية إلى رش المتظاهرين
بخراطيم المياه واستخدام القنابل المسيلة للدموع والهراوات
لتفريقهم ،فيما قام المتظاهرون برمي القوى األمنية بعبوات المياه
وبالمفرقعات من العيار الثقيل محاولين إزالة السياج الحديدي
وت��ج��اوز المكعبات اإلسمنتية .وأفيد عن سقوط  3جرحى من
المتظاهرين ،وتسجيل عشر ح��االت اختناق نتيجة رمي القوى
األمنية القنابل المسيلة للدموع بين المتظاهرين ،وعملت عناصر
الصليب األحمر وهيئة اإلسعاف الشعبي على معالجتهم ميدانياً.
وتم توقيف  3متظاهرين لتجاوزهم السياج الشائك ،فيما أعلنت قوى
األمن الداخلي عن إصابة عدد من العناصر نتيجة الرشق بالحجارة
والمواد الصلبة من قبل المتظاهرين ،وأشارت إلى أنها قامت بمنع
محاولة اقتحام فندق «لو غراي» من قبل مشاغبين بعد تحطيم باب
مدخله ومناشدة مسؤولين فيه».

نحاس :الحراك مستم ّر حتى
إسقاط سلطة األمر الواقع

وانتقد ال��وزي��ر السابق شربل نحاس ف��ي حديث لـ«البناء»
«استعراض القوى األمنية ض� ّد المتظاهرين ،ووض��ع ج��دار من
اإلسمنت للدفاع عن مدينة حكومية شاغرة ما يشبه جدار الفصل
العنصري ال��ذي أقامته «إسرائيل» ض� ّد الفلسطينيين» ،وأش��ار
نحاس الى «أنّ هدف هذا االستعراض والقمع كسر إرادة الناس
بطريقة تفتقر إلى الحكمة والمسؤولية ،وبالتالي سيؤدّي الى مزيد
من المشاكل والتعقيد» .واتهم نحاس وزير الداخلية نهاد المشنوق
بإعطاء األوامر المباشرة للقوى األمنية باالعتداء على المتظاهرين،
وأكد «أنّ الحراك الشعبي مستم ّر حتى إسقاط سلطة األمر الواقع غير
الشرعية التي حتى ضمن مسرحية طاولة الحوار لم تستطع إيجاد
الحلول لألزمات» ،وأوضح «أنّ الح ّل هو انتخابات نيابية قائمة على
النسبية بال تصنيف المواطنين بحسب طوائفهم ،لكنه اعتبر أنّ هذه
السلطة تفتقر إلدارة نقاش مع الحراك على المرحلة االنتقالية».
وأش��ار ناشطون في الحراك لـ«البناء» إلى أنّ القوى األمنية
تعاملت مع المتظاهرين بقسوة غير مسبوقة من خالل استعمال
خراطيم المياه وقنابل الغاز التي تحتوي على مادة مؤذية وإطالق
الرصاص المطاطي مباشرة على المتظاهرين ،وأفاد الناشطون عن
عدد كبير من حاالت الجرحى واإلغماء جراء تنشق الغاز ،ولفتت إلى
أنّ المستشفيات الخاصة ال تستقبل الجرحى بل فقط المستشفيات
الحكومية».
وأشار أحد الناشطين إلى أنه «وبعد أن بدأ استعمال العنف من
قبل القوى األمنية ض ّد المتظاهرين التي تع ّرضت إلى االستفزاز
واالعتداء من قبل بعض المتظاهرين الذين رموا الحجارة وعبوات
مياه على عناصر القوى األمنية التي ردّت عليهم بقسوة».
ورفض الناشطون استمرار القوى األمنية بقطع الطرقات ووضع
جدار إسمنتي في ساحة النجمة رغم انتهاء جلسات الحوار ،وأكدوا
وجود تواصل بين السلطة والحراك من خالل لجنة المحامين للدفاع
عن الحراك ونفوا أيّ قرار من حمالت الحراك باالعتصام المفتوح في
ساح َت ْي رياض الصلح والشهداء.
إلى ذل��ك ،يتج ّمع أهالي العسكريين المخطوفين عند الساعة
الحادية والنصف من بعد ظهر اليوم في رياض الصلح لالنطالق إلى
تصعيد يُعلن عنه في حينه.

دعوة لحضور
الجمعية العمومية العادية السنوية

الجنوب ـ رانيا العشي
عقد االجتماع العسكري ال���دوري ف��ي الجنوب بين
الضباط اللبنانيين و«اإلسرائيليين» في موقع لألمم
المتحدة عند معبر رأس الناقورة برعاية وحضور القائد
العام لقوات «يونيفيل» في الجنوب الميجور جنرال
لوتشيانو بورتوالنو ،لبحث الوضع في المنطقة الفاصلة
اللبنانية  -الفلسطينية وتنفيذ القرار  ،1701وعملية وضع
العالمات المرئية الجارية على الخط األزرق والخروقات
الجوية والبرية ،إضافة الى موضوع انسحاب الجيش
«اإلسرائيلي» من شمال الغجر.
وأف���اد بيان أص��درت��ه مديرية التوجيه ف��ي الجيش
اللبناني أنّ
منسق الحكومة لدى «يونيفيل» العميد الركن
ّ
محمد جانبيه ترأس وفد ضباط الجيش إلى االجتماع الذي
بحث في الحوادث الحاصلة في الفترة األخيرة في منطقة
جنوب الليطاني.
وتابع البيان :أنّ الوفد اللبناني ع��رض الخروقات
الجويّة اإلسرائيليّة التي بلغت الحدود اللبنانيّة الشماليّة
والشرقيّة ،ث ّم عرض الخروقات البريّة والبحريّة ،ور ّكز
التجسس
على الخرق اإلسرائيلي األخير المتم ّثل بجهاز
ّ
ال��ذي ت ّم اكتشافه بتاريخ  2015/9/30في بلدة بني
حيّان ،حيث اعتبر أن هذا الخرق يثبت أنّ العدو اإلسرائيلي
يواصل أعماله العدوان ّية ض ّد لبنان.
أما بيان «يونيفيل» فقد أشار إلى «أنّ الطرفين أعربا
عن كامل دعمهما والتزامهما بالعمل مع يونيفيل لتطبيق
البنود ذات الصلة بقرار مجلس األمن  ،1701والحفاظ
على الهدوء في المنطقة».

الأ�سد وا�ستراتيجية ( ...تتمة �ص)1
تفاوضي ،ويقينه ب��أنّ اآلت��ي أعظم ،وأنّ الحرب
أك��ب��ر م��ن معركة م��ع ف��ري��ق محلي يحمل رؤيته
المخالفة لسورية كدولة ونظام حكم ،لكنه كان
يخوض حربه غير المباشرة المستندة إلى فلسفة
الصبر عبر ه��ذه المرحلة األول���ى م��ن السلوك،
واإلدارة ،بتقديم الفرصة لشعبه وحزبه وجيشه،
وحلفائه ،لتكوين فهم يتطابق مع فهمه لما يجري
وما سيجري ،ليقينه الموازي أنهم األساس الذي
يستند إليه عندما تسقط هذه المرحلة التفاوضية،
فيخرج منها وم��ع��ه اليقين المشابه ب�لا جدوى
الحلول التفاوضية من غالبية الشعب والحزب
وال��ج��ي��ش وال��ح��ل��ف��اء ،وم��ث��ل��م��ا ي��رت��ف��ع مستوى
االنكشاف في خلفيات وسلوكيات معسكر األعداء
المحكوم بجدول زمني لحربه ،سيرتفع منسوب
أي وصف
اليقين بأنّ ما يجري هو حرب وليس له ّ
آخر.
 في المرحلة الثانية من الحرب ،عندما صارالسالح هو األداة الحاسمة وقالت هيالري كلينتون
العام  2012لمن أسمتهم «الثوار» ال ترتضوا إلقاء
ال��س�لاح وال��ت��ف��اوض السياسي ،وأف��ش��ل��ت مهمة
المبعوث األممي كوفي عنان ،اقتصرت اإلدارة
العسكرية ال��ت��ي رس��م خطوطها ال��رئ��ي��س األسد
على الصمود ،وحماية مواقع وخطوط ذات أهمية
استراتيجية من السقوط بيد الجماعات المسلحة،
وص��ارت فلسفة الحرب عنده قائمة على معادلة
صبر جديد ،هادف إلى كشف البع َد ْين العميقين
للحرب ،طالما صارت حربا ً سافرة ،لتظهر حربا ً
خارجية ال حربا ً أهلية ،ويظهر اإلره��اب كمك ّون
حاكم وحاسم في تكوين البنى التي تقاتل ض ّد
ال��دول��ة السورية ،ومنح الفرصة الثانية للشعب
وال��ح��زب والجيش والحلفاء لمالقاته على هذه
المنصة ف��ي فهم ال��ح��رب ،وحصر مهام الجيش
واألم��ن عسكريا ً بما يتيح أعلى درج��ات الصمود
وأوس��ع م��دى ممكن ل��ه ،ضمن ه��دف سياسي ال
ع��س��ك��ري ،ه��و توضيح وتثبيت ه��ذي��ن البع َد ْين
الخلفيين ال��ح��اك��م��ي��ن ل��ل��ح��رب ،ال��ب��ع��د الخارجي
وحجم دور اإلرهاب .ولما تحقق هذا بدأت مرحلة
الصبر الثالث ،وهي تظهير قدرة سورية بشعبها
وجيشها وتعاون حلفائها ،بحرمان هذا الخارج
وهذا اإلرهاب من تحقيق النصر ،وبدالً من تحقيق
النصر جاءت األساطيل ورحلت ،وفشل الرهان
ع��ل��ى س��ق��وط ال��م��دن ال��ك��ب��رى ،وت��خ�� ّط��ت سورية
ن��م��اذج ت��ون��س وم��ص��ر وليبيا وال��ي��م��ن ،ونجحت
باستدراج العدو إلى المسرح وإدخاله في المأزق،

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية
في شركة فيرس ريل استيت ش.م.ل.

يتشرف مجلس ادارة شركة فيرس هولدنغ ش.م.ل .بدعوة
السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية
المدعوة لالنعقاد عند الساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة
في  2015/11/6في الضبية ،بناية المباني ،الطابق السابع،
وذلك للبحث واتخاذ القرارات في جدول االعمال التالي:

يتشرف مجلس ادارة شركة فيرس ريل استيت ش.م.ل .بدعوة السادة
المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية المدعوة لالنعقاد عند
الساعة الثانية عشرة ظهرا ً يوم الجمعة في  2015/11/6في الضبية،
بناية المباني ،الطابق السابع ،وذلك للبحث واتخاذ القرارات في جدول
االعمال التالي:
 - 1االستماع الى تقريري مجلس االدارة العام والخاص عن حسابات
السنة المالية .2014
 - 2االستماع الى تقريري مفوضي المراقبة العام والخاص عن
حسابات السنة المالية .2014
 - 3المصادقة على حسابات السنة المالية  2014وتخصيص النتائج.
 - 4ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس االدارة عن سنة .2014
 - 5منح مجلس االدارة حق االستدانة واالستالف من المصارف.
 - 6إعطاء التراخيص سندا ً ألحكام المادتين  158و 159من قانون
التجارة.
 - 7تعيين مفوض مراقبة أساسي عن أعمال الشركة للسنة المالية
 2015وتحديد اتعابه.
 - 8أمور مختلفة وطارئة.

 - 3المصادقة على حسابات السنة المالية 2014
وتخصيص النتائج.

على المساهم الذي ال يستطيع الحضور ويرغب بتوكيل مساهم اخر
للحضور عنه تحرير وكالة رسمية أو عادية له .على الوكيل ابراز وكالته
الى هيئة مكتب الجمعة فور تشكيلها عند بدء االجتماع تحت طائلة رفض
الحضور.

في شركة فيرس هولدنغ ش.م.ل.

 - 1االستماع الى تقريري مجلس االدارة العام والخاص
عن حسابات السنة المالية .2014
 - 2االستماع ال��ى تقريري مفوضي المراقبة العام
والخاص عن حسابات السنة المالية .2014

 - 4ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس االدارة عن سنة
.2014

وفي ختام االجتماع ،أبدى بورتوالنو ارتياحه لمجرى
اللقاء وللنقاط التي أث��اره��ا الطرفان ،من أج��ل ضمان
الهدوء واالستقرار على طول الخط االزرق .وأثنى على
«دعمهما القوي لعمل «يونيفيل» ،الفتا ً الى أن «الوضع
على طول الخط األزرق بقي هادئا ً على الرغم من التقلبات
والصعوبات المستمرة في المنطقة».
ورأى «أنّ االتجاهات اإليجابية التي وصفتها ،هي
عالمات مشجعة وتأتي في تناقض صارخ مع ما يحدث
في المنطقة .لدينا فرصة للبناء على اإليجابيات في شكل
ملموس لضمان أنّ يتواصل هذا الهدوء في المنطقة».
كما أطلع بورتوالنو األطراف على «النتائج اإليجابية»
الجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي حضره في
 30أيلول الماضي في مقر األمم المتحدة في نيويورك
والذي عقد على هامش الجمعية العامة السبعين.
وت��اب��ع« :المجتمع ال��دول��ي أع��رب ع��ن دعمه القوي
للحكومة اللبنانية» ،مشددا ً على «ال��دور الحاسم الذي
تلعبه القوات المسلحة اللبنانية أكثر من أي وقت مضى
في خضم التحديات السياسية واألمنية واالجتماعية
واالقتصادية التي تواجهها .وقد حث أعضاء مجموعة
الدعم الدولية الدول األعضاء على تقديم مساعدة إضافية
للقوات المسلحة اللبنانية والقوى األمنية في المجاالت
التي هي بأمس الحاجة إليها ،مع التركيز بشكل خاص
على التهديد اإلرهابي المتزايد على المدنيين اللبنانيين.
كذلك أثنوا على ال��دور ال��ذي تلعبه ال��ق��وات المسلحة
اللبنانية من خالل العمل مع «يونيفيل» للمساعدة في
الحفاظ على الهدوء على طول الخط األزرق تنفيذا ً للقرار
.»1701

رئيس مجلس االدارة -المدير العام
جان اسكندر رزق

حيث نصف نصر يعني حرب استنزاف ،وخطر
تقسيم ،وسورية قادرة على المزيد من الصمود،
حتى يحين موعد يقين المحرك الخارجي للحرب
بطابعها العبثي ال��م��ي��ؤوس م��ن تحقيق النصر
بمواصلتها من جهة ،والخطر المتأتي من ترك
اإلره�����اب ي��ب��ن��ي م��رت��ك��زات م��ش��روع��ه ال��خ��اص،
ويستثمر على مش ّغليه ب��دالً من أن يتوهّموا هم
االستثمار عليه ،م��ن جهة أخ���رى ،وف��ي المقابل
تسليم الجميع بمن فيهم األع��داء بخطر التصالح
م��ع خ��ط��وط التقسيم الجغرافي ل��س��وري��ة ،ألنها
ستتسبّب باهتزاز عناصر التماسك في كيانات
كالسعودية وتركيا ال يتح ّمل صاحب قرار الحرب
اه��ت��زازه��ا ،وال يمكن منع ذل��ك طالما بقي العبث
بتماسك الكيان الجغرافي لسورية.
 عند ه��ذه المحطة يبدأ صبر األس��د الرابع،وه��و تقديم منصة ف��رص النصر التاريخي أمام
الحلفاء ،في ح��رب عالمية خيضت ض�� ّد سورية
وصمدت ومنعت انتصار أعدائها الذين يعادلون
نصف العالم وأكثر ،وبات للنصر الحاسم وصفة
واحدة ،هي حرب عالمية نزيهة على اإلرهاب الذي
يتهدّد الجميع من حلفاء وخصوم ،والذي تتساوق
شروط الحرب عليه مع معايير القانون الدولي،
ومعايير األخ�لاق اإلنسانية ،والمصالح الوطنية
للدول ،وفوق ك ّل ذلك ،في السياسة ،فهذا اإلرهاب
ال���ذي صنعه أع����داء س��وري��ة واس��ت��ج��ل��ب��وه إليها،
ومنحوا ال��ح��رب عليه صفة القدسية ،وجعلوها
ش��ع��اراً ،وانتهكوا س��ي��ادة س��وري��ة باسمها .هو
اإلره���اب ال��ذي يس ّهل ال��ي��وم على حلفاء سورية
جعل الحرب عليه قضيتهم ،وحفظ أمنهم وأمن
العالم منه ،دون الحاجة إلذن أح��د ،بعدما حرث
األعداء األرض وبات يكفي طرح البذار ،فكل شيء
جاهز أم��ام فشل الحلف الدولي اآلخ��ر أن يتقدّم
حلف جديد ويصنع النصر ويفوز بقصب السبق
ب��رس��م خ��ارط��ة ال��ش��رق األوس���ط ال��ج��دي��د وعبره
بدور قيادي في النظام العالمي الجديد.
 استثمر األسد على قوة التاريخ والجغرافيالدى السوريين بثقة مدهشة ،متوقعا ً سلفا ً نصره
في حرب الصبر األولى ،والثانية ،واستثمر على
ق��وة التاريخ والجغرافيا ل��دى حلفائه بثقة أش ّد
تسبّبا ً بالدهشة ،متوقعا ً سلفا ً نصره في حرب
الصبر الثانية والثالثة ،وها هو ُينهي حرب الصبر
الرابعة ،ليبدأ اليوم حربه العسكرية الحقيقية نحو
النصر.
ناصر قنديل

دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية
في شركة رزق لالستثمار والتنمية ش.م.ل.

يتشرف مجلس ادارة شركة رزق لالستثمار والتنمية ش.م.ل .بدعوة
السادة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية المدعوة
لالنعقاد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة في 2015/11/6
في الضبية ،بناية المباني ،الطابق السابع ،وذلك للبحث واتخاذ القرارات
في جدول االعمال التالي:
 - 1االستماع الى تقريري مجلس االدارة العام والخاص عن اعمال
الشركة خالل السنة المالية 2014
 - 2االستماع الى تقريري مفوضي المراقبة العام والخاص عن أعمال
الشركة خالل السنة المالية .2014
 - 3االطالع على أعمال وحسابات الشركة عن السنة المالية 2014
ومناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 - 4إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن أعمالهم خالل السنة
المالية .2014
 - 5انتخاب مجلس ادارة جديد وتحديد مدة واليته.
 - 6منح مجلس االدارة حق االستدانة واالستالف من المصارف.
 - 7إعطاء التراخيص سندا ً ألحكام المادتين  158و 159من قانون
التجارة.
 - 8تعيين مفوض مراقبة أساسي عن أعمال الشركة للسنة المالية
 2015وتحديد اتعابه.
 - 9أمور مختلفة وطارئة.
على المساهم الذي ال يستطيع الحضور ويرغب بتوكيل مساهم اخر
للحضور عنه تحرير وكالة رسمية أو عادية له .على الوكيل ابراز وكالته
الى هيئة مكتب الجمعة فور تشكيلها عند بدء االجتماع تحت طائلة رفض
الحضور.
رئيس مجلس االدارة -المدير العام
سليم دريان

