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حمليات � /إعالنات

تفاعل قرار قاضي األمور المستعجلة بتعيين حارس قضائي
على مسابقات امتحان الدخول إلى نقابة محامي طرابلس
في أوساط النقابة المذكورة وأعلنت اإلضراب المفتوح حتى
الرجوع عن القرار القضائي .فيما أعلنت نقابة محامي بيروت
تضامنها مع زميلتها وق��ررت مقاطعة جلسات المحاكم
اليوم.
وك��ان مجلس نقابة المحامين في طرابلس عقد أمس
جلسة استثنائية برئاسة النقيب فهد المقدم وحضور كامل
األعضاء وأصدر على األثر بيانا ً رفض فيه «القرار القضائي
شكالً ومضموناً» ،معتبرا ً أنه «مخالف لألصول القانونية،
خصوصا ً تلك المتعلقة بأصول تقديم أية دعوى أو مراجعة
بوجه النقابة».
وطالب «القضاء بالرجوع عن القرار من دون تقديم أية
مراجعة وفقا ً للنظام العام لعدم قانونيته وأحقيته ومخالفته
لألصول».

وتمنى المجلس على «مجلس القضاء األعلى بشخص
رئيسه القاضي جان فهد التدخل للحفاظ على القيم والمبادئ
القانونية التي ترعى مهنة المحاماة والحصانة والضمانة
التي كرسها القانون لهذه المؤسسة العريقة ،التي ال ينفك
القيّمون على هذين الجناحين التمسك بالبقاء على حالة
توازن واستقرار في العالقة المتينة بينهما» ،داعيا ً «رئيس
مجلس القضاء األعلى إلى الوقوف ،كما عهدنا فيه من حكمة
وفطنة ،على هذه السابقة الخطيرة التي تزعزع الثقة بين
جناحَ ْي العدالة».
وقرر المجلس «إعالن اإلضراب المفتوح حتى العودة عن
هذا القرار» ،مؤكدا ً «تماسك الجسم المهني في النقابة» .كما
طالب «الزمالء كافة االلتزام بمضمون هذا القرار وعدم حضور
جلسات المحاكمة على األراض��ي اللبنانية كافة» ،شاكرا ً
لـ«مجلس نقابة المحامين في بيروت وعلى رأسه النقيب
انطونيو الهاشم موقفه المتضامن ،قوال ً واحدا ً وموقفا ً موحداً،
للحفاظ على قيم الحق والعدالة التي هي جوهر نقابتنا».

كما عقد مجلس نقابة بيروت جلسة استثنائية أيضا ً
برئاسة أمين السر جميل قمبريس وغاب عن الجلسة النقيب
الهاشم ل��وج��وده خ��ارج لبنان ،حيث ي��ش��ارك ف��ي مؤتمر
قانوني ،وحضور األعضاء« ،للتداول بشأن القرار الصادر
عن قاضي األمور المستعجلة في طرابلس والقاضي بضبط
مسابقات االنتساب إلى نقابة المحامين في الشمال وختمها
بالشمع األحمر».
وأصدر المجلس بيانا ً اعتبر فيه أن القرار «يشكل سابقة
خطيرة وتدخالً فاضحا ً في الشؤون التنظيمية للنقابة»،
معلنا ً تأييده الموقف الصادر عن مجلس نقابة المحامين في
طرابلس بشأن القرار المذكور.
وقرر المجلس االمتناع عن حضور الجلسات أمام المحاكم
واللجان والمجالس والهيئات القضائية كافة اليوم مطالبا ً
من جميع الزميالت والزمالء التقيد بهذا القرار.
كما قرر المجلس إبقاء جلساته مفتوحة لمواكبة التطورات
كافة بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين في طرابلس.

قوة معادية تجتاز �سياج الغجر
الجنوب ـ رانيا العشي
اجتازت قوة للعدو «اإلسرائيلي» بعيد
ظهر أمس قوامها  22جندياً ،سياج بوابة
الغجر الجنوبية من دون خ��رق الخط
األزرق ،باتجاه الطريق المؤدي إلى مجرى
نهر الوزاني قبالة منتزه الحصن.
وم� ّ
�ش��ط��ت ال��ق��وة ال��ط��ري��ق المعبّد،
وراقبت المجرى والتحركات في الجانب
اللبناني ،في ظل حماية أمنية من آليات
وجنود «إسرائيليين» تمركزوا في محيط
السياج.
وفي الجانب اللبناني ،راقب الجيش
وق�����وات ال��ـ»ي��ون��ي��ف��ي��ل» ال��ت��ح��رك��ات
«اإلسرائيلية» باهتمام بالغ وسط انتشار
لهما تحسبا ً ألي طارئ.

مو�سكو ت�سحب ( ...تتمة �ص)1
ب��ع��دم��ا كشفتهم ال��ل��ج��ان الشعبية وه���م ي��ح��اول��ون زرع
تنصت ومراقبة قرب باب المندب بحماية قوات
ُم َعدَّات ّ
التحالف ،لتثبت اليد العليا لحساب الحوثيين وحلفائهم
في اليمن ،رغم شهور الحرب والخراب والدمار ،لذلك لم
تنفع ك ّل الهالة اإلعالمية التي حشدت لمؤتمر المعارضة
السورية ف��ي ال��ري��اض لمنحه الشرعية ،فالضوضاء ال
تصنع جملة مفيدة ،والغبار ال ينفع لصناعة حجارة البناء،
فكان يكفي أن تعلن روسيا وإيران رفض حصر تشكيل
الوفد المعارض في الحوار السوري  -السوري ليسقط
الغطاء عن مؤتمر الرياض إال بصفته فرعا ً ومك ّونا ً أعجز
من أن يختصر المعارضة ،وقد استُبعد المك ّون الكردي
كلياً ،وض ّم تنظيمات لم يحسم أمر استبعادها عن لوائح
��ت بهذا التصنيف ال يملكه السعوديون،
اإلره���اب ،وال��ب ّ
وهم متهمون من حلفائهم بالتعامل مع جماعات إرهابية،
كـ»جيش اإلسالم» و»أحرار الشام» و»النصرة» من خالل
تسمية «جيش الفتح» ،هذا علما ً أنّ المؤتمر نفسه يتشقق
وينقسم على نفسه وينسحب منه مشاركون.
الخيبة السعودية سوريا ً ويمنياً ،تالقيها خيبة تركية
مزدوجة أيضا ً في العراق وسورية ،حيث بات التموضع
التركي العسكري في العراق مكشوفا ً بال غطاء بعد موقف
الحكومة ال��ع��راق��ي��ة ،ال��ح��اس��م وال���واض���ح ،وص���ار الملف
محرجا ً لألميركيين وحلفاء تركيا بوضعه على طاولة
مجلس األمن من قبل روسيا ،ما اضطر أنقرة إلى التوسط
من أجل قبول بغداد بحوار ثنائي لحلحلة الخالف ،بينما
على الضفة السورية كانت الصفعة أقوى للرئيس التركي
��ج��ح ب��ال��ت��م��س��ك بإقامة
رج���ب أردوغ������ان ال����ذي وق���ف ي��ت��ب ّ
م��ا يس ّميه بـ»المنطقة اآلم��ن��ة» ف��ي شمال س��وري��ة ليأتيه
ال��ر ّد بلسان البيت األبيض ح��ازم��اً ،ال منطقة آمنة شمال
سورية.
واش��ن��ط��ن ال��م��رت��ك��زة ع��ل��ى ق��دم��ي��ن ت��رك��ي��ة وسعودية
ح���اول���ت ال��ت��ع��وي��ض ع���ن ض��ع��ف ح��ل��ف��ائ��ه��ا ب��اإلم��س��اك
بالمبادرة السياسية والديبلوماسية باستثمار ترؤسها
لمجلس األمن هذا الشهر لنقل اجتماعات مسار فيينا إلى
نيويورك ،وتحديد الموعد دون التشاور مع المشاركين،
خصوصا ً موسكو وطهران ،فكان اإلصرار والمثابرة من
الحليفين الروسي واإليراني على إفشال االجتماع ما لم
ترضخ واشنطن لمنطق الشراكة ،ما رت��ب عقد اجتماع
ثالثي روسي  -أميركي  -أممي في جنيف غداً ،وزيارة

«ك ُّلنا» المنار ( ...تتمة �ص)1
مرئي
لكنّ حَ ْجبَ قناة «المنار» حصرا ً هو اعتدا ٌء معادٍ ،وغز ٌو
ٌّ
داه ٌم ليخلو الفضا ُء لصورة العدوان على اليمن وسورية والعراق...
لتكتسحَ تركيا شمالنا بال وقفة عز ترفض عثمنة الشمال والوسط...
وقف ُة العز التي تساوي «المنار» اآلن ...لتسود شاشاتنا عقول
عبودية تص ّفق وتلحس أق��دام الغزاة وتقبّل أقدامهم كذلك الذي
انكب على قدم جندي أميركي متض ّرعا ً
ص ّور انه جندي عراقي وقد
ّ
سالمته!
«المنار» ،وك� ّل إعالمنا المقاوم ،حيث يُغزى وطننا في مدنه
وق��راه وفي عقول ناشئته وفي أمن أ ُ َس�� ِره و ُب� َ
�ص� َّور الذبح وبيعُ
الكرامات واألجساد وتجا ُر الكبتاغون العرب ...هي مرساة خالص
لالنتصار.
ولم تكن «المنار» يوما ً سوى وعد انتصار.
واليوم ،إذ ندعو شعبنا إلى التضامن مع «المنار» في يوم النار،
يوم استهدافها المشين ،نؤكد:
«البناء»
ك ُّلنا «المنار» ...حقا ً يقاوم!

لوزير الخارجية األميركي جون كيري إلى موسكو خالل
األسبوع المقبل ،بينما في الميدان العسكري تقدّم نوعي
للجيش السوري في ك ّل اتجاه ،خصوصا ً في أرياف حلب
بحي الوعر في حمص بعدما
الجنوبية والشرقية ،وإمساك ّ
خ��رج منه المسلحون وص���ارت حمص بأحيائها الستة
والثالثين بيد الجيش السوري ،فيما كانت صواريخ كاليبر
الروسية الصاعدة من تحت الماء من البحر المتوسط من
الغواصات الروسية التي ق��ال الرئيس فالديمير بوتين
إنها ق��ادرة على حمل رؤوس نووية آم�لاً أن��ه لن يحتاج
الصواريخ النووية في الحرب على اإلرهاب.
لبنان الذي يحضر في قلب هذه التح ّوالت ،بقوة مقاومته
وشراكتها كقيمة مضافة في االنتصارات المحققة في
سورية والعراق واليمن ،يجتمع اليوم حول هذه المقاومة
وتحت رايتها متضامنا ً مع شاشتها المقاومة المستهدفة
بقرار شركة «عربسات» حجب بث قناة «المنار» ،فيجتمع
السياسيون واإلعالميون إلحياء يوم من أي��ام المقاومة
واإلع�ل�ام وال��ح��ري��ات ف��ي فندق «ك���ورال بيتش» الواحدة
ظهرا ً تلبية لدعوة «المنار» استنكارا ً لقرار العدوان عليها.
وفي لبنان كانت دارة العماد ميشال عون في الرابية
وجهة زي���ارة منتظرة للنائب سليمان فرنجية ،للبحث
ف��ي التسوية الرئاسية التي أطلقها تبنّي الرئيس سعد
الحريري لترشيح فرنجية ،ليخرج االجتماع بصمت دون
تصريحات ،وفقا ً التفاق الزعيمين على ذل��ك ،مؤكدين
تماسك جبهة تحالفهما ،وحلفائهما المحليين واإلقليميين،
ب��ي��ن��م��ا ال��ت��ص��دّع وال��ت��ش��ق��ق وت���ب���ادل االت���ه���ام���ات سمات
العالقات الجديدة بين الحريري وحلفائه ،ووفقا ً لمصادر
متابعة للقاء الرابية أنّ ما خلص إليه لقاء عون وفرنجية،
أنّ ترشيح فرنجية إثبات لفاعلية الصبر في خوض معركة
ترشيح ع��ون ،ولذلك يجب الحفاظ على ه��ذا المكتسب،
وتثبيت فرنجية مرشحا ً بديالً وحيداً ،لكن معركة فرنجية
لم تبدأ ألنّ معركة ترشيح عون لم تنته بعد ،وألنّ الصبر
ال يزال مطلوبا ً وف ّعاالً.

والتمسك بالثوابت
لقاء فرنجية ـ عون
ّ

لم تحسم األمور لمصلحة رئيس تيار المردة النائب سليمان
فرنجية ،فالعقد ال تزال موجودة وبناء على ذلك سيؤجل البت
بهذا الملف إلى ما بعد األعياد ،وإن كانت أجواء لقاء الرابية بين
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون ورئيس تيار
المردة النائب سليمان فرنجية التي خيّم عليها التكتم ،كسرت
الجليد وعكست ارتياحا ً واسعا ً في صفوف فريق  8آذار بمختلف
مكوناته.
وإذا كان فرنجية غ��ادر من دون إدالء بأي تصريح ،وكذلك
التزمت أوساطه الصمت ورفضت التعليق في حديث لـ«البناء»
على الزيارة ،فإن قناة الـ«أو تي في» أشارت إلى أنه «تم تأكيد
صالبة الحلف بين التيار الوطني الحر وتيار المردة ،وأكد فرنجية
خالل اللقاء أنه باق على ثوابته السابقة حيث جدد دعمه للعماد
عون» .وأضافت «جرى االتفاق على متابعة مجريات انتخابات
رئاسة الجمهورية والتنسيق الدائم في هذا المجال».
وعلمت «البناء» من مصادر المجتمعين «أنه جرى االتفاق على
استمرار التواصل وعلى عدم طرح المسائل في اإلعالم» ،ولفتت
المصادر إلى «أن الطرفين أكدا الثوابت التي تجمعهما».
وأش��ارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أنه «خالفا ً لما كان
البعض ينتظره أن يكون فرنجية في موقف الن ّد المتحدّي،
فقد ظهر فرنجية في اللقاء هو نفسه الذي لم يتغير» .وأشارت
المصادر إلى «أنه لم يحصل خالل اللقاء الذي دام ساعة ونيفا ً أي
مواجهة أو تصعيد كالمي ،بل كان النقاش موضوعياً».
وذكرت المصادر بـ «كالم األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله؛ أن العماد عون هو المرشح األساس والمدخل األساس
للرئاسة» ،مشيرة إلى «أنه ال يمكن لشخصية بحجم العماد عون

الحكومة م�س�ؤولة ( ...تتمة �ص)1
أن تكون خارج المشهد».
وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن أفضل سيناريو
للموضوع الرئاسي هو في تفاهم رئيس تكتل التغيير واإلصالح
ورئيس تيار المردة .ونقل النواب الذين التقاهم في إطار لقاء
األربعاء النيابي عنه أن المطلوب من اللبنانيين أن يعملوا جادين
لالستفادة من الظروف التي تجعل لبنان اليوم أكثر البلدان
القادرة أو المهيأة لمعالجة مشاكله وإنجاز االستحقاقات التي
يواجهها.

جونز :يجري العمل على تسوية منطقية

وفي موقف أميركي جديد والفت من االستحقاق الرئاسي ،أعلن
القائم بأعمال السفارة األميركية السفير ريشارد جونز بعد لقائه
البطريرك الماروني بشارة الراعي التوافق تماما ً على أن وقت
إجراء االنتخابات الرئاسية حان ،وأن على األحزاب المعنية أن
تعمل معا ً وتختار رئيساً ،قائالً« :ال يجوز وضع العراقيل على
طريق هذه العملية».
وأضاف «نحن نعتقد أنه يجري العمل على تسوية منطقية،
فإذا لم يتم القبول بها ،فإننا نأمل من جميع األطراف اللبنانية أن
يعملوا معا ً على تسوية تأتي برئيس للجمهورية اللبنانية في
أقرب وقت».

إنجاز جديد للمقاومة:
مجزرة مباركة في «النصرة»

أمنياً ،شهدت جرود وادي الخيل في جرود عرسال شرق لبنان،
إنجازا ً ميدانيا ً للمقاومة ،حيث تم ّكن رجال المقاومة بعد معارك
عنيفة مع إرهابيين من جبهة النصرة من قتل ثالثة ق��ادة في
«النصرة» ،في كمين محكم في وادي الخيل أدّى إلى مقتل القائد
العسكري الميداني في «النصرة» المدعو «أبو فراس الجبة» مع
ثالثة من معاونيه إثر استهداف سيارته بشك ٍل مباشر صباح أمس.
وبعد وقوع االستهداف ،حاول إرهابيون من «النصرة» ،سحب
جثث قتالهم ،لكن المقاومة كانت ال تزال تك ُمن في المنطقة ،حيث
فتح المقاومون نيرانهم باتجاه المجموعة ما أدى إلى سقوط
خمسة قتلى وعدد من الجرحى ،فكانت «ضربة معلم» مزدوجة
من المقاومة.
وفق مصادر ميدانية خاصة لـ«البناء»« ،فإن رجال المقاومة
وبعد رصد دقيق ومتابعة على مدى  24ساعة متواصلة ليل
نهار ،تمكنوا من تعقب موكب المدعو أبو فراس الجبة الملقب
باألسمر ،والمؤلف من ثالث سيارات رباعية الدفع ،بينما كان
يسلك طريق وادي الخيل باتجاه أحد المواقع األمنية داخل
مناطق النصرة ،لعقد اجتماع أمني عسكري على مستوى قادة
النصرة العسكريين واألمنيين كانوا بانتظاره .وأشارت المصادر
إلى «أن رجال المقاومة تم ّكنوا من استهداف موكب «األسمر عند
الثامنة والدقيقة الخامسة واألربعين من صباح أمس» ،مشيرة
إلى «أن العملية ن ّفذت بدقة وحرفية بواسطة َ
ش َركٍ من العبوات
الموجهة ،أصابت هدفها بدقة ،وبعد تدمير
الناسفة والصواريخ
ّ
الموجه موضع الهدف ومقتل مَن
السيارة بواسطة الصاروخ
ّ
بداخلها األسمر وثالثة من معاونيه .حاولت سيارتي الحماية
سحب الجثث فكانت العبوات الناسفة تتبعها بصاروخين
موجهين ووابل من األسلحة الرشاشة الثقيلة وقذائف المدفعية
المباشرة ما أدّى إلى مقتل خمسة من عناصر الحماية وجرح
خمسة آخرين».
وعقب العملية الناجحة دارت اشتباكات بين مجاهدي
المقاومة ومسلحي النصرة استخدمت فيها األسلحة الرشاشة
الثقيلة وقذائف المدفعية المباشرة عقب محاوالت متكررة من
مسلحي النصرة لسحب جثث قتالهم وجرحاهم التي باءت
بالفشل ما أدى لوقوع عدد إضافي من القتلى والجرحى في
صفوف إرهابيي النصرة.
ومعلوم أن أبو فراس الجبة يتزعّ م سابقا ً ما يسمى «لواء أحرار
القلمون» ،وبايع جبهة النصرة مؤخراً ،وينضوي تحت إمرته ما
ال يق ّل عن  70مسلحاً.
تزامنت االشتباكات ،مع محاوالت حثيثة لتحركات مسلحي
النصرة في جرود عرسال فقامت الوحدات المدفعية والصاروخية
في الجيش اللبناني باستهداف تحركات وتج ّمعات مسلحي
النصرة بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ محققة
إصابات مباشرة.

�سقطت حرب ( ...تتمة �ص)1
التي يكون اإلرهاب عمودها الفقري؛ وتأكد الظن بعد أن عزز فرع
«القاعدة» في العراق ثم نقل نشاطه إلى سورية بعد أن كانت
استقدمته أميركا من أفغانستان بعد احتاللها العراق في العام
.2003
أميركا إذن وبقناعة تامة نقولها ،ترى في اإلره��اب جيشها
السري ال��ذي تواجه خصومها به في الميدان ،ثم تدّعي أنها
ّ
وتسخر
تواجهه وتحاربه ،لكن حربها عليه قائمة فقط في اإلعالم،
الحرب ضدّه كجسر تعبر عليه للدخول إلى أيّ ميدان أو العودة
إلى أي مكان ترى مصالحها في الوجود فيه.
وبهذا المنطق جاءت أميركا إلى العراق ومنه إلى سورية
بطيرانها الذي أسندت إليه مهمة ظاهرة هي «قتال داعش» مع
اإلعالن يومها (يوم أنشئ التحالف الدولي) أن هذا القتال ليس
من شأنه اجتثاث داعش أو ما يماثله ،بل فقط الحتواء داعش
وضبط سلوكها مع تجاهل كلي لمن يماثلها في اإلرهاب .وهي
اضطرت للحضور المباشر بطيرانها ومع طيران من  63دولة
انتظمت خلفها فيما أسمته «التحالف الدولي ضد داعش» ثم
اتبعت ذلك بالقول بان الحرب على داعش قد تتطلب  3سنوات
على األقل وقد تصل إلى  10سنوات .وهنا كانت اإلشارة إلى قرار
أميركي جديد للتعامل مع المنطقة :إنه «حرب استنزاف».
لقد غيّرت أميركا استراتيجيتها وقررت الدخول المحدود إلى
الميدان ،في العراق أوال ً ثم إلى سورية ،ألنها فشلت في خطط
عدوانها المتتالية منذ العام  2011ضد سورية وعجزت عن
إسقاط الدولة أو تشتيتها بواسطة اإلرهابيين وخشيت أن
تستطيع الدولة السورية استعادة قوتها وتنقلب من الدفاع إلى
الهجوم و ُتجهز على اإلرهاب وتجهض أحالم أميركا كلها ،لذلك
قررت اعتماد استراتيجية «حرب االستنزاف» تلك وم ّنت النفس
أنها بهذه االستراتيجية ومع وجود التحالف المخادع المدّعي
الحرب على اإلرهاب ،تستطيع أن تخدّر العراق وتجعله يركن
إليها في محاربة داعش وحمايته منها ،في الوقت الذي تم ّكن هي
داعش من التمدّد في العراق والتم ّكن في سورية.
لكن أميركا هذه لم تستطع أن تخدع الشعب العراقي وال
حكومته ،ولم يركن إليها أحد من المعنيين بالدفاع عن السورية
وكان سلوك في البلدين يواجه الخطة والخداع األميركي مواجهة
أدّت في العراق إلى محاصرة المشروع وفي سورية إلى إجهاض
خطة «حرب االستنزاف» ،إجهاض كان بنتيجته تشكل عمل
المنظومة الدفاعية المحكمة التي أرسيت في سورية وشاركت

فيها إلى جانبها كل من إيران وروسيا وحزب الله ،حيث إن كالً
منهم ألقى بالثقل المناسب لألخطار ما وضع أميركا مرة أخرى
أمام حائط مسدود وفشل مؤكد.
ردّت أميركا على ه��ذا التط ّور االستراتيجي في سورية
وال���ذي ترجم ف��ي أق��ل م��ن شهرين بامتالك زم��ام المبادرة
ّ
المخطط غير المتسرع والبعيد عن االنفعال
واالنطالق السريع
والعشوائية ،ردّت بكشف القناع أكثر عن دورها العدواني في
سورية وقامت بسلسلة من الخطوات كانت تريد منها تحقيق
أهداف تثبت وجودها وفعاليتها وحضورها المتقدم في كامل
المسرح االستراتيجي بشكل عام وفي سورية والعراق بشكل
خاص.
وفي معرض ال��ر ّد األميركي ه��ذا ،كان الضغط على أطراف
المنظومة الدفاعية بخاصة روسيا وحزب الله ومعهما إيران
وك��ان التسلل إلى الميدان والمكوث الفعلي المباشر فيه ،من
أجل تحقيق األه��داف التي ذكرنا وتعويض فشل خطة حرب
االستنزاف ،حيث بدا ألميركا أنّ األمور ستحسم في سورية بشكل
خاص في مهلة ال تتجاوز الربيع المقبل ،إن استمرت النجاحات
في الميدان متصاعدة في الخط الذي تسير فيه.
ومن أجل ذلك كانت عملية إسقاط الطائرة الروسية المدنية ثم
اتباعها بإسقاط طائرة عسكرية بصاروخ أميركي الصنع وبيد
تركية مترافقا ً مع انتشار عسكري أميركي في المنطقة الشرقية
في سورية تحت عنوان التدريب ،ثم انتشار عسكري تركي في
الموصل العراقية ،وأخيرا ً كانت التلويح بتهديد أميركي مباشر
لك ّل من إيران وروسيا من اجل التراجع عن دعم الحكومة السورية
في معركتها الدفاعية ،وأخيرا ً كان القصف األميركي على معسكر
للجيش العربي السوري في دير الزور ،من دون أن ننسى الئحة
العقوبات األميركية ضد حزب الله وشخصيات فيه لمحاصرته
ماليا ً ثم لمحاصرته إعالميا ً وألجل ذلك تم إنزال المنار عن قمر
العربسات بقرار سعودي خلفه أميركا.
قامت أميركا بكل ذلك ألنها تريد أن تضع حدا ً لرجحان الكفة
لمصلحة سورية وحلفائها وحتى تعود إلى شبه ت��وازن في
الميدان يمكنها من الحصول على شيء من أهدافها في المنطقة.
صدَم أميركا؛ فكان الرد
وجهت إليهم الرسائل ردّوا بما َ
لكن مَن ّ
الروسي التصعيدي والمتقدّم إلى مزيد من االنخراط في العمل
الدفاعي عن سورية ،وتص ّرف حزب الله وإي��ران حيال ملفات
تعني أميركا والسعودية في المنطقة ،بما يؤكد أن أح��دا ً لن

جنود العدو أثناء اجتيازهم بوابة سياج الغجر

يرضخ لهما وان المواجهة مستمرة والنجاح فيها لن يمنعه تهديد
أميركي.
وفاقم المأزق األميركي هنا االنهيار العسكري لمكونات العدوان
على اليمن وانكشاف عجز هذه المك ّونات عن إحداث خرق ما في
المشهد أمام ضربات الجيش اليمني وأنصار الله.
لكل ذلك يبدو أنّ أميركا تتجه اليوم للعمل باستراتيجية
جديدة تقوم على ما يلي:
 1ـ التدخل العلني المباشر في الميدان بقوات عسكرية برية
تدعمها أميركا ،ومن أجل ذلك يتصاعد الحديث عن إنشاء قوات
تحالف دول��ي من عناصر عربية وإسالمية وبقيادة وتدريب
وتنظيم أميركيين ،تعمل بمساندة من القوات الجوية للتحالف
األميركي ،قوات تشكل تحت عنوان محاربة داعش وتكون مهمتها
الحقيقية غير ذلك.
 2ـ االحتفاظ بمساحة من األرض العراقية والسورية تمت ّد
من الموصل واألنبار في الشمال والشرق إلى دير الزور والرقة
في الجنوب والغرب وألجل ذلك كان القصف األميركي للمعسكر
السوري في الرقة من أجل تمكين داعش من مهاجمته وإخراج
الجيش العربي السوري من المنطقة.
 3ـ إغراء األكراد ببلورة كيان خاص في سورية بما يتكامل مع
المشروع األميركي ،فيكونوا إلى جانب المنطقة المتقدمة الذكر
ورقة تفاوضية تستعمل في حال تقاسم النفوذ أو في حال تقسيم
األرض ،تقاسم يقطع التواصل واالتصال بين مك ّونات المحور
المقاوم المشرقي الممتد من روسيا إلى المتوسط مرورا ً بإيران
والعراق وسورية .فأميركا بحاجة إلى هذه المنطقة الفاصلة
لمنع تشكل القوة االستراتيجية لدى هذا المحور.
 4ـ أما في السياسة ،فإن أميركا ترغب في أن تنتزع على
طاولة التفاوض ما عجزت عنه في الميدان ،فإن لم تستطع فإنها
ستعطل الحل السياسي ما استطاعت.
إنها إذن استراتيجية أميركية جديدة اعتمدت ،كما يبدو على
عجل ،ألن النجاح في سورية فاجأ الجميع ،ولذلك ال نرى فرصا ً
كبيرة لنجاح المشروع األميركي الجديد في الميدان ،بخاصة ان
القوة العسكرية المفترض تشكيلها تبدو أقرب إلى الوهم منها
إلى الحقيقة ،وان الزخم الهجومي لسورية وحلفائها في الميدان
والسياسة هو أقوى من أن توقفه المناورات األميركية الخادعة
والخائبة.

العميد د .أمين محمد حطيط

نحو ح��زب الله منتظرا ً منه التلقف والتصفيق،
فكيف يستقيم هذا وذاك والتضامن المنت َظر هنا،
إطاره حكومي ،لكن سقفه السياسي لدى مرجع
ف��ري��ق األغلبية على المستوى اإلق��ل��ي��م��ي ،وهو
السعودية؟
 في السياسة يستطيع زعيم األغلبية الحكوميةوالنيابية الرئيس سعد الحريري لالعتبارات التي
يختزنها ق��رار حجب «المنار» أن يعتبر القضية
قضيته الشخصية وأن يأخذ على عاتقه حلها،
وأن يتدخل لدى المسؤولين السعوديين شارحا ً
خ��ط��ورة ال��ع��ب��ث ب��ش��أن ي��ت��ص��ل ب��ح��ري��ة اإلع�ل�ام
اللبناني وبالمقاومة ،واضعا ً ثقله لبلوغ ب ّر األمان
في هذه القضية ب��إدارة مفاوضات مباشرة بين
«المنار» وشركة «عربسات» لبلورة مخرج شكلي
يحفظ ماء الوجه للتراجع عن القرار.
 ال��ح��ك��وم��ة ال تستطيع ا ّدع�����اء ال��ع��ج��ز هنا،واالك��ت��ف��اء بأحسن األح����وال ب��ال��ك�لام اإليجابي
عن التزام «المنار» بالقوانين اللبنانية ،وتجاهل
صاحب قرار الحجب استجابة لمقتضيات النفاق
السياسي وتخليا ً عن المسؤولية ،فعلى الحكومة
ات��ب��اع ال��خ��ط��وات التالية ،مراسلة وزي��ر اإلعالم
اللبناني باسم الحكومة اللبنانية ورئيس المجلس
ال��وط��ن��ي ل�لإع�لام ال��م��رئ��ي وال��م��س��م��وع لشركة
«عربسات» طلبا ً إليداع الوزارة والمجلس نسخة
من ملف القضية التي تسبّبت بقرار الحجب وفقا ً

ل��دف��ات��ر ش���روط ال��ب��ث عبر «ع��رب��س��ات» ،وإب�لاغ
الشركة بأنّ الوزارة نيابة عن الحكومة والمجلس
من موقع مسؤوليتهما عن اإلعالم اللبناني وأدائه
وسمعته ،ومن موقع المسؤولية عن توفير بيئة
إعالمية عربية تطابق المعايير العالمية وتوفير
يوجهان الدعوة لمن
مناخ للحريات المسؤولةّ ،
يمثل الشركة لزيارة بيروت إلدارة نقاش حول
ال��م��ل��ف وال��س��ع��ي ل��ل��وص��ول إل���ى ت��س��وي��ة بصدد
القضية أو القضايا المثارة.
 قيام وزارة اإلع�لام والمجلس الوطني معا ًبدعوة المؤسسات اإلعالمية لتدارس مشروع
ال��ت��ق��دّم ن��ح��و األق��م��ار ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ت��ي تستثمر
ت��ردّدات��ه��ا ال��ق��ن��وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،بطلب استئجار
موحدة ،تس ّمى باقة لبنان ،تتولى وزارة
حزمة
ّ
االتصاالت التي تدير البث نحو الفضاء وتنسيق
ال���ت���ردّدات ،مهمة تنظيم اس��ت��ث��م��اره��ا التجاري
والفني ،وتتح ّمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أداء
القنوات التي تستثمر عليها ت���ردّدات لحسابها،
ط��ال��م��ا ت��ل��ت��زم دف���ات���ر ال��ب��ث ال��ف��ض��ائ��ي اللبنانية
والقوانين اللبنانية.
 المهم أنّ االستقالة من الدور والتذ ّرع بعدماالخ��ت��ص��اص ،وض��ع��ف ال��ح��ي��ل��ة ،ح��ج��ج ساقطة
وم�����ردودة ألص��ح��اب��ه��ا ،وال تليق ب��م��ن يتولّون
المسؤولية.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
وزارة المالية /مالية الجنوب
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ مقترحات اولية
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية المالية العامة -مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي /دائرة معالجة المعلومات) المكلفين الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه مجهولو مركز العمل ومحل اإلقامة حاليا للحضور شخصيا أو من ينوب عنهم قانونا خالل مهلة ثالثين يوما
من تاريخ  2015/12/10الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي /مبني مالية لبنان الجنوبي/
دائرة معالجة المعلومات /الطابق الثاني لتبلغ مقترحات اولية .وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ
 2016/1/9عمال بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
اسم المكلف

النشاط

رقم المكلف

هيفاء صالح دبوق

1973954

طبيب االخصائي والجراح ويعمل لدى المستشفى حمود -مركز طبي جامعي ش.م.ل.

حسين خليل جرادي

1870524

يعمل لدى مدرسة حناويه ومدرسة الصادق

حسن محمد طراد

1460099

يعمل لدى مدرسة الصرفند المتطورة وجمعية االنعاش الخيري اللبناني ومدرسة المهدي النموذجية

جميل محمود برو

1443690

يعمل لدى فندق رفيرا سلوم وشركاه ولدى سيركل اوف ش.م.ل.

ايمان علي شومان

452427

يعمل لدى الجامعة اللبنانية االميركية مدرسة يسوع ومريم

غيداء مصطفى البيطار

1390109

تجارة عقارات ويعمل لدى ميدل ايست نيو سرفيسز  ZAWYA LEBANON LTDولدى شركة

غالية مصطفى قندقجي

485768

يعمل لدى ميدليست ادكنشنال اندثر ينينغ ومدرسة قدموس

وداد محمد الخضري

489473

يعمل في مستشفى حمود -مركز طبي جامعي ولدى الجامعة اللبنانية

هيثم حكمت البركي

535147

مكاتب الهندسة االلكترونية والكهربائية وااللكتروميكانيكية ويعمل لدى المعرفة لالدارة ش.م.ل.

اياد علي الخليل

1200862

يعمل لدى الجامعة االميركية في بيروت ولدى شركة كلنتك ش.م.م

علي حسين عواضة

292495

طبيب االخصائي والجراح

مروان عفيف مرزوق

630568

البيع بالتجزئة للخردوات والدهانات والطالء ومواد الصقل

فاطمة حسين قبرصلي

655839

البيع بالتجزئة السلع الصيدالنية

خضر محمود نابلسي

2182588

المحاماة

يوسف محمد صعب

236559

الطبيب االخصائي والجراح

سامر حبيب داغر

250955

الطبيب االخصائي والجراح

حسين ناجي حمود

529055

أنشطة مختبرات التحاليل الطبية

مصطفى علي مستو كردي

305643

انشطة الصيرفة

شركة  COMFORT MRش.م.م

2134597

صناعة االحذية ما عدا االحذية المطاطية

حسين محمد درويش

1400176

البيع بالتجزئة لوقود المركبات

شركة الهناء ش.م.م.

1090470

تجارة العقارات

العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
الهاتف07/754086 - 07/720014 - 07/720012 :

مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لشراء وتركيب كاميرات
م��راق��ب��ة ف��ي ب��ع��ض م��ح��ط��ات التحويل
الرئيسية ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 10480/تاريخ  ،2015/9/22قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2016/1/15
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض ال��م��ذك��ور أع�لاه الحصول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -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
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2015/12/8
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلى
التكليف
2311
نشر خالصة استدعاء
المرجع :ق��رار حضرة رئيس محكمة
الغرفة اإلبتدائية االولى في البقاع الرئيس
علي عراجي بتاريخ .2015/11/26
موضوع االستدعاء :طلب شطب وترقين

رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
2265

اشارات دعاوى.
خ��ل�اص����ة االس�����ت�����دع�����اء :ب���ت���اري���خ
 2015/11/25تقدم ن��ادر علي حمزة
بوكالة االستاذ علي سماحة باستدعاء
تسجل برقم اس��اس  2015/648عرض
بموجبه بأنه يملك العقار رقم  2037من
منطقة معلقة اراضي وانه يوجد على متن
الصحيفة العينية للعقار المذكور اشارات
الدعاوى التالية:
 .1دعوى مقامة من الحاج موسى ابو
ديه ضد مالكي هذا العقار تتضمن ملكية
طريق وهي مسجلة برقم يومي  224تاريخ
.1963/1/19
 .2دع���وى م��ق��ام��ة م��ن محمد نجيب
مرتضى يطلب تدخله في الدعوى ليصير
تملكه طريق في هذا العقار وهي مسجلة
برقم يومي  3803تاريخ .1963/12/16
 .3دع���وى مقامة م��ن ال��ح��اج موسى
اب��و دي��ه ضد شحادة اب��و احمد وعبدالله
ابو احمد تتضمن طلب طريق لعقاره رقم
 2038على هذا العقار مسجلة برقم يومي
 325تاريخ .1964/2/1
 .4دعوى مقامة من الحاج موسى ابو
ديه ضد شحادة وعبدالله ابو احمد مسجلة
برقم يومي  718تاريخ .1968/4/20
 .5دعوى مقامة من علي موسى ابو ديه
موضوعها طلب حق مرور على هذا العقار
وخالفه مسجلة برقم يومي  721تاريخ
.1968/4/20
وق��د اوض���ح المستدعي ب��أن��ه يرغب
بشطب اشارة الدعاوى المذكورة وفقا ً لنص
المادة  512أ.م.م ولديه الصفة والمصلحة

لذلك وبعد ان ابرز افادتين صادرتين من
قلم المحكمة .فعلى م��ن لديه اعتراض
ومالحظات على الطلب ان يتقدم بها الى
قلم المحكمة خالل مهلة عشرين يوما ً من
تاريخ النشر.
رئيس الكتبة
جورج ابي فيصل
إعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طلب علي محمد حجازي بالتفويض عن
مصرف لبنان شهادة قيد تأمين بدل عن
ضائع باسم  /مصرف لبنان بالقسم 15
من العقار  3454منطقة المصيطبه
للمعترض مراجعة األمانه خ�لال 15
يوما
أمين السجل العقاري المعاون في بيروت
حسين خليل
اعالن
من امانة السجل العقاري في بعلبك-
الهرمل
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
بوكالته ع��ن محمود منير ناصر الدين
ل��م��ورث م��ورث��ه محمود ب��ن علي شمص
ناصر الدين سندات تمليك بدل عن ضائع
بالعقارات رق��م  3360و  3361الهرمل
و 701الهرمل شربين.
للمعترض المراجعة خالل  15يوما
امين السجل العقاري المعاون بعلبك-
الهرمل
مايا شريف

