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حمليات � /إعالنات

غندور :لبنان دولة مغانم
تتقا�سمها الطبقة الحاكمة

مطالبات بتثبيت متطوّعي الدفاع المدني
الم�س ب�أ�سعار المحروقات
وعدم ّ

دروي�ش عاد من �أو�ستراليا �إلى زحلة

الفرزلي :غيابك ترك فراغ ًا كبير ًا

قال رئيس «اللقاء اإلسالمي ال��وح��دوي» عمر عبد القادر غندور في
بيان أمس « :بعد هذه األزمات السياسية المتعاقبة تاريخيا ً على لبنان،
وأبرزها اليوم أزمة انتخاب رئيس الجمهورية التي مضى عليها أكثر من
سنة ونصف ،من دون أن يتم ّكن الن ّواب من تحرير أنفسهم من حساباتهم
الخاصة وم��ن ارتباطاتهم بالقوى الطائفية القابضة على السلطة
السياسية باسم الشعب اللبناني ،ومع ذلك يعلو صراخهم بالشكوى
والتذ ّمر من ّ
تدخالت الدول الخارجية القريبة والبعيدة ،ويرون العلّة في
ّ
التدخالت وال يرونها بارتهاناتهم لهذا وذاك».
أضاف« :وما أزمة انتخاب رئيس الجمهورية إلاّ تت ّمة لبقية األزمات
في الحكومة واإلدارة والمؤسسات ،ولم يعرف لبنان منذ ما قبل العهد
االستقاللي إلى اليوم حلاّ ً واح��دا ً لواحدة من أزماته ،بل تسويات على
حساب الحل ال��ج��ذري ،وآخ��ره��ا أزم��ة النفايات على سبيل المثال ال
الحصر.
الس َّذج الذين يقولون إنّ أزمة لبنان سببها سالح حزب الله أو
أ ّما أولئك ُّ
االنحياز إلى هذه الدولة أو تلك ،أو الوجود الفلسطيني في يوم من األيام ،أو
االمتداد الناصري في زمن الرئيس جمال عبد الناصر( )1958يبقى كالما ً
سس وطنية ،بل على بليَّة الطائفية
سخيفاً ،ألنّ لبنان لم يقم يوما ً على أ ُ ُ
السياسية ،منذ نشأته العام  1920إلى االستقالل الوطني  1943إلى
ا ّتفاق الطائف الذي أوقف الحرب األهلية العام  1989إلى تسوية الدوحة
 ،2008حيث ت ّم توزيع المناصب الحكومية والبرلمانية بين الزعامات
الطائفية على حساب الخيار الوطني اللبناني كمشروع استراتيجي
حاضن للجميع ،واإلبقاء على صيغة الدولة المغانمية للسلطة الريعية،
و توزيع الحصص واألنصبة الطائفية والمذهبية على الطبقة السياسية،
وتعطيل االنتخابات إلى ما شاء الله .وهذا البرلمان الممدّد له والقابع
على صدور اللبنانيين منذ العام .»2009
وختم غندور« :وعبثاً ،يحصل اللبنانيون على وطن حقيقي إلاّ بتغليب
الخيار الوطني وليس الطائفي والمذهبي ،وحلول الجماعة الوطنية
مكان الجماعة الطائفية المحتكرة ،وتأكيد نهائية الدولة الوطنية خارج
اعتبارات القيد الطائفي».

أنهى رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش
زيارة إلى أوستراليا استمرت قرابة الشهر ،وعاد إلى
زحلة حيث أعدت له أبرشيتها استقباال ً حاشدا ً في باحة
المطرانية وسط موسيقى الكشاف اللبناني.
وترأس درويش قداس عيد دخول المسيح إلى الهيكل
بمعاونة الكهنة وحضور جمهور من المصلين.
وبعد اإلنجيل ،ألقى عظة شكر فيها الرب على «عودته
ووجه الشكر إلى
سالما ً ولقائه أبناء األبرشية وبناتها»ّ .
«كل مَن و ّفر استمرار العمل في المطرانية أثناء غيابه».
وحيّا النائب األسقفي العام الذي «أخذ المسؤولية
عني خالل شهر كامل ،واآلباء األجالء والشمامسة وخدام
الهيكل وموظفي المطرانية الذين عملوا جهدهم لكي
يت ّمموا ما قد طلبته منهم قبل مغادرتي إلى أوستراليا».
وتحدث عن زيارته أوستراليا ثم شرح معاني عيد
دخول المسيح إلى الهيكل ،ودعا إلى «أن نتصالح معا
هذه السنة ،سنة الرحمة اإللهية ،أن نعيش المصالحة،
أن نبشر بالمصالحة والغفران» .وتابع« :ال ب ّد لي أن
اشكر معكم الرب على المصالحة المسيحية بين حزبين
كبيرين نجلّهما ونحبهما ،على أمل أن تشمل كل مكوِّنات
المجتمع اللبناني وأن تطاول مدينة زحلة لكي نعمل
معا ً ومع كل السياسيين والعاملين في الشأن العام وكل
األفرقاء ،من أجل إنماء هذه المدينة وكل بيت وكل شارع
من شوارعنا ،من أجل إنماء حياتنا الروحية أيضاً».
وقال« :في طريق عودتي في الطائرة قرأت ما قاله
البابا فرنسيس عن النميمة والشائعات .يقول البابا« :إنّ
من ين ّم على غيره ومن يطلق الشائعات هو كاإلرهابي
ألنه يقتل غيره» .ويضيف «هو ليس انتحارياً ،ألنّ

(أحمد موسى)

الفرزلي عند المطران درويش
االنتحاري يقتل نفسه واآلخرين ،إنما هو إرهابي ،هو
يضرب اآلخرين ويقتلهم ويبقى خارج هذا الصراع».
لذلك علينا أن نتخطى كل الشائعات ونعود الى النور،
ألنّ الشائعة هي ظلمة بينما الحقيقة هي نور».
وبعد القداس ،انتقل المطران درويش برفقة الكهنة
إلى صالون المطرانية ،حيث استقبل المهنئين بعودته.
ومساء استقبل دروي��ش النائب السابق لرئيس
المجلس النيابي إيلي الفرزلي في زيارة تهنئة بعودته
من أوستراليا بالسالمة ،بحضور جان عرابي والمهندس

غازي غصن وطوني مينا.
واستعرض درويش مع الفرزلي مختلف التطورات
على الساحة اللبنانية التي حصلت في غيابه عن لبنان،
وعرض له أوضاع الجالية اللبنانية في أوستراليا.
توجه الفرزلي ال��ى المطران
وف��ي نهاية ال��زي��ارة ّ
درويش قائالً« :غيابك عن الساحة ترك فراغا ً كبيراً،
لكنني لم أخف أبدأ ألنني كنت متأكدا ً من عودتك إلى
األبرشية ،إني أضع نفسي بتصرفك لما فيه ك ّل الخير
لزحلة ولبنان».

يوجل ( ...تتمة �ص)1
دي مي�ستورا ّ
النصر العسكري النوعي للجيش السوري وحلفائه،
يضع معادلة واضحة وحاسمة للعملية السياسية في
جنيف ،النزاهة في مقاربة تطبيق القرار  2254وبسرعة،
وإال تسارع اإلنجازات العسكرية وتدحرج االنتصارات
حتى ال يبقى م��ن الجماعات المسلحة المختلف على
تمثيلها إال بقايا الذاكرة السوداء.
في يوم االنتصارات السورية ،جاء تالزم المسارين
اللبناني وال��س��وري ف��ي صناعة النصر بين الجيشين
معبّراً ،وم��ذ ّك��را ً لمن تاهت بهم ال��ذاك��رة ،فنجح الجيش
اللبناني في عملية نوعية جريئة ومتقنة ،بإلقاء القبض على
ستة عشر مسلحا ً من جماعة «داعش» ،بينهم مسؤولون
وقادة بعدما قتل ستة غيرهم ،ونفذت المجموعة المكلفة
بالعملية مهمتها ب��دق��ة ون��ج��اح وع����ادت إل���ى قواعدها
سالمة ،لتضع بيد المفاوض اللبناني المشرف على ملف
العسكريين المخطوفين المدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم ،ورقة المقايضة الكبرى.

سالم يشارك اليوم في مؤتمر دعم سورية

يشارك رئيس الحكومة تمام سالم في مؤتمر دعم سورية
والمنطقة الذي يعقد اليوم في لندن بحضور نحو  70دولة
ومنظمة دولية ،بحثا ً عن سبل معالجة أزمة النازحين السوريين
إلى دوَل الجوار السوري وأوروبا الى حين عودتهم الى بالدهم.
وتبدي مصادر وزارية قلقها وخشيتها من أداء المجتمع الدولي
مع أزمة النازحين ،ال سيما أنّ الغرب يريد معالجة هذه االزمة
في ال��دول االوروب��ي��ة على حساب لبنان عبر تقديم االم��وال
لبقائهم فيه.

بكركي لرئيس
من خارج نادي األقطاب

وفي شأن االتصاالت التي تجريها بكركي مع المعنيين
في الداخل والخارج إلنهاء الفراغ الرئاسي ،التقى البطريرك
الماروني الكاردينال بشارة الراعي سفراء فرنسا وروسيا
وال��والي��ات المتحدة األميركية والمانيا وايطاليا واالتحاد
األوروبي وجامعة الدول العربية وممثلين عن المملكة المتحدة
والصين بحضور السفير البابوي غبريال كاتشيا والمنسق
الخاص لألمم المتحدة سيغريد كاغ .ودعا المشتركون إلى أن
يحضر جميع أعضاء مجلس النواب جلسة نيابية بشكل عاجل
والمضي قدما ً في انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت
ممكن.
وأكدت مصادر بكركي لـ«البناء» نقالً عن البطريرك الراعي
«أنه في حال لم تنجح االتصاالت والتسويات والحوارات في
وص��ول أحد االقطاب األربعة الى رئاسة الجمهورية ،يجب
انتخاب رئيس من خ��ارج ن��ادي ه��ؤالء االرب��ع��ة» .واش��ارت
المصادر إلى «أن لقاء البطريرك الراعي سفراء الدول الخمس
يأتي في سياق طلب المساعدة من دولهم لدى المعنيين في

لبنان للتوصل الى انتخاب رئيس» .وأش��ارت المصادر الى
«أن البطريرك الراعي يعتبر أن الرئيس القوي هو الذي يحظى
بدعم من بكركي والمرجعيات السياسية والوطنية أما الحيثية
المسيحية فهي تصلح للزعامة واالنتخابات النيابية ،ولألسف
ال تصلح لالنتخابات الرئاسية في لبنان».
وفي سياق متصل اعتبر مجلس المطارنة الموارنة «أن
َ
تكون فاعلة إال تحت قبّة المجلس النيابي وطالب
الحوارات لن
الكتل النيابية بالمثول إلى المجلس النيابي إلطالق المسار
الديموقراطي ،بحسب ما يقتضيه الدستور.

بري :لبنان ثمرة ناضجة

ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ على اللبنانيين
االستفادة من اللحظة القائمة لمواجهة كل االستحقاقات وأولها
انتخاب رئيس للجمهورية ،مشيرا ً إلى «أن لبنان ثمرة ناضجة
قطافها اآلن أفضل قبل أن تسقط في المستقبل» .وردا ً على
سؤال من أحد النواب حول كالم جعجع «على األمل بلقا ٍء قريب
في معراب بالذات» ،قال بري «إذا كان يريد أن ينتظر فلينتظر»،
مجددا ً بحسب ما نقلت عنه مصادر نيابية لـ«البناء» التأكيد ان
الرئاسة في الثالجة ،رغم أن بعض القوى السياسية تجري
بوانتاج وتتص ّرف على اساس ان نصاب لـ 85نائبا ً متوفراً».
ورأى ان الهجمة التي تشن على وزي��ر المال علي حسن
خليل جراء التعيينات في وزارة المال في غير محلها ،وليست
صحيحة» ،معتبرا ً «أن التغيير في التشكيالت أمر ضروري ،كي
ال تكون المواقع في وزارة المال وغيرها بابا ً من أبواب االرتزاق».
ورأى أن عودة الحكومة لعقد جلساتها بشكل طبيعي يستوجب
استئناف جلسات مجلس الن ّواب لمواكبة هذا المسار والقيام
بواجبه ومسؤولياته التشريعية.
وأكد وزير المال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة أنه «لم
يحصل أي تعيين في وزارة المال على اإلطالق» ،مشددا ً على أنه
«في وزارة المال  4مدراء من الطائفة المارونية يحرص عليهم»،
ومشيرا ً الى «أن في الفئة الثالثة  244موظفا ً من الطوائف
المسيحية و 193من الطوائف اإلسالمية» .ولفت إلى أن هناك
شبكة مصالح على مستوى الوزارة وخارجها حركت موضوع
التشكيالت .أنا مسؤول عن كل فرد في ال��وزارة بعيدا ً عن كل
الحساسيات وأمارس العمل على هذا األساس .ال أريد المناصفة
في الوزارة بل أريد حصة وازنة للمسيحيين».
الى ذلك نقلت أوساط سياسية عن رئيس اللقاء الديمقراطي
قوله لـ«البناء» «إن ال حظوظ للعماد ميشال عون في رئاسة
الجمهورية طالما أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري يضع
فيتو على وصوله» ،مشيرا ً الى «أن على فريق  8آذار تلقف
فرصة دعم الحريري لترشيح النائب سليمان فرنجية ،فإذا
طالت األمور ربما لن يصل أحد من مرشحي فريق  8آذار».
وعلى صعيد قانون االنتخاب ،علمت «البناء» أن النائبين
أالن عون وجورج عدوان أكدا اول امس خالل نقاشات اجتماع
لجنة التواصل تمسك ح��زب القوات والتيار الوطني الحر
بتقسيم لبنان إلى  15دائرة على اساس النسبية ،وقد القى
خص تقسيم
هذا االمر اعتراضا ً من حزب الله وحركة امل في ما
ّ
الجنوب الى ثالث دوائر.

حزب الله والكتائب
حوار بعد تواصل متقطع

هذا ،ومن المرتقب أن يلتقي رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رعد رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميّل كخطوة
أولى لتأسيس حوار بين الطرفين .وأكدت مصادر مطلعة على
اجواء لقاءات حزب الله والكتائب األخيرة لـ«البناء» أن الكتائب
وحزب الله هما منذ نحو سنتين في حالة من التواصل المتقطع
لم يصل الى درجة الحوار حتى اآلن» .ولفتت الى ان اللقاء الذي
من شأنه أن يؤسس الى حوار يأتي في سياق موسم الحوارات
الثنائية الذي أقلع في البلد».

انهار م�شروع ( ...تتمة �ص)1
ومع هذه الصورة التي بات عليها مشروع العدوان بمك ّوناته
يُطرح سؤال كبير عن الفرضيات المتصلة بسلوك القوى الرئيسة
لمشروع العدوان ،واحتماالت التص ّرف في مواجهة الوضع الذي
وصل اليه مشروعهم .وعندما نتحدّث عن قوى رئيسية في مشروع
العدوان فإننا في الواقع نتحدّث عن اميركا ومعها «إسرائيل» وبعض
أوروبا ،ثم نلحق بها تركيا ،أما السعودية وبقية دول الخليج ،فإنها
ورغم ما يبدو لها من دور وأهمية على المسرح ،فإنها في الواقع ال
تتعدّى في وظيفتها دور األداة والتابع للقوى الرئيسية التي ذكرت،
مع خصوصية وسقف مرتفع بعض الشيء للسعودية.
وبالتالي فإنّ طرح موضوع التص ّرف المستقبلي لقوى العدوان،
يعني ببساطة البحث عن السلوك المحتمل لك ّل من أميركا وتركيا
و»إسرائيل» والسعودية بشكل أساسي ،أما اآلخرون فال أعتقد أنّ
لديهم ما يمكن أن يقوموا به ويتعدّى سقف او حدود ما ستقوم به
هذه الجهة او تلك مما ذكرنا.
أما الفرضيات التي يمكن تداولها في هذا النطاق من سلوك هذه
القوى ،فإنها ومن أجل مواجهة االنهيار ال تتعدّى برأينا واحدة من
ثالث:
 1ـ أما التدخل العسكري المباشر في الميدان السوري لوقف
انهيار الجماعات المسلحة التي وصلت الى مرحلة تكاد تقترب من
توصيف االنهيار غير القابل لالحتواء.
 2ـ أو العمل السياسي الجدّي المترافق او المشروط بوقف
العمليات العسكرية إلبقاء الوضع في الميدان اآلن على حاله من
التوزع بين القوى المتصارعة ،ليتخذ ما في يد القوى اإلرهابية
والمسلحة أوراق ضغط تفاوضية تحقق لقوى العدوان الحجم
الممكن من المكاسب على طاولة الح ّل السياسي.
 3ـ أو تتص ّرف القوى ك ّل بما يعنيها وبشكل يمنع ارتداد المفاعيل
السلبية إلخفاق العدوان ارتداده على مصالحها وأوضاعها الذاتية
بشكل عام.
نطلق هذه الفرضيات التي نراها منطقية وواقعية انطالقا ً مما يدور
في الميدان والمسرح بشكل عام ،وما يسجله المراقب من سلوكيات
هذا الفريق او ذاك بشكل خاص.
فعلى الصعيد العسكري ال يمكن إال أن نتوقف أو نسجل ما قامت
به تركيا من قصف مدفعي على األراضي السورية ،بشكل علني ومن
مدفعيتها الذاتية ،كما وبدئها باستكمال نزع األلغام على الحدود
مع سورية في منطقة جرابلس السورية ،اما أميركا فإنها س ّربت أو
تكاد تكون قد أعلنت صراحة بأنّ لها قوى عسكرية وحركة طيران

تستعمل مطارا ً في شمال شرق سورية مع قرار اتخذته بدعم القوات
الكردية الى ح ّد االعتماد عليها برا ً في محاربة «داع��ش» على ح ّد
المس بسيطرتها على ما في يدها اليوم من أرض
قولها ،وق ّررت منع
ّ
سورية ،وتبقى «إسرائيل» التي تر ّوج وبشكل شبه يومي للخطر الذي
يشكله امتالك حزب الله لـ 100ألف صاروخ ،كما امتالكه للقدرات
الهجومية التي راكمها نتيجة قتاله في سورية ،اما السعودية التي
ورغم عجزها العسكري الذي ثبت في الميدان بشكل مؤكد ما تفتأ
تهدد بالح ّل العسكري في سورية.
الى هذه السلوكيات التي تقودنا الى التفكير بأنّ قوى العدوان قد
تكون على شيء من التحضير لعمل عسكري يوقف االنهيار كما ذكرنا،
فإننا نسجل صدور القرار  2254الداعي إلى ح ّل سلمي ،وانطالق
المباحثات في جنيف على أساسه رغم التثاقل والتل ّكؤ والمماطلة
ومحاوالت االبتزاز ،كما نسجل إصرارا ً دوليا ً أميركيا ً روسيا ً معلنا ً عن
دعم العملية السياسية مترافقة مع مطالب المعارضة التي تمثل جهات
العدوان ،مطالب ترجح الفرضية الثانية القائمة على القول بسعي
المعتدي لوقف إطالق نار على قياسه حتى يبت ّز في الح ّل السياسي.
وتبقى الجزئيات الميدانية والسلوكية التي تب ّرر القول بالفرضية
الثالثة ،خاصة لجهة مجاهرة «إسرائيل» بنيّتها إقامة حزام أمني
في الجوالن مقابل القسم المحت ّل منه ،أو التدابير التي بدأت تتخذها
تركيا بحق السوريين لتقيّد الدخول إليها أو إقامتهم على أراضيها.
اذن لك ّل فرضية ما يب ّررها ،فأيّ من الفرضيات ستكون محالً
للتطبيق وهل سنشهد حربا ً إلنقاذ الجماعات اإلرهابية بالقوة ،ام
نشهد وقف إطالق نار مع اإلرهاب الذي يستثمر العدوان فيه ،وقف
نار إلنقاذ اإلرهابيين بالسياسة؟ أم أنّ العملية العسكرية الكبرى
التي تقوم بها القوى السورية مع حلفائها في محور المقاومة وبدعم
جوي روسي فعّ ال ومؤثر ،انّ هذه العملية ستمضي قدما ً ولن تواجه
في الميدان من يوقفها ولن تتع ّرض في السياسة لمن يوقف نارها،
ما يفرض على اآلخرين االنكفاء والبحث عما يحمي مصالحهم بشكل
مستق ّل؟
في تحليل للواقع وظروفه ،فإننا نستبعد لجوء قوى العدوان
الرئيسية الى إقحام جيوشها في الميدان والعمل بالفرضية األولى،
فأميركا التي تعتمد المفهوم االستراتيجي المعمول به اآلن في الحلف
األطلسي ستستم ّر في إغالق الجبهات المفتوحة ولن تفتح جبهة
برية جديدة لجيوشها .ومَن يدقق في الزيادة التي أضافتها أميركا
لموازنة الدفاع بحجم  3.7مليارات وأعلنت عن اهدافها يعلم جيدا ً انّ
أميركا ليست بصدد حرب في الشرق األوسط.

ُن ُّبل والزهراء ( ...تتمة �ص)1

أما تركيا فإنها تعلم جيدا ً انّ إدخال جيشها في المستنقع السوري
لن يكون نزهة مأمونة العواقب في ظ ّل الوجود الروسي واإليراني
فيه ،فضالً عن تنامي مخاطر العامل الكردي وهي تستطيع ان تدخل
لكنها لن تعرف متى وكيف تخرج من الميدان وال تعرف انْ كانت
ستبقى محتفظة بك ّل مساحتها الحالية ،إنْ حصل األمر.
اما «إسرائيل» التي كثيرا ً ما هدّدت وتوعّ دت بحرب على إيران او
حزب الله ،ثم امتنعت عن التنفيذ ،فإنها ال زالت حتى اليوم في حالة
العجز عن القيام بحرب آمنة لها وتحقق منها ما تريد ،وانّ من يدقق
في السلوك «اإلسرائيلي» عسكريا ً وسياسيا ً يعرف انّ السياسة
«اإلسرائيلية» في ه��ذا الصدد ترمي ال��ى خلق ال��ذرائ��ع في وجه
أصحاب الرؤوس الحامية التي تنادي بالحرب على حزب الله ،كما
أنها نوع من تحريض العالم على الحزب للتضييق عليه والتشدّد في
حصاره .ولن أناقش العجز السعودي عن الحرب ،فاألمر ال يستحق.
اذن تستبعد فرضية دخول جيوش مك ّونات العدوان الرئيسية في
حرب إلنقاذ اإلرهاب في سورية ،فهل يكون اإلنقاذ بوقف إطالق النار؟
انني ال أهمل هذا الموضوع ،خاصة أنّ هناك اش��ارة في القرار
 2254الى وقف إطالق النار مع المجموعات غير اإلرهابية ،وإنّ
هناك محاوالت ومساعي من مكونات جبهة العدوان لحجب الصفة
اإلرهابية عن فصائل مسلحة معيّنة اشتهرت باإلرهاب .لذلك تكون
هذه الفرضية محتملة الى ح ّد ما ،وال يمكن أن تسقطها اال إرادة
سورية بدعم من روسيا وإي��ران ،إرادة برفض وقف إط�لاق النار
مع اإلرهابيين والتأكيد على الصفة اإلرهابية لك ّل من هو إرهابي
في السلوك والممارسة ،ثم متابعة العمليات العسكرية الرائعة
والناجحة الحالية التي تسبّبت بهذا االنهيار للمعسكر المعتدي.
فإنْ ت ّم ذلك فال يبقى أمام المعتدي اال العمل بالفرضية الثالثة،
أيّ السعي الى حفظ المصالح الذاتية بالمتوفر ،وهذا ما بتنا نقرأه
من سلوكيات خاصة ض ّد حزب الله الذي ترى فيه «إسرائيل» أنه
عدوها األساسي ال��ذي أجبرها على تخصيص  %80من دخلها
القومي لألغراض الدفاعية واألمنية ،ومن أجل ذلك تت ّم عمليات
مالحقته وحصاره ماليا ً ولوجستيا ً وإعالميا ً بالقرارات التي اتخذتها
أميركا مؤخرا ً ضدّه ،كما أننا ندرج ولألسف قبول فريق لبنان يعمل
بأمرة السعودية ،قبوله ببقاء عرسال محتلة من اإلرهابيين ورفض
تحريرها ،ألنهم يريدون إشغال حزب الله ب��أيّ حجم من الجهد
إلبعاده عن معاركه ض ّد اإلره��اب في سورية او عن استعداداته
لمواجهة «إسرائيل» من لبنان.

العميد د .أمين محمد حطيط

بتسارع ب��ات مستحيالً ر ّده���ا ،كصخرة تنهمر
كشالل عاصف ،فيختصر أهالي ُن ُّبل والزهراء
نصرهم ب��ال��ق��ول ،إن��ه النصر العظيم ال���ذي يتلو
الصبر العظيم ،وم��ن هنا ول��دت كلمة عظيمتوف
لتربط الصبر والنصر بالعظمة.
ناصر قنديل

 ع��ظ��ي��م��ت��وف أو ع��زي��م��ت��وف أو هزيمتوف،ت��س��م��ي��ات ل��ت��وص��ي��ف ال���س�ل�اح ال���س���ري للجيش
ال��س��وري وال��م��ق��اوم��ة ،سيبقى ل��غ��زا ً م��ع رواي���ات
المسلحين ال��ت��ي يختلط ف��ي��ه��ا ب��ح��ك��م خلفيتهم
العقائدية القائمة على الشعوذة ،الواقع بالخرافة
واألس���ط���ورة ل��ت��ب��ري��ر ه��زي��م��ة ت��ت��دح��رج نحوهم

�إعالنات ر�سمية

عملية عسكرية نوعية

أمنيا ً نفذت ق��وة م��ن الجيش ف��ي محلة وادي األران���ب –
عرسال عملية عسكرية نظيفة تعتبر نوعية ومحترفة ،بكل
المعايير ،وتندرج في اإلطار العسكري تحت عنوان العمليات
االستباقية االحترازية ضد مجموعة إرهابية تنتمي إلى تنظيم
داعش اإلرهابي ،كانت تخطط لمهاجمة مراكز الجيش وخطف
مواطنين في منطقة ع��رس��ال .وتم ّكنت من القضاء على 6
إرهابيين مسلحين ،عرف منهم القيادي اإلرهابي أنس خالد
زع��رور ،ومن مصادرة كميّات من األسلحة والقنابل اليدوية
والذخائر واألحزمة الناسفة وأجهزة كواتم للصوت وآليتين،
كما دهمت ق ّوة أخرى من الجيش مستشفى ميدانيا ً يستخدمه
التنظيم المذكور في المنطقة نفسها ،وأوقفت  16إرهابياً ،بينهم
اإلرهابي الخطير أحمد نون ،من دون تسجيل أي إصابات تذكر
في صفوف القوى العسكرية .وعلم أن من بين الموقوفين من
داعش خالل عمليات الدهم للجيش في جرود عرسال قياديين
أساسيين وجميعهم من الجالية السورية.
وش���ددت م��ص��ادر عسكرية لـ«البناء» على «أن الجيش
يطلع بمسؤولياته ويمارس مهامه الدفاعية من دون التوقف
عند القرار السياسي الذي بات واضحا ً أنه بإمالء من جهات
خارجية ،ترفض وتمنع تحرير عرسال وتطهيرها من اإلرهاب،
رغم أن وزير الداخلية اعترف صراحة أن هذه البلدة محتلة من
االرهابيين ،لكنه وبشكل مفاجئ اكد ان الدولة لن تتخذ قرارا ً
بتحريرها ،ولم تكلف الجيش بذلك ،بل ترك االمر لالهالي الذين
يعانون األمرين من سيطرة االرهابيين» .ولفتت المصادر إلى
«أن الجيش تم ّيز قيادته بين العمل الهجومي الذي يتطلب قرارا ً
سياسيا ً وغطاء رسميا ً غير متوفر حاليا ً وبين العمل الدفاعي
والتدابير االحترازية والوقائية التي ال تتطلب مثل هذا القرار».
وشددت المصادر على «أن الجيش لن يتوقف عند تصريحات
بعض السياسيين وقام بواجباته التي تصب في خانة مهمته
الدفاعية ون ّفذ عملية نظيفة وحقق المبتغى ثم عاد الى مواقعه
السابقة ،ضمن مهمته التي يمنع عبرها تسرب المسلحين الى
الداخل».
موجه مجموعة من
كذلك ،استهدف حزب الله بصاروخ
ّ
تنظيم داع��ش في منطقة الكهف بين القاع ورأس بعلبك ما
أدى الى تدمير «دشمة» رشاش ثقيل من عيار  14.5ومقتل مَن
بداخلها».

صدرت أمس مواقف لشخصيات وأحزاب سياسية دعت إلى اإلسراع في تثبيت
المس بأسعار المحروقات.
متطوعي الدفاع المدني من دون
ّ
وجه الوزيرالسابق فيصل عمر كرامي تحية الى متطوعي
وفي هذا السياقّ ،
وعناصر الدفاع المدني ،مستغربا ً عدم تثبيتهم من قبل مجلس الوزراء اول من
أمس.
وقال« :العبقري الذي استطاع أن يجد مئات ماليين الدوالرات لترحيل الزبالة،
األول��ى به أن يجد المال القليل المطلوب لتلبية مطالب مَن يضحون بحياتهم
ألجلنا».
وأسف األمين العام لـ»حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل
ال��داود في بيان ،أن «ال تفي الحكومة ووزي��ر الداخلية نهاد المشنوق تحديداً،
بالتزامهما ووعدهما ،بإنصاف متطوعي الدفاع المدني ،الذين أعطوهما المهل
الكافية ،وتحركوا برقي وأخالقية عالية ،لتحقيق مطلبهم المزمن والمحق بتثبيتهم
في مالك الدفاع المدني ،بعد سنوات من الخدمة اإلنسانية ،التي ال يمكن إال ً أن
يكافأوا عليها».
وح ّذر ال��داود ،من ربط مطلب متطوعي الدفاع المدني بزيادة سعر صحيفة
البنزين ،خصوصا ً والمحروقات عموماً.
كذلك أعلن «المؤتمر الشعبي اللبناني» في بيان عن مكتب الشؤون االجتماعية
فيه ،وقوفه إلى جانب مطالب متطوعي الدفاع المدني ،داعيا ً إلى تثبيتهم
المس بسعر صفيحة البنزين أو فرض أي ضرائب
وإعطائهم حقوقهم من دون
ّ
جديدة.
بسام حمود «وقوف
وأكد المسؤول السياسي لـ»الجماعة اإلسالمية» في الجنوب ّ
الجماعة إلى جانب الحقوق المشروعة لمتطوعي الدفاع المدني في لبنان».
وأشاد «بالتضحيات التي قدمها رجال الدفاع المدني ،خصوصا ً إبّان االعتداءات
الصهيونية المتكررة على لبنان ،فضالً عن عملهم اليومي وال��دؤوب في إغاثة
الملهوف والمحتاج ومساعدة المواطنين في أح��داث ومواطن كثيرة ال تعد وال
تحصى».
ودعا إلى «إنصافهم وتثبيتهم وإعطائهم كل حقوقهم أسوة بكل موظفي الدولة،
بل ولهم األولوية نسبة الى طبيعة عملهم المتسمة بالمخاطرة أثناء قيامهم
بالمهمات المتعلقة به».

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة ضريبة الدخل ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق 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.
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

مازن عزت جارودي

126560

RR145379232LB

2015/10/10

2016/01/08

نسرين علي اسماعيل

177653

RR145379277LB

2015/10/09

2016/01/08

فرح عباس فواز

250319

RR145379250LB

2015/10/09

2015/12/30

رامي جورج صائغ

384614

RR145379246LB

2015/10/12

2015/12/30

محمود ابراهيم عواد

205534

RR145380071LB

2015/10/20

2015/12/30

شركة هدى للخدمات السياحية واإلدارية هولدنغ ش.م.ل

1826613

RR145380434LB

2015/10/23

2015/12/30

او دو غام ش.م.م

2125137

RR145380292LB

2015/10/27

2015/12/30

شركة الخطيب للمقاوالت و البناء ش.م.م

142050

RR145380672LB

2015/10/29

2016/01/07

شركة ار اي ال ش.م.ل

104928

RR145382245LB

2015/11/11

2016/01/08

درمابرو ش.م.مDERMAPRO SARL.

270147

RR145382038LB

2015/11/09

2016/01/05

منير كامل الخاني

304663

RR145381704LB

2015/11/09

2015/12/30

ج.ر.بتروليوم ش.م.م

1566702

RR145380598LB

2015/11/06

2015/12/30

رفعت ابراهيم البدوي

253126

RR145383308LB

2015/11/20

2016/01/07

محمد صبحي عبد الرحمن الشماعة

204548

RR145381681LB

2015/11/27

2016/01/07

فرنسيس جوزيف زهار

52979

RR158101456LB

2015/12/01

2015/12/30

غادا طنوس زهار

52984

RR158101439LB

2015/12/01

2015/12/30

شركة ا.بي.اي الشرق األوسط ش.م.ل.اوف شور

312456

RR158101059LB

2015/12/02

2015/12/30

شركة ادفيا اوف شور ش.م.ل

502809

RR145382418LB

2015/12/04

2015/12/30

عباس جمال توفيق جابر

544476

RR145382421LB

2015/12/04

2015/12/30

بدر الدين ابراهيم القاروط

3150839

RR158101685LB

2015/12/04

2016/01/07

شركة هوم هولدنغ ش.م.ل

1205203

RR145378311LB

2015/10/07

2015/12/30

HORIZON INVESTMENT HOLDING S.A.L

1802928

RR145378081LB

2015/10/05

2015/12/30

دير مانجمنت انترناشونال ش.م.ل اوف شور

1475038

RR145379325LB

2015/10/09

2015/12/30

شركة مصري ش.م.ل(.شركة قابضة)

4882

RR145379541LB

2015/10/13

2016/01/04

شركة غولف فايننس اند انفستمنت هولدنغ ش.م.ل

207716

RR145379555LB

2015/10/12

2015/12/30

جور انفستمنت انك

296932

RR145379175LB

2015/10/12

2016/01/04

فلفت انفستمنتس ش.م.ل.هولدنغ

1181834

RR145379056LB

2015/10/12

2015/12/30

ميابرو ش.م.ل (اوف شور)

1346596

RR145379334LB

2015/10/12

2015/12/30

ج ابيال غروب ش م ل اوف شور

1891496

RR145379073LB

2015/10/12

2015/12/31

بنك ميد سويسرا ش م

3131739

RR145379572LB

2015/10/12

2015/12/30

العقار  4378الخ ش.م.ل PLOT 4378 ETC. S.A.L

201350

RR145379688LB

2015/10/29

2015/12/30

هاي وود سيرفيسز لبنان ش م ل (اوف شور)

204858

RR145380567LB

2015/10/23

2015/12/30

سينز ش.م.ل

1494013

RR145380774LB

2015/10/23

2015/12/30

شركة فرنافست اوف شور ش م ل

1874161

RR145380465LB

2015/10/23

2016/01/04

ووتر اند باور انجنيرنغ ش م ل

1989914

RR145380315LB

2015/10/23

2015/12/30

شركة ب او تي ايلي بصيبص اوف شور ش.م.ل

1697226

RR145380451LB

2015/10/30

2016/01/14

سوبرة غروب للمعادن ش.م.م

1435221

RR145380916LB

2015/11/02

2015/12/30

فابير هولدنغ ش.م.ل

1595679

RR145380584LB

2015/11/02

2015/12/30

نعمة للوكاالت والتجارة ش م ل اوف شور

2229062

RR145379691LB

2015/11/02

2016/01/14

دبليو اي بي هولدنغ ش.م.ل

1546777

RR145382041LB

2015/11/10

2015/12/30

ماست ش.م.ق.ل (شركة قابضة)

1424

RR145383356LB

2015/11/18

2016/01/14

مسك  MISCش.م.ل

190422

RR158100345LB

2015/11/20

2015/12/30

هولدنغ م.صحناوي ش.م.ل

206340

RR145383325LB

2015/11/24

2016/01/14

شركة كفيار لبنان هولدنغ ش.م.ل

1139242

RR145383339LB

2015/11/24

2015/12/30

تكنو غرافيك ش.م.ل

95022

RR145383121LB

2015/11/27

2015/12/30

شركة فيحا للكهرباء و الميكانيك ش.م.ل-اوف شور

81069

RR158101080LB

2015/12/03

2015/12/30

Commercial&corporate communication channels sal

1246855

RR158101725LB

2015/12/07

2016/01/14

انركرين ش.م.ل (اوف شور)

1394419

RR158102037LB

2015/12/05

2015/12/30

الضيافة القابضة – لبنان ش.م.ل

1409311

RR158102329LB

2015/12/08

2015/12/30

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

اعالن
وزارة المالية
اعالن من المديرية العامة
للشؤون العقارية
تعلن المديرية العامة عن اعادة تكوين
صحيفة العقار رقم  1304من منطقة قب
الياس العقارية بالطريقة القضائية بعد
ان نظمت صحيفة عقارية مؤقتة بإسم:
الجمهورية اللبنانية ،كون العقار ال مالك
ل��ه ومحضر التحديد العائد ل��ه مفقود،
مع االش��ارة الى ان محضر تحديد العقار
المجاور رق��م  1302يفيد أن العقار رقم
 1304الذي يحده من جهة الغرب هو بتملك
اوالد جريس غطاس شويري .للمعترض

المراجعة خالل ثالثة اشهر في المحكمة
العقارية في البقاع.
مدير عام الشؤون العقارية
جورج المعراوي
شركة كهرباء قاديشا
اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة -القاديشا عن استدراج للعروض
لمسح وتنظيف ع���وازل أع��م��دة خطوط
النقل  35و 66ك.ف .ومحطات التحويل
الرئيسية ،وذل��ك وفق المواصفات الفنية
وال��ش��روط االداري����ة ال��م��ح��ددة ف��ي دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 136

عنه لقاء مئة الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAم��ن قسم ال��ش��راء ف��ي المصلحة
االداري��ة في مركز الشركة في البحصاص
ما بين الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل
يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم السبت
الواقع فيه  27شباط  2016الساعة 12
ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
176

