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حمليات � /إعالنات
م�شاغبات �أميركية ( ...تتمة �ص)1

لبنانياً ،ال تزال زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري عنوان
االهتمام ،خصوصا ً مع حسم االتجاه لتمديد بقاء العماد جان قهوجي في
قيادة الجيش ،وفرضيات أن يبقيه ذلك عضوا ً في ن��ادي كبار مرشحي
الرئاسة ،مع ما نقل عن شكري من دعوة لتوسيع الخيارات بين المرشحين
الكبار ،بالحديث عن الئحة تض ّم المرشحين الحاليين الرئيسيين العماد
ميشال عون والنائب سليمان فرنجية ،وإضافة اسمين آخرين ،من خارج
نادي الزعامات السياسية ،وترك الفرصة لكل األطراف بوضع خيارين
رئاسيين أول وثان ،ومحاولة صياغة مشروع توافقي تتبناه قوى وسطية
في مجلس النواب ،يشارك فيها مؤيدون للمرشحين الرئيسيين ،تحاول
الوصول لصيغة توافقية على اسم واحد من ضمن سلة موازية لكل اسم
تتضمن اسما وصيغة مناسبين لرئاسة الحكومة والحكومة ومقاربة
لما سيكون عليه وضع المرشح الرئيسي الذي ال انتخابات لسواه دون
موافقته وهو العماد ميشال عون ،وتحديد مكانته في الدولة في حال عدم
حصوله على كرسي الرئاسة ،ألن ال حاجة لبحث موا ٍز في حال تم التوافق
عليه للرئاسة.

بري :المواقف المتشدّدة
تدفع نحو الفراغ

ج �دّد رئيس المجلس النيابي نبيه ب��ري تأكيده أم��س ،أن الملفات العالقة
ستتحلحل من اليوم الى رأس السنة ،وبدا متفائالً حيال ملفي الرئاسة وقانون
االنتخاب العمود الفقري للحل .ولفت بحسب ما نقل عنه زواره لـ «البناء» إلى
«أن عدم االتفاق سيضع البالد على مفترق طرق خطيرة مع تأكيده الرفض المطلق
للتمديد مجددا ً مهما كلف األمر».
وأب��دى مخاوفه من أن البعض من خالل مواقفه المتشددة وعدم االستجابة
للحلول يدفع األمور باتجاه الفراغ والمؤتمر التأسيسي .وشدّد على «أن معالجة أي
ملف من الملفات بما فيها ملف الرئاسة سيؤدي تلقائيا ً الى ربط الملفات ببعضها
البعض ،وبالتالي يطرح معالجة القضايا األخرى ومنها ،تشكيل الحكومة.
وإذ حذر من مخاطر الوضع االقتصادي الذي يتفاقم يوما ً بعد يوم ،أعرب عن
انزعاجه من أداء حزب الكتائب في ما يتعلق بمكب برج حمود ،سائالً ما هي البدائل،
مبديا ً خشيته من ان تعيد هذه التحركات فتح ملف المكبات من جديد وتعقيد حل
األزمة وإعادة النفايات الى شوارع بيروت.

مقبل :أعمل حسب مسؤولياتي الدستورية

إلى ذلك ،عاد ملف التعيينات العسكرية إلى واجهة األحداث الداخلية ،وعلم أن
الرئيس المجلس النيابي الذي التقى امس ،وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ،عشية
جلسة مجلس الوزراء ،كان بحث التداعيات السلبية على لبنان في حال الشغور في
القيادات العسكرية ،إذا لم يتم التوافق على خلف لقائد الجيش.
وأكد مقبل أنه لن يعمل إال حسب مسؤولياته الدستورية وحسب القوانين ،مشددا
على أنه ال يقبل بأي شغور في المجلس العسكري أو في قيادة الجيش.
واشار من عين التينة ،الى أنه سيطرح اليوم في مجلس الوزراء  3أسماء للتعيين
في منصب األمين العام لمجلس االعلى للدفاع ،موضحا ً أنه اذا لم يتم التوافق على
اسم فهو سيتصرف وفق مسؤولياته.

ملف االتصاالت يغيب مجددا ً

يبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال عادي من  85بندا ً أبرزها تقرير اللجنة
الوزارية المكلفة دراسة تل ّوث مجرى نهر الليطاني ،وتعيين أساتذة في التعليم
الثانوي في المالك من المتعاقدين الذين أجريت لهم امتحانات في مجلس الخدمة
المدنية .وفيما يغيب ملف االتصاالت عن الجلسة لغياب وزير االتصاالت بطرس
حرب لظروف عائلية (تقبّل التعازي بوفاة شقيقته) فإن ملف التعيينات االمنية
سيطرح من خارج جدول االعمال.

تأجيل تسريح خير يمهّد لقهوجي
ومالك خلفا ً لسلمان

وأكدت مصادر وزاري��ة لـ «البناء» «أن الجلسة ستشهد خالفا ً بين المكونات
الحكومية حيال األسماء المطروحة ما من شأنه أن يضع وزير الدفاع سمير مقبل
تحت فرضية األمر الواقع بضرورة إصدار قرار ليل األحد ـ اإلثنين بتأجيل تسريح
اللواء خير لمدة سنة ،مشيرة إلى أن هذا القرار سيكون مقدمة للتمديد لقائد الجيش
العماد جان قهوجي ،لمدة سنة للمرة األخيرة إذا ينهي في إيلول  42عاما ً من
الخدمة» .ولفتت المصادر إلى «أن مصير رئاسة األركان سيكون مختلفاً ،فهناك
شبه شبه اتفاق على تعيين العميد حاتم مالك خلفا ً للعميد وليد سلمان الذي ينهي
في أيلول  43عاما ً في الخدمة العسكرية».
وأكد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي لـ «البناء» أنه مع التعيين
وضخ دم جديد في قيادة المراكز العسكرية وع��دم حرمان عمداء كفوئين هذا
المنصب .لكن السؤال هل بإمكان مجلس ال��وزراء التعيين في ظل االنقسامات
السياسية؟
وأشار حناوي إلى أن من األسماء التي ستطرح اليوم خلفا ً للواء محمد خير،

عقدة �سورية ( ...تتمة �ص)1
 اكتملت عضالت م��ش��روع اإلمبريالية العظمى ،م��ع االستيالءعلى تركة الرجل السوفياتي المريض في أوروب���ا ،وتشكل االتحاد
األوروبي كنموذج لجنة الحرية األولى ،وبدأت حرب العولمة طريقها
من افغانستان إلى العراق إلى حرب تموز في لبنان ،واصطدمت العربة
الثقيلة العصرية وال��م��زودة بكل تقنيات ال�لاي��زر ،بحجارة صغيرة،
عطلت مسيرتها ،فكانت أول��ى ثمار العولمة بكل منظوماتها ومنها
سقوط القضايا الكبرى والعقائد واألوط��ان وتغلغل الخصخصة إلى
هياكل الجيوش ،أن الشعوب والدول والجيوش صارت تريد حربا ً بال
دماء ،ففقدت القدرة على القتال ،وصارت حروبها بما فيها االرتكابات
المشينة والالأخالقية والالإنسانية ،التي تضمن نجاحها سلعة من
سوق االستهالك اإلعالمي تنقلها الشاشات على الهواء مباشرة إلى
بيوت الناس ،حيث العائالت المشبعة بثقافة االدعاء بالتفوق األخالقي،
حيث أسر الجنود ،وحيث منظومات حقوق اإلنسان التي تشكلت لغزو
بالد الغير .واكتشف الغرب الذي أراد خوض حربه القتالع أشجار
تخصه ،أو على األق��ل ال
زيتون اآلخرين ،أنه بات بال شجرة زيتون
ّ
يجد َمن يفدي شجرة زيتونه بدمه ،فالكل يريد سيارة اللكزس.
 ج��اءت ح��رب سورية لتت ّوج كل ال��ح��روب التي سبقتها ،وتكونحرب الحروب التي يتوقف عليها تحديد مصير مشروع اإلمبريالية
العظمى ،ال��ذي يقوم على االقتصاد االفتراضي ،وول��د من جغرافيا
افتراضية عابرة للقارات ،وم��ن تاريخ افتراضي للقراصنة وتجار
الذهب وقتلة السكان األصليين ،المستوطنون الجدد ،ويريد أن يشكل
دول��ة افتراضية لحكم العالم .وقفت قبالته دول وشعوب حقيقية،
بتاريخ حقيقي واقتصاد حقيقي ،وجغرافيا حقيقية ،وتالقت دول
األص��ول الثابتة مع دول البورصات واألسهم االفتراضية ،فلم تجد
واشنطن لمشروعها الجديد إال وصفة افتراضية تستعير شجرة
زيتون من الماضي المتوسط وأخرى من الماضي السحيق ،لتواجه
أش��ج��ار ال��زي��ت��ون الحقيقية ل��دول وش��ع��وب لديها هوياتها الوطنية،
تخوض حركة استقاللها ،وترفض عولمة الناسخات الضخمة الثالثية
األبعاد ،وتص ّر على حضارة التفاعل والتبادل ،وال تقبل حرية ال تعمل
إال باتجاه واحد ،وتحظى بها البضائع واألم��وال وتحظر على البشر،
فكان السالح اإلمبريالي هذه المرة نقيضها ،شجرتا زيتون مخشبتان،
واحدة اسمها العثمانية والثانية اسمها الجاهلية التي لبس ثوبها تنظيم
القاعدة بنسختيه األصلية التي تمثلها النصرة ونسخته المعدلة التي
يمثلها داعش.
 تنتصر ف��ي س��وري��ة ال��م��دن��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة ال��واق��ع��ي��ة ،ع��ل��ى المدنيةاالف��ت��راض��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��ات��ل لحسابها م��رت��زق��ة العثمانية والجاهلية
العقائديون المتمسكون بأوهام أشجار زيتونهم .فهم مرتزقة كقادة
مشاريع حافزهم أوه��ام السلطنة والخالفة ،وعقائديون ،بأجساد

مريديهم المتعلقين ب��أوه��ام م��ا يظنونه الحقيقة المطلقة ،ليسقط
المشروع اإلمبريالي المهجن ،بتناقض عقيدته القائمة على الحرية
وسقوط الهوية ،بأنه لم يجد َمن يخدم مشروعه إال متزمتون حتى
التوحش في الهويات التي يبشرون بها ،وبالعداء العقائدي للحرية،
وقدّمت سورية بمشروعها اإلنساني القائم على قبول اآلخر المختلف
دينيا ً بما لم تستطع أوروب��ا بعد تقديم مثله ،وبتحالفاتها اإلنسانية
القائمة رغم اختالف منطلقاتها على ثالثية التعدد والهوية الوطنية
والتمدن ،بما هو األخذ بما ترفد به عقول البشر شوط حياتهم لألفضل
من رفاه ،وقانون ،ومؤسسات.
 حجم التحدي ال��ذي فرضته ح��رب س��وري��ة على البشرية ،فياختبار األفكار أكبر بكثير من تحدي الدم والدمار والخراب الذي خلفته
التجربة المتوحشة التي جلبتها أميركا لشعب كان له باع طويل في
ّ
ويبشر بالخير،
كتابة الحضارة اإلنسانية ،لكن ما يجب االلتفات إليه
هو أن األف��ك��ار والعقائد هي موجات تموت وتحيا بقوة ال��ق��درة على
تشكيل قوة صاعدة ،تحمل مشروعا ً قابالً للحياة ،وتستطيع الصمود
حتى تتاح لها فرصة التع ّرض لالختبار الواقعي ،فإما أن تطغى بقوة
النجاح أو تتهاوى وتتالشى تحت تأثير الفشل ،ول��ي��س خافيا ً أن
موجتي الجاهلية والعثمانية ،كأسوأ نسختين لالستثمار السياسي
لسقوط العقائد الوضعية ،وفشلها في حل القضايا الكبرى ،وعودة
الشعوب شرقا ً وغربا ً للتدين ،لن تكون لهما قابلية عيش بعد التجرية
المدوية لسقوطهما في سورية ،فالجاهلية والعثمانية ستتالشيان
ومعهما ثقافة التطرف والتكفير ،وسيكون للفكر الديني والعلماني
فرص البحث عن مشتركات إنسانية من بوابة سورية وروسيا وإيران،
وستكون عقدة سورية الفلسفية أكبر من عقدتها العسكرية والسياسية
بالنسبة ألميركا ،وأشد إلهاما للشعوب على ضفاف البحث عن الهوية
وحماية شجرة الزيتون.
 بمثل ما سقطت إسرائيل الكبرى وإسرائيل العظمى ،بسقوطقوة االحتالل وقوة الردع ،وكتب للمقاومة شرف إنجاز هذا التحول
التاريخي ،الذي أريد للحرب على سورية إسقاط مفاعيله ،ت ّوج سقوط
مشروع اإلمبريالية الكبرى القائمة على الحروب ،بسقوط اإلمبريالية
العظمى القائمة على حروب الوكالة ،ومعهما سقط مشروع العولمة
المخادع ،القائم على إلغاء الهويات الوطنية ،وكتب لسورية أن تكون
القلعة في االنتصارين وعلى الجبهتين .وسنوات قليلة ستمتلئ خزائن
الكتب األميركية بمحاوالت فلسفية وسياسية وثقافية تحاول اإلجابة
عن سؤال ،كيف حدث هذا ،وأي عبقري هو هذا الرجل الذي استطاع
من مكتبه القابع قبالة جبل قاسيون أن يكتب هذه الصفحة الجديدة في
تاريخ اإلنسانية؟
ناصر قنديل

مفاج�أة ا�ستراتيجية ( ...تتمة �ص)1
في  8حزيران  2016الماضي وعندما عقد اللقاء العسكري الثالثي في
طهران الذي جمع وزراء دفاع ك ّل من إيران وروسيا وسورية تص ّور البعض أنّ
اللقاء قد يكون تحت عنوان التنسيق وتوزيع األدوار في مهمة محدّدة صيغت
تعريفاتها ،حسب المتلفظ بها ،ففي العبارة الروسية هي مهمة محاربة اإلرهاب
ومنع انتصاره في سورية حتى ال يتمدّد إلى روسيا ،وفي العبارة المقاومة
والدفاع عن سورية ومنع سقوطها بيد معسكر العدوان بقيادة أميركية ،ولكن
أتت مجريات األح��داث بعد ذلك لتثبت في أرض الواقع وتؤكد وجود شيء
آخر ولتثبت بأنّ المثلث العسكري «راس» ( روسيا إيران سورية)  RISالذي
أرسيت قواعده في طهران هو نواة تحالف استراتيجي ذو ميدان إقليمي منفتح
على أن يكون ذا بعد دولي عام.
ومع الطلعات الجوية الروسية من مطار همدان اإليراني أكد على ذلك
وجمعت الطلعة الواحدة أطراف المثلث الثالثة طائرة روسية تنطلق من مطار
إيراني لتدافع عن سورية بتدمير أهداف إرهابية فيها ...وهنا «تململت» أميركا
ثم «قلقت» ثم كادت تدين بعد أن تشكل أو قد يكون قد تشكل في الواقع لديها
شعور سلبي مرعب.
ونحن ال نعتقد أنّ اإلحساس األميركي الرافض للواقع هذا عائد فقط إلى
ان ّالحكومة السورية ستستفيد حتما ً من دعم روسي عسكري ميداني إضافي
في حربها على اإلرهاب ،ما يرفع من مستوى قدراتها على الصمود في حربها
الدفاعية والنجاح في مواجهة العدوان عليها ،النجاح الذي تعمل اميركا على
منعه .وهي تعلن ذلك بك ّل صلف ووقاحة على ح ّد ما قال روبرت مالي منسق
شؤون الشرق األوسط في البيت األبيض ومساعد الرئيس األميركي في حديثه
األخير الذي أعلن فيه «أنّ أميركا تعمل ما في وسعها لكي ال ينجح النظام
السوري في المواجهة الدائرة حاليا ً في سورية» ،بل إنّ القلق األميركي الذي
قد يصل إلى ح ّد االحتقان والغضب الشديد مردّه إلى خشية أميركية بأن يتط ّور
مثلث «راس»  RISإلى حلف عسكري دولي دائم يتعدّى المهمة في سورية
ويكون بديالً لحلف وارسو الذي ف ّككته أميركا بعد تفكيك االتحاد السوفياتي،
خاصة أنّ في نواة هذا الحلف الجديد مَن يحمل في جعبته انتصارات تراكمية
خالل العقدين الماضيين على يد محور المقاومة في مواجهة «إسرائيل» وأميركا
كما وعلى يد روسيا في القرم.
اذن لقاء طهران العسكري ال��ذي أنتج مثلث «راس»  RISالدفاعي ض ّد
اإلرهاب ومن أجل أمن المنطقة واستقاللها ،والذي يخطو اليوم من خالل عمل
القوات الروسية في سورية ،انطالقا ً من األرض اإليرانية خطوة استراتيجية
جبارة ،هو أمر سيشكل انعطافة كبرى في تاريخ العالقات الدولية وموازين
القوى في مرحلة إعادة صياغة النظام العالمي الجديد الذي لن يبقي باقية من
حلم األحادية القطبية .وبهذا نفهم القلق األميركي الذي سرعان ما تط ّور للقول
بأنّ «روسيا ربما تكون قد انتهكت القرار الدولي الصادر عن مجلس األمن حول
االتفاق النووي مع إيران من خالل استخدام قواعدها الجوية لضرب أهداف
في سورية» ،على ح ّد ما صرح به الناطق الرسمي باسم الخارجية األميركية.
اميركا التي أتت إلى سورية بحلف دولي كوني وصل إلى  133دولة من أجل

العمداء مروان الشدياق ،بسام العبد ،صادق طليس ،باسم الخالد ،كلهم يتمتعون
بأهلية تخولهم تب ّوء هذا المنصب ،لكن المشكلة مردها أن الكثير من المرشحين
ليسوا محسوبين على أفرقاء سياسيين ،وهذا ما يقف حاجزا ً أمام وصول الكثيرين
من الذين يستحقون» ،معتبرا ً أن «التعاطي السياسي مع الجيش يجعل من
الضباط أسرى لهؤالء».
ورأى وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» أنه إذا حصل اتفاق
بين الوزراء على اسم من األسماء التي ستطرح كان به وإذا تع ّذر االتفاق ،فإن قرار
التمديد للواء خير ،سيكون سيّد الموقف عند الوزير مقبل.

الدور المصري غير منتج

إلى ذلك ،أنهى وزير الخارجية المصري زيارته الى بيروت ،بعدما استكمل أمس،
جولته على المسؤولين اللبنانيين والتقى رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة.
وأشار شكري إلى أنه طرح األفكار التي قد تحلحل بعض المواقف واهمية السير قدما ً
لتحقيق االستقرار والخروج من المعادلة الراهنة .وقال «لدينا رؤية للحل ونطرحها
على جميع القيادات؛ وهناك اهتمام دولي وإقليمي بالوضع في لبنان».
وعلّق مصدر مطلع لـ «البناء» على استثناء وزير الخارجية المصري حزب الله
من جولته على المسؤولين اللبنانيين ،مشيرا ً الى أن هذا األداء يؤكد أن مصر ال
تستطيع أن تؤدي دورا ً إيجابيا ً منتجا ً وبناء في أي حل ،بغض النظر عن أن الزيارة
ال تحمل اية مبادرة.
أمنياً ،سلّم الفلسطينيان أحمد وشراع بدر شقي َقي بالل بدر نفسيهما الى مخابرات
الجيش في صيدا ،ليرتفع عدد الذين سلّموا أنفسهم أمس الى أربعة .وقالت مصادر
في اللجنة األمنية العليا في المخيم لـ «البناء» «إن حملة التسليم جاءت نتيجة عمل
أشهر بين اللجنة األمنية العليا واألجهزة األمنية اللبنانية وفي مقدمتها األمن العام
ورئيسه اللواء عباس ابراهيم لتسوية ملفات عدد كبير من المطلوبين بمذكرات
توقيف بإطالق نار وذل��ك لتخفيف العبء األمني على المخيمات الفلسطينية
وتحديدا ً عين الحلوة».
وأضافت المصادر أن «اجتماعا ً حصل أول من أمس بين اللجنة األمنية ورئيس
فرع المخابرات في الجنوب العميد خضر حمود ،وت ّم البحث خالله بسجالت عدد
كبير من المطلوبين وبصحة التقارير المرفوعة لتسوية أوضاعهم وبناء عليه يسلم
هؤالء أنفسهم على مراحل».
ونفت المصادر «أن يكون لشقي َقي بالل بدر أي عالقة بالتنظيمات اإلرهابية،
ولفتت الى أن بدر ال يزال في مخيم عين الحلوة وهناك جهود لتسوية وضعه ،لكن
عقبات عدة تحول دون ذلك ،إذ ال يمكن لألجهزة األمنية تسوية الدعوات الشخصية
المرفوعة ضده في القضاء اللبناني» .وشددت على أن «الوضع في المخيم تحت
السيطرة وهناك بعض األشخاص يحملون أفكارا ً متطرفة ،لكن ال يوجد تنظيم
مسلح إرهابي».
وأشارت المصادر إلى «أن لقا ًء حصل في االسبوع الماضي بين اللجنة األمنية
العليا ووفد من حركة أمل تم خالله بحث ملفات المطلوبين في المخيمات .وتم
اإلتفاق على أال يبحث وضع المخيمات من زاوية أمنية فقط بل االهتمام بالحقوق
المدنية واالجتماعية للفلسطينيين وكان هناك تجاوب من الوفد وسيوضع برنامج
مع القيادة السياسية اللبنانية ويعرض على الحكومة للبحث في كيفية إعطاء هذه
الحقوق الى الفلسطينيين».
كذلك ،ضبطت قوى الجيش على طريق رأس السرج في منطقة عرسال ،عبوة
ناسفة زنة  400غرام موصولة بصاعق عادي وفتيل صاعق ومعدّة للتفجير.

�أبعد من همدان ( ...تتمة �ص)1
باتت هدفا ً مشروعا ً ومتاحا ً في هذه المواجهة ،وليس اإلرهابيين في سورية
فحسب ،وكذلك أنابيب الغاز وآبار البترول الخليجي الذي يح ّرك االقتصاد ..في
حالة أي تط ّور عسكري في القرم أو على الحدود الروسية...
أميركا كالعادة عندما ستحشر ستتراجع خطوة للوراء في إطار ما تس ّميه
بضرورة التفاهمات مع روسيا ،تاركة المجموعات اإلرهابية المسلحة لمصيرها
المحتوم تماما ً كما فعلت مع أذنابها العديدين..
يخص الحرب على داعش والنصرة وملحقاتهما نقول إن
باختصار شديد ،في ما
ّ
المرتزقة في سورية والعراق ...تنتظرهم قريبا ً أيام سوداء ..ألن هنالك قرارا ً حاسما ً
لدى الـ  + 4واحد على أال يخرج من حلب إرهابي واحد حي وأن تطهير سورية كلها
من اإلرهاب أمر ال رجعة عنه بتاتاً...
بالمقابل هناك قناعة تامة في الدوائر العليا في القيادة العامة لحلف الناتو بما
يلي:
 )1إن كل العمليات العسكرية ،بدأ ً من االنسحاب من الكليات وصوال ً الى حصول
ّ
مخطط لها بدقة وتقوم
ثغرة الراموسة هي عمليات تمويه وخداع استراتيجي
بتنفيذها قيادة القوات الحليفة المشتركة (أي حلف المقاومة).
 )2إن هدف هذه القوات المقبل هو إحداث مفاجأة استراتيجية في جبهات
إدل��ب /جسر الشغور واألري��اف الشمالية وص��وال ً الى الحدود التركية وإغالقها
بالكامل امام أية إمدادات من الخارج.
 )3يعتقد جنراالت الناتو بأن الخطة الروسية /السورية /اإليرانية /الحزب
اللهية هي استنساخ لخطة يورانوس  URANUSالسوفياتية التي أدّت الى

تطويق الجيش األلماني السادس /الجيش الروماني الثالث (رومانيا كانت
حليفة هتلر) .تلك الخطة التي نفذها قائد جبهة الدون ( ،)Donfrontالمارشال
روكوزوفسكي ( )ROKOSSOWSKIوق��ائ��د الجبهة الجنوبية الغربية
( )SOUTHWESTFRONTالمارشال فاتونين ( )WATUNINوالتي
استم ّرت من  1942-11-19وحتى  1943-2-2وأسفرت عن إب��ادة القوات
األلمانية وحلفائها...
وتحرير ستالينغراد وما بعد بعد ستالينغراد.
هذه هي قناعة جنراالت الناتو .وه��ذا ما يفسر تصريحات بعض األوس��اط
األميركية والتي جاء فيها بأن الواليات المتحده سوف تبحث عن بدائل أخرى ،إذا
لم يتوقف القصف الجوي الروسي السوري في شمال سورية.
وهذا يعني البدء بتزويد المسلحين بصواريخ أرض جو...
تذكروا ما قاله روبرت مالي (من فريق دينيس روس الصهيوني) بلهجة تهديدية
للروس بأن أميركا إذا ما فشل تعاونهما مع روسيا (يقصد حلب تحديداً) مستعدّة
لدراسة بدائل تجعل الحرب في سورية طويلة األمد...
بانتظار مفاجآت جديدة على صعيد التعاون االستراتيجي قد تشبه قمة النصر
على الفاشية والنازية في العام 1943م ،.وهي القمة التي جمعت بين روزفلت
وستالين وتشرشل...
حتى ذلك الحين نقول:
بعدنا طيبين قولوا الله.

محمد صادق الحسيني

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ

تدعو وزارة المالية  -مديرية المالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة تحصيل بيروت
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت -
شارع بشارة الخوري  -مبنى فيعاني  -الطابق الثاني ،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 لوزارة الماليةhttp://www.finance.gov.lb .
رقم البريد المضمون

رقم االنذار

رقم المكلف

RT000082946LB

4099/ 2016

1409740

ابراهيم حسن بسام

RT000083796LB

4364/ 2016

191794

كونسالت تيم ش.م.م

RT000082982LB

4088/ 2016

1397596

شركة بيزنس ست اب ش.م.ل

ريتا جرجس خوند

العميد د .أمين محمد حطيط

نظمت «جمعية نور للرعاية الصحية واالجتماعية» يوما ً
ّ
صحيا ً في
ّ
بلدة الهبّارية ،حيث ت ّم إجراء معاينات طبّية وفحوصات مخبرية وتقديم
األدوية لعدد كبير من األهالي أبناء المنطقة.
اليوم الصحي أقيم في قاعة بلدية الهبّارية بحضور رئيس البلدية
أحمد بركات الذي شكر الجمعية ورئيستها مارلين حردان ،ومن خاللها
النائب أسعد حردان ،وث ّمن الدعم الذي تقدّمه الجمعية لألهالي في هذه
القرى الجنوبية.
من ناحيتهم ،أ ّكد طبيب الجمعية والفريق الطبّي حرص «جمعية نور»
الصحي ،توازيا ً مع التقديمات التربوية
على مواصلة تقديماتها في المجال
ّ
واالجتماعية ،ألنّ هذه األعمال هي في صلب غاية الجمعية وأهدافها.

ال عالقة لشقي َق ْي بالل بدر بالتنظيمات اإلرهابية

إسم المكلف

اإلطاحة بها ،وبمحور المقاومة الذي كانت تنظر اليه كعدوها الوحيد على الكرة
األرضية الذي يعطل مناوراتها للسيطرة على المنطقة تجد نفسها اليوم وبعد
ست سنوات تقريبا ً من بدء العدوان وارتكاب الفظاعات من قتل وهدم وتشريد،
تجد نفسها أمام محور مقاومة متماسك ال ينثني وال يتراجع بل يتقدم نحو
مشروع تحالفي دولي فيه دولة نووية عظمى ذات عضوية دائمة في مجلس
األمن ولديها من الطاقات والعزيمة ما يمكن الحلف ،إذا قام ،من المنافسة
الدولية المتكافئة.
وهكذا تجد أميركا نفسها أمام هذا الخطر وهذا االحتمال في الوقت الذي تشعر
فيه وتق ّر بأنها غير قادرة على الحسم في سورية سواء العسكري أو السياسي
وإنّ ج ّل ما تستطيعه أو تريده اآلن كما ص ّرح مسؤولوها مؤخرا ً «إطالة أمد
النزاع» أيّ إدخ��ال المنطقة في حرب استنزاف لمنع الحكومة السورية من
االنتصار.
اذن اميركا اليوم أمام مأزق وخسارة استراتيجية كبرى ،فبعد أن تراجعت
عن هدف السيطرة على كامل سورية؛ وهو هدفها األول من العدوان ،وعملت
على هدف أق ّل شأنا ً منه هو تقسيم سورية ليكون لها جزء منها يحقق أغراض
العدوان بتقطيع أوصال محور المقاومة وفصل الشرق منه عن الغرب ،تتراجع
اليوم إلى هدف أكثر تواضعا ً هو منع الحكومة السورية من تسجيل االنتصار
واالكتفاء بحرب استنزاف تأخيرية ،أميركا التي تراجعت أهدافها كما تقدم تجد
نفسها أمام مفاجأة استراتيجية من العيار الثقيل تتمثل بتحالف «راس» RIS
المنفتح على انضمام أطراف جديدة قد ال تكون الصين والعراق وحدهما على
طريق االلتحاق به مع سؤال سيكون ملحا ً حول موقع تركيا؟
إنّ محاولة أميركا إثارة الغبار على قيام التحالف «راس»  RISوإعالنها
رفض استعمال األرض اإليرانية من قبل القوات الروسية ولجوئها إلى قرار
مجلس األمن المتعلق باالتفاق النووي لتقول بأنّ في األمر انتهاكا ً له هو أمر
سخيف ومثير للسخرية والهزء ،اذ ما هي العالقة بين القرار هذا وممارسة إيران
وروسيا وسورية لسيادتها وقرارها المستق ّل في التعاون العسكري دفاعياً،
وحسنا ً فعل الوزير الروسي الفروف بالر ّد على االتهام األميركي مستخفا ً به
نافيا ً االتهام جملة وتفصيالً.
إنّ حرب االستنزاف التي اعتمدتها أميركا مؤخرا ً او أرادتها بعد فشلها في
الحسم واالنتصار في سورية ،هي حرب لن تستمر وستقطع الطريق عليها
اليوم ،كما قطعت الطريق على حرب االستنزاف السابقة التي ق ّررتها اميركا
في صيف العام الماضي  2015عندما جاءت المساعدة الروسية في أيلول
لتضيف إلى قدرات محور المقاومة ما م ّكنه من إجهاض االستنزاف وتسجيل
االنتصارات واإلنجازات التي غيّرت المشهد السوري ،وبالتالي نقول اليوم لن
تفلح أميركا في ك ّل مناوراتها اإلرهابية او السياسية من منع انتصار سورية،
ثم أن ما هو أخطر من االنتصار هذا ،هو ما تشكل في طهران وباتت مفاعيله في
الميدان وخرج إلى العلن وأغضب أميركا وأرعبها أنه مثلث «راس» اإلقليمي
الدولي الذي لن يترك ألميركا مجاال ً للتحكم بالشرق األوسط ...والعالم.

جمعية «نور» ّ
تنظم
يوم ًا �صحّ ي ًا في اله ّبارية

RT000082559LB

3551/ 2016

1300312

كازافيكيا ش.م.م

RT000082562LB

3775/ 2016

1302886

دومين دو بعل ش.م.م

RT000082598LB

3800/ 2016

1316268

شركة فورتونا ش.م.م

RT000082672LB

3812/ 2016

1333071

عبد الله سميح مقدم

RT000084233LB

4400/ 2016

101323

عماد انيس مقدم

RT000084224LB

4402/ 2016

31220

انيس سميح مقدم

RT000084222LB

4403/ 2016

30271

لبنان واالمارات للتجارة العامة -ليمكو
ش.م.ل اوف شور

RT000082992LB

4115/ 2016

1432647

)ف.م.و.كونسلتان ش.م.ل (اوف شور

RT000082983LB

4111/ 2016

1422661

شركة احمد رمضان عيتاني واوالده
ش.م.م

RT000084346LB

4447/ 2016

6423

الشركة العامة للشرق االوسط /
كوجيمور ش.م.م

RT000084331LB

4433/ 2016

4828

شركة سبيزا ش.م.م

RT000084332LB

4434/ 2016

4833

 IMAGINGايماجينغ كونسبت ش.م.م RT000084334LB
CONCEPT

4436/ 2016

5628

RT000084399LB

4490/ 2016

7657

ميشال عيد اسحاق قليموس

RT000084452LB

4507/ 2016

24798

بايبر ماكس (وليد عبد الرحمن عيتاني
)وشركاه

RT000084442LB

4551/ 2016

95172

شركة فوزي الخوري واوالده ش.م.م

محمد عصام عالء الدين شمسي باشا

RT000084583LB

4632/ 2016

41033

قيومجيان وجوقاقليان التجارية -
نانسي

RT000084472LB

4572/ 2016

101095

جمعية االصالح والرعاية االجتماعية

RT000084477LB

4577/ 2016

106265

محمد ديب عبد الحفيظ صقر

RT000084413LB

4527/ 2016

90704

عدنان توفيق يونس الفاكهاني

RT000084396LB

4513/ 2016

87086

جورج عبدو بجاني-ورثة

RT000084365LB

4465/ 2016

78936

هدى محمد سنو

RT000084387LB

4483/ 2016

80768

بالل محمود كردية

RT000084364LB

4462/ 2016

78872

طارق علي مهاوش

RT000084423LB

4534/ 2016

91861

فؤاد حسن زريق

RT000084425LB

4536/ 2016

92089

المكتب الهندسي للتنظيم واالشغال
العامة

RT000084445LB

4554/ 2016

95721

منح سامي حمادة

RT000083097LB

3196/ 2016

60036

نبيلة حسن لبابيدي

RT000083098LB

3197/ 2016

60124

نبيل انيس قبالن

RT000083108LB

3211/ 2016

60685

الفتاري جبران الدايه

RT000083110LB

3213/ 2016

60786

إسم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم االنذار

رقم المكلف

RT000083113LB

3214/ 2016

60818

سليم حسام الدين قدوره

RT000083117LB

3218/ 2016

60986

دولي انطوان فرحات ابو جودة

RT000083120LB

3220/ 2016

61275

كمال احمد قيموز

RT000083123LB

3222/ 2016

61355

سليم محمد الشقور

RT000083125LB

3223/ 2016

61366

حسن نبيه نصولي

RT000083126LB

3224/ 2016

61469

رياض نور الدين مرزوق

RT000083144LB

3229/ 2016

62033

تايستنج ش.م.ل

RT000084883LB

4743/ 2016

1584656

محمد ابراهيم غشام

ديما بروبرتيز ش.م.ل

RT000084482LB

4581/ 2016

1471511

دونا ايطالين ستوك ش.م.م

RT000084480LB

4579/ 2016

1464469

اميه محمد شفيق العيتاني

RT000085015LB

4797/ 2016

682906

محمد شفيق محمود شهاب

RT000085019LB

4801/ 2016

682926

جميل كامل خطاب

RT000084694LB

4661/ 2016

151597

امال وديع تابت رنو

RT000085514LB

5003/ 2016

51942

شركة دكروب للطباعة والتجارة ش.م.م

RT000085518LB

5007/ 2016

53325

هاكوب الكسان قيلباشيان

RT000085524LB

5012/ 2016

57001

غسان جورج شقير

RT000085541LB

5029/ 2016

71853

روجيه انطوان المعلم

RT000085512LB

5001/ 2016

694072

ايلي اسعد سعد

RT000085510LB

4999/ 2016

97973

رودي كميل داغر

RT000085511LB

5000/ 2016

2848239

دانية محمد سهيل الحلبي

RT000085730LB

5040/ 2016

1431637

محسن عبد الله فواز

RT000085723LB

5035/ 2016

849464

صفية محمد جواد مغنية

RT000085531LB

5019/ 2016

227701

يسر محمد سهيل الحلبي

RT000085728LB

5042/ 2016

1431662

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1564
إعالن
من أمانة السجل العقاري المركزية في
زحلة والبقاع الغربي
طلب السيد أسعد جرجس عبدو سند
بحصتي مو ّرثي
تمليك ب��دل ع��ن ضائع
ّ
موكلة موكلة موكله صليبا منصور سمعان
صليبا ومخايل منصور سمعان صليبا
بالعقارات رقم  1177و 547و 624رعيت.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري
ليلى الحويك
كهرباء لبنان
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أنّ مهلة تقديم
العروض العائد إجراء لتأمين ونش للقيام
بأعمال رفع حاويات وعربات قطار في معمل
الجية الحراري ،موضوع استقصاء األسعار
رقم ث 4د 6831/تاريخ ،2016/7/16

قد مدّدت لغاية يوم الجمعة 2016/9/2
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
أسعار المذكور أعاله الحصول على نسخة
مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة الديوان
 أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر.
علما ً بأنّ العروض التي سبق وتقدّم بها
بعض المو ّردين ال تزال سارية المفعول،
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2016/8/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1575

