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تتمات
تقدم الحوثيين ( ...تتمة �ص)1

في ل��وزان ك ّل شيء يؤكد نوايا اإلنجاز لدى الجميع،
وت��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ات ل��ي�لاً ون��ه��اراً ،وال��ق��رار الواضح
ل��ل��ف��رق��اء ،سنتفق مهما ك��ان ال��ث��م��ن ،وب��دي��ل التفاهم هو
التفاهم فقط.
في لبنان ،بدأت تداعيات الحرب اليمنية واالنقسامات
التي أثارتها ،تلقي المخاوف على االستقرار ،فبعدما كان
اللبنانيون ينتظرون تفاهما ً إيرانيا ً سعوديا ً ينهي الفراغ
الرئاسي ،جاءتهم حرب تشنّها السعودية تحت شعار
وضع ح ّد للتمدّد اإليراني ،وفي بلد يقوده على ضفتين
متقابلتين أقرب الحلفاء لك ّل من إيران والسعودية ،صار
السجال بوتيرة متصاعدة ،فتحت األعين على المخاطر،
خصوصا ً م��ع ال��ك�لام ال��ذي ق��ال��ه رئ��ي��س الحكومة تمام
سالم وأيده فيه وزير الخارجية ،عن الحرب السعودية
في اليمن بوصفها عمالً عربيا ً لدعم الشرعية ،بينما في
مجلس الوزراء لم يعلم الوزراء بالموقف إال من وسائل
اإلع�لام ،ما دف��ع ب��وزراء ح��زب الله إل��ى القول إنّ األمر
سيناقش في أول جلسة للحكومة ،وليس معلوما ً النتيجة
التي سيتمكن ال��وزراء من صياغتها كأرضية ألصعب
موقف تواجهه الحكومة منذ والدتها حول أمر يتموضع
حوله لبنان وقواه ووزراؤه على طرفي نقيض.
في غضون ذلك ،رد حزب الله على موقف رئيس الحكومة تمام
سالم في القمة العربية في شرم الشيخ من تبريره العدوان على
اليمن وشعبه ،وأيضا ً تأييده إنشاء قوة عربية مشتركة من خالل
الجامعة العربية ،ولفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن في
تصريح أمس إلى «أن هذين الموقفين :العدوان على اليمن وإنشاء
القوة العربية المشتركة ،لم يناقشا في الحكومة اللبنانية ،وما
أدلى به الرئيس سالم يعبر عن وجهة نظر قسم من اللبنانيين وال
يعبر عن وجهة نظر لبنان الرسمي المتمثل بالحكومة اللبنانية»،
معلنا ً «أننا سوف نطرح هذا األمر للنقاش في أول جلسة لمجلس
الوزراء».
وأش��ارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أن تصرف رئيس
الحكومة يأتي خارج سياق السياسة المتفق عليها وسلوكه
المألوف منذ توليه رئاسة مجلس ال��وزراء» .وأشارت المصادر

إلى «أن وزراء حزب الله ينتظرون رد الرئيس سالم ومجلس
ال��وزراء مجتمعاً ،ليبنى على الشيء مقتضاه» .وش��ددت على
«أن حزب الله لن يسلم بموقف رئيس الحكومة كموقف رسمي،
ال سيما أن األخير لم يناقش الموقف مع مجلس الوزراء ولذلك ال
يستطيع أن يلزم لبنان به».
وأم��س غ��ادر سالم إلى الكويت للمشاركة في مؤتمر الدول
المانحة الذي يعقد اليوم ،وسيكون له كلمة في المؤتمر ولقاءات
مع عدد من المسؤولين المشاركين.
وقال سالم لدى وصوله إلى الكويت« :نحن هنا اليوم لنتعاون
في مواجهة تطورات المرحلة الراهنة وتشكل عبئا ً علينا جميعا ً
جراء النزوح الكبير إلخواننا المعذبين السوريين في لبنان وفي
البلدان المجاورة لسورية ،ولنتعاضد مع ما يبلسم معاناة
هؤالء ،ويساعدنا نحن الدول المضيفة لهم في تح ّمل هذا العبء.
لذا ،ال ب ّد من اللجوء إلى البلدان الكبيرة المعطاءة مثل الكويت
التي احتضنت المؤتمر األول والثاني والثالث لتأمين مستلزمات
المضي في مواجهة هذا االستحقاق الكبير على أفضل وجه».

االنتخابات الرئاسية
بعد االتفاق النووي

من جهتها ،تجنبت القمة الروحية التي عقدت في بكركي أمس
الخوض في األحداث السورية واليمنية وركزت على االستحقاقات
الداخلية ،فأعربت في بيانها الختامي «عن قلقها واستيائها جراء
استمرار الفراغ في سدة الرئاسة» ،مشددة على أنّ «التأخير في
انتخاب رئيس للجمهورية ينسحب سلبا ً على كل المؤسسات
الدستورية والعامة فتتعطل الواحدة تلو األخرى».
وأك ّد المجتمعون أنّ «المطلوب االحتكام إلى صندوق االقتراع
في المجلس النيابي ،لما يشكله هذا الفراغ من خطر على سيادة
لبنان وأم��ن��ه وس�لام��ت��ه» ،معتبرين أنّ «رئ��ي��س الجمهورية
المسيحي والماروني هو الضمانة األساسية لبقاء الدولة».
ورحبت القمة بالحوارات المستمرة «على رغم أ ّنها لم تثمر إالّ
ّ
القليل» ،مجددة دعوة القوى السياسية إلى «االحتكام للمصلحة
الوطنيّة وإيالئها األفضلية على كل مصلحة أخرى».
وأك��دت مصادر بكركي لـ»البناء» أن األي��ام المقبلة ستشهد
ضغطا ً ف��ي ات��ج��اه ال���دول اإلقليمية والغربية للتأثير على
المرجعيات السياسية النتخاب رئيس».
وفي الملف الرئاسي أيضاً ،أكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن
العد العكسي لالنتخابات الرئاسية سيبدأ مع انتهاء المفاوضات

حلف الريا�ض ( ...تتمة �ص)1
عسكرية له في الخليج إذا ظهر أن الرهان على العسكر المصري ليس في محله.
الهدف من هذا الحلف توجيه ضربتين متتاليتين لنفوذ إيران في كل من اليمن
الخليجية وسورية المشرقية.
السعودية بحسب هذه التقارير سيكون عليها موجبات دفع أكالف هذا
الحلف :اقتصاديا ً لمصر من خالل تزخيم فعاليات وعود الدول المانحة لها
التي عقدت مؤخرا ً مؤتمرا ً لها في القاهرة ،وسياسيا ً ألنقرة من خالل رفع الفيتو
الذي تضعه على اإلخ��وان المسلمين ،وتسامحا ً مع قطر من خالل إعادتها
لدائرة الفعل داخل معادلة البيت الخليجي الداخلي وذلك على حساب اإلمارات
العربية المتحدة.
بنظر هذه التقارير أن مشكلة هذا الحلف هو أنه يظهر عليه الطابع السني،
ولذلك توجد نصائح للرياض تفيد بأنه يجب إكسابه الطابع العربي في البداية
ومن ثم التدرج بتطعيمه بقوى إقليمية سنية كباكستان وتركيا ليتحول مع
الوقت لحلف إقليمي.
إنه حلف المتضررين من إيران الذاهبة إلثبات معادلتها في المنطقة
داخ��ل السياسة األميركية فيها .أنقرة يهمها أن تكون القوة األول��ى في
المشرق عبر إبراز نفوذها في الحلف ،األمر الذي يصطدم تحقيقه بتحالف
سورية  -إي��ران .وباكستان يهمها أن تكون الدولة النووية اإلسالمية
الوحيدة في العالم ،وهذا ما يصطدم مع تسارع خطى إيران لتكون نووية
سلمية باعتراف العالم ونووية عسكرية متى أرادت ذلك ،لكونها باتت
تمتلك المعرفة النووية.

يوسف المصري

قانا جديدة ( ...تتمة �ص)1
كذلك استهدف العدوان السعودي مناطق عدة في العاصمة صنعاء ما أدى
إلى سقوط أكثر من  20شهيدا ً وأصاب العشرات بجروح ،إضافة إلى تدمير 14
منزالً.
واستمر التحالف السعودي األميركي في عدوانه باستهداف البنى التحتية
واألحياء السكنية بعد أن فقد بنك أهدافه العسكرية.
وتعقيبا ً على مجازر العدوان السعودي ـ األميركي على اليمن وصف القيادي
في حركة «أنصار الله» ،ضيف الله الشامي ،ما خلفه العدوان بالوضع الكارثي
إنسانياً .وأكد الشامي أن طائرات العدوان تقصف التجمعات السكانية بالدرجة
األولى ويستهدف البنية التحتية.
ودان الشامي الجريمة اإلنسانية البشعة التي ارتكبتها الطائرات السعودية
حجة اليمنية .وقال إن «مجزرة مخيّم
المعادية في مخيم المزرق بمحافظة ّ
«حجة» ال��ذي أنشأته األم��م المتحدة عام  2007عقب الحروب الس ّتة ،هي
ّ
«اعتداء كبير والرد عليه سيحدده الجيش اليمني وقيادة الثورة».
وإذ لفت الشامي إل��ى أن «الطيران السعودي يستهدف المدن اليمنية
والمصانع والمنشآت الحيوية فيها من أجل إثارة الرعب في صفوف اليمنيين».
شدّد على أنه «لدينا من القوة ما يكفي وخياراتنا مفتوحة وردّنا قد يطاول عمق
القصور السعودية».
وكشف عضو المجلس السياسي في حركة «أنصار الله» عن أن «الجبهات
القادمة من محافظات أبين ولحج التقت في عدن وسيطرت عليهافي كامل ما
عدا بعض الجيوب الصغيرة المتبقية» ،وأن «عمليات تطهير الجنوب اليمني
من ميليشيات هادي ومسلّحي «القاعدة» شارفت على االنتهاء».
ويتواصل العدوان السعودي على اليمن لليوم الخامس ،حيث جددت
طائرات سعودية قصفها للعاصمة صنعاء .واستهدفت الغارات المطار ومحيط
القصر الرئاسي المجاور للحي الدبلوماسي في العاصمة ،فيما تصدت الدفاعات
الجوية للغارات التي استهدفت أكثر من منطقة في صنعاء وصعدة ومناطق
مرع والشعف والمهاذر ورازح.
على صعيد آخ��ر ،شكلت منظمات حقوقية وأح��زاب سياسية ومنظمات
مجتمعية وعسكرية تحالفا ً أسمته التحالف الوطني لمقاومة العدوان السعودي
على اليمن.
وتعهد المشاركون في التحالف من داخل اليمن وخارجها بالرد على العدوان
والتصدي له بكافة الوسائل وعلى كل األصعدة .كما نددوا باستهدافه للمناطق
السكنية والبنى التحتية واالقتصادية وغيرها.

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
أنيس جمال
زوج الفقيدة:
رائد ،عماد
		
ابناها:
بشرى
		
ابنتها:
عصام بشير وعائلته
شقيقاها:
بسام بشير وعائلته
		
ّ
انعام زوجة فؤاد عون وعائلتها
شقيقتها:
عفيف جمال وعائلته
		
أسالفها:
عائلة المرحوم عادل جمال
		
عائلة المرحوم بديع جمال
		
وعائالت بشير ،جمال ،حدّاد ،عون ،معلوف ،ينعون فقيدتهم

المرحومة

الأمينة �سهام ب�شير جمال
تقبل التعازي االربعاء االول من نيسان  2015في نادي خ ّريجي
الجامعة األميركية ،محلة الوردية ،من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ولغاية الساعة السادسة مساء.

عدوان «النفوذ» ( ...تتمة �ص)1
اإليرانية مع ال��دول  ،1 + 5وتوقيع االتفاق النووي اإليراني».
ولفتت المصادر إلى أن الموقف الروسي الذي عبّر عنه نائب وزير
الخارجية ميخائيل بوغدانوف إعالن واضح أن األمور تتجه نحو
انتخاب رئيس توافقي».

ملف المخطوفين :إبراهيم
ينتظر الرد القطري

في غضون ذلك ،يواصل الجيش السوري وحزب الله العمليات
العسكرية المخططة في الزبداني والتي ستؤثر إيجابا ً على
المعركة التي يخشى منها من القلمون باتجاه لبنان ،وفي الوقت
نفسه يستمر الجيش في عملية تعزيز مواقعه باتخاذ التدابير
الدفاعية في المنطقة.
في األثناء ،عاد أهالي العسكريين المخطوفين إلى تصعيد
تحركهم في الشارع وقطعوا أمس طريق الصيفي في االتجاهين
مهددين بخطوات أخ��رى إذا لم تطلعهم الحكومة على أجواء
المفاوضات مع الخاطفين.
وفي هذا السياق ،علمت «البناء» «أن المدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم أبلغ الحكومة في األسبوع األخير أن
المفاوضات تسير في االتجاه الصحيح ولم تتوقف وأنه ينتظر
أجوبة من الوسيط القطري الذي يتفاوض مع جبهة النصرة».
ورجحت المصادر»أن تكون جهات تعمل على استغالل ضغط
األهالي من أجل تحسين شروط التفاوض في هذا الملف» ،الفتة
إلى «أن البعض يسعى الى عرقلة المفاوضات بعدما باتت
التطورات في المنطقة ال تخدم أهدافه» .ورجحت المصادر»أن
يكون ما صدر عن توقف المفاوضات له عالقة بما يجري قي
القلمون والزبداني وما يحققه الجيش السوري وحزب الله من
انتصارات في مقابل الهزائم التي مني بها المسلحون».

مقبل :لتعيين قادة جدد
في مجلس الوزراء

من ناحية أخرى ،أكد وزير الدفاع سمير مقبل أنه يحتكم في
قرارات التمديد للقادة العسكريين ،إلى القانون ويقدم مصلحة
المؤسسة العسكرية ،وقال« :على من يشن الحمالت أن يبادر
إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتصحيح المسار السياسي وتعبيد
الطريق الذي يوقف مفاعيل هذه القرارات بتعيين قادة جدد في
مجلس الوزراء».

الفل�سطينيون في يوم الأر�ض ( ...تتمة �ص)1
في فلسطين المحتلة عام  .1948وح ّوله من مجرد شعب
محتل يخضع للتدجين واالبتزاز لنزع هويته الفلسطينية
وإنكار مالمحه اإلنسانية إلى شعب ثائر يرفض االحتالل
ويرفض أن يغير هويته الوطنية العربية ،ويتمسك
بأرضه ويتصدى لمخططات االقتالع والتهويد ،ويصر
على الدفاع عن حق عودة أبنائه وإخوته إلى أرضهم
وديارهم.

وت��ص��دى جيش االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» بكل قوته
للمسيرات التي خرجت في المدن الفلسطينية إحياء
للمناسبة أم��س ،وأسفرت المواجهات التي نشبت بين
الفلسطينيين وق��وات االح��ت�لال ق��رب نابلس أم��س عن
جرح نحو  15فلسطينياً .ولم يسلم الصحافيون الذين
حضروا لتغطية المسيرات من اعتداءات قوات االحتالل
«اإلسرائيلي» (تفاصيل في صفحة .)12

�صحيفة «هفينغتون بو�ست» الأميركية:
البحرين دولة ف�صل عن�صري �ست�سقط �إذا لم تغير نهجها
ن��ش��رت صحيفة «هفينغتون
بوست» األميركية مقاال ً لـ»بريان
دولي» مدير برنامج المدافعين عن
حقوق اإلنسان بمنظمة «هيومان
راي��ت��س ف��ي��رس��ت» أش���ار فيه إلى
سماعه مرات عدة وصف البحرين
بأنها دول��ة فصل عنصري خالل
ت��واج��ده بمجلس حقوق اإلنسان
ال��ت��اب��ع ل�لأم��م المتحدة األس��ب��وع
الماضي في جنيف.
واع��ت��ب��ر أن ه��ذا ال��وص��ف ليس
ب��ال��ج��دي��د ف��ق��د ت���س���اءل ال��ك��ات��ب
األميركي «نيكوالس كريستوف»
في مقال نشره بصحيفة «نيويورك
تايمز» األميركية بعد أيام من قمع
ت��ظ��اه��رات ض��خ��م��ة خ��رج��ت ضد
الحكومة البحرينية ف��ي شباط
 2011عما إذا ك��ان هناك فصل
عنصري بالبحرين.
وت��ح��دث «دول����ي» ع��ن وج��ود
تشابه جزئي واض��ح بين نظام
ال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري ال��س��اب��ق في
ج��ن��وب أف��ري��ق��ي��ا وم���ا ي��ح��دث في
البحرين التي تحكم فيها أقلية
وسط تمييز ممنهج لوحظ خالل

خالد العبود

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة بعلبك الهرمل ـ دائرة خدمات المكلفين
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقاً.
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:
رقم المكلف

اسم المكلف

السنوات القليلة الماضية وقمع
للحقوق األساسية وتعذيب وقتل
في أماكن االحتجاز.
وأضاف أن الناس منقسمون في
البحرين على أساس طائفي وليس
على أساس عرقي والذي من شأنه
أن يحدد مكان معيشتهم والوظائف
ال��ت��ي يعملون ب��ه��ا وم���ا إذا ك��ان

بإمكانهم تحقيق سلطة سياسية.
وت���ح���دث ع���ن أن ال���والي���ات
المتحدة وبريطانيا أي���دا نظام
ال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري ف���ي ج��ن��وب
أفريقيا بطريقة مشابهة إل��ى حد
كبير بالدعم السياسي والعسكري
ال��ذي يقدمانه اآلن للدكتاتورية
البحرينية.

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

عماد محسن الحاج سليمان حيدر

14520

RR137684694LB

2015-01-02

2015-02-19

شركة الصالح وأبنائه للسياحة والنقل

46614

RR137682897LB

2015-01-02

2015-02-19

محمد فريد سلمان

96626

RR137683098LB

2014-12-31

2015-02-19

شركة الصالح وأبنائه للتجارة العامة

190980

RR137682866LB

2015-01-02

2015-02-19

جورج سليم الحداد

216667

RR137683036LB

2015-01-02

2015-02-19

نبيل أحمد درغام

231827

RR137683138LB

2014-12-30

2015-02-17

علي حسن الطشم

244487

RR137683186LB

2014-12-31

2015-02-18

علي دمر عوض المقداد

247579

RR137683226LB

2014-12-30

2015-02-17

فادي مروان شاهين

323896

RR137683305LB

2014-12-30

2015-02-19

علي ملحم دلول

397202

RR137683892LB

2014-12-31

2015-02-19

فيصل عواضه عواضه

482470

RR137683376LB

2015-01-02

2015-02-19

حسن محمد زعيتر

529868

RR137683420LB

2015-01-02

2015-02-18

ناصر حسين الحسيني

540148

RR137683455LB

2014-12-31

2015-02-19

ربيعة محمد الحاج حسن

558231

RR137683552LB

2014-12-31

2015-02-19

محمد داهج الطفيلي

591687

RR137683813LB

2014-12-30

2015-02-17

رضوان يوسف شكر

704328

RR137683929LB

2015-01-02

2015-02-19

وليد خالد الشل

711520

RR137683932LB

2014-12-30

2015-02-19

طنوس يوسف الفخري

891607

RR137683985LB

2014-12-30

2015-02-19

محمد صبيح يونس

1677656

RR137684155LB

2015-01-02

2015-02-19

شركة يوني بالست غروب  Uniplast Groupمحمد رضا الجوهري وشركاه 1679986

RR137682720LB

2015-01-02

2015-02-19

أسامة محمد سلمان

1947715

RR137684371LB

2014-12-31

2015-02-19

شركة الرمح وشريكه

1950336

RR137682557LB

2015-01-02

2015-02-19

علي ملحم العزير

1978546

RR137684411LB

2014-12-31

2015-02-19

شركة نيو تندر بول

2436182

RR137682591LB

2015-01-02

2015-02-19

Bha Trading Company

2438981

RR137682764LB

2014-12-30

2015-02-17

شركة التعهدات العامة ـ ريا وشركاه

2613372

RR137682628LB

2014-12-29

2015-02-17

شركة الناصر مرعي محمد ناصر وباسل محمد ناصر

2621874

RR137682747LB

2014-12-29

2015-02-17

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

هجوم ي�ستهدف مقار
الأمن القومي الأميركي في مريالند
تحقق ال��ش��رط��ة األميركية في
ف��ورت ميد ،بوالية مريالند ،حيث
يقع مقار وكالة األم��ن القومي ،في
ح��ادث أم��ام إح��دى ب��واب��ات وكالة
األم��ن القومي األميركية ،وتظهر
لقطة جوية لموقع الحادث ،صورة
لعربتين على تقاطع ،تبدو فيها
العربتان محطمتين.
وأف����اد م��وق��ع «س���ي أن أن» أن
ال��ح��ادث وق��ع ب��ال��ق��رب م��ن بوابة
المجمع ال���ذي يضم وك��ال��ة األم��ن
القومي ،وق��ال مسؤولون أمنيون
يحققون في ال��ح��ادث« :إن رجلين
حاوال صدم البوابة الرئيسية لدخول
مقر رئاسة الوكالة ،وقد أطلق أحد
ضباط الشرطة التابعين للوكالة
النار مما أدى إلى مقتل أحد الرجلين،
وإصابة اآلخر بجروح خطيرة.
ول��م تظهر حتى اآلن ال��دواف��ع
وراء الحادث ،أو هوية الشخصين،
ويضم المجمع في فورت ميد ،وكالة
التجسس األميركية ،ووكالة األمن
القومي األميركي .وال��ح��ادث وقع
أم��ام إح��دى بوابات المجمع ،وهي
بعيدة عن المبنى الرئيسي.
ك��م��ا ي��ض��م المجمع  95وح��دة
من جميع فروع القوات المسلحة،
ومكاتب تقدم تقاريرها إلى مختلف
دوائ���ر وزارة ال��دف��اع األميركية،
وفقا ً للجيش األميركي ،الذي يدير
القاعدة ،ويوجد نحو  11ألف موظف
عسكري و 29ألف مدني ،يعملون

في فلسطين لقد و ّفرت «إيران» إمكانيات دفاع الشعب
الفلسطيني عن ذاته ،ودعمته بكل المعاني والمستويات،
المادية والمعنوية ،بعيدا ً عن لغة اإلمالءات والسيطرة
واالستتباع ،حيث مارس الشعب الفلسطيني ثقافته في
ّ
حق الدفاع عن حقوقه فلم يجد إلى جانبه داعما ً أكثر من
«إيران» ،فهل أنتج هذا الموقف «اإليراني» نفوذا ً له في
فلسطين ،نعم ،كيف ،بفضل أ ّنه أسقط مشاريع اآلخرين
الذين كان يمكن أن يستثمروا سلبا ً في حاجات وحقوق
هذا الشعب ،فلم يعد هناك دور لبعض الدول األخرى،
والتي كانت تسعى لذلك ،من خالل االستثمار في حقوقه
ذاتها في مواجهة القوى المعنية بهذه الحقوق.
إذن هي حرب «النفوذ» أو منع «النفوذ» ،بهذا المعنى
منع محور المقاومة النفوذ لمحور تقوده الواليات
المتحدة في ك ّل من لبنان وفلسطين والعراق وأكثر من
مكان آخر.
هنا نصل إلى حرب «النفوذ» أو منع «النفوذ» في
اليمن ،كون أنّ «مملكة آل سعود» تسعى وفي شكل
دائم ومستمر لإلبقاء على نفوذها في اليمن ،في شكل
من أشكال االستتباع والسيطرة واإله��ان��ة والعمل
المستمر على إضعافه وإلحاقه بها ،بفضل الحاجة
القائمة له ،فهي لم تسع إلى جعله جزءا ً من «منظومة
الخليج» ،على العكس تماما ً فقد رعت ضدّه المؤامرات
وخاضت في وجهه الحروب ،بدال ً من أن تتبع شكالً آخر
من أشكال التواصل معه ،والدعم والمؤازرة واإلحاطة
به.
نتيجة الحضور «اإليراني» الجديد في اليمن ،ونتيجة

العالقات التي أنتجت أو أدت إل��ى خرائط سياسية
جديدة ،تتدخل «مملكة آل سعود» في شكل آخر أسس
لهزيمة كبيرة لها فيه ،فمجرد أن فكرت «المملكة»
أن تفعل ما فعلته فهي ق��وال ً واح��دا ً خسرت معركتها
الخامسة على مستوى اإلقليم ،وهي بذلك لن تستطيع
أن تفرض خرائطها االستراتيجية التي يمكن أن تؤدي
إلى استقرار في المنطقة ،على العكس تماماً ،فهي وإن
أدت إلى استقرار ما بعد عدوانها فإن المنطقة سوف
تبقى محكومة باستقرار قلق وحاد.
إن ع��دوان «النفوذ» الذي تشنه «مملكة آل سعود»
على اليمن لن يؤدي إال إلى مزيد من «الالنفوذ» ،ولن
يكون اليمن في جيب «مملكة آل سعود» ،خصوصا ً في
ظ ّل قوى أخ��رى تتعامل معه تعامل األن��داد من خالل
احترام شعبه ودمه ومصالحه وعالقاته القائمة على
أساس وطني صرف.
عدوان «النفوذ السعودي» في اليمن سيجعل اليمن في
مكان آخر مختلف ع ّما كان عليه سابقاً ،كما أنّ مكونات
أخرى في الخليج ذاته سوف تصبح بعد هذا العدوان في
أمكنة أخرى مخالفة لما كانت عليه« ،فعُ مان» الخارجة
على «اإلج��م��اع الخليجي» في عدوانه على اليمن لن
تبقى كذلك ،كما أنّ «قطر» الباحثة عن مزالق «لمملكة آل
سعود» سوف تصطاد في ملحقات العدوان ذاته ،مثلما
أن «البحرين» المسنودة على «استقرار خليجي» قلق
سيدفعها هذا القلق الجديد باتجاه مشاهد جديدة قد ال
يتصورها كثيرون.

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
بالتكليف ابراهيم همدر
التكليف 544

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين,
المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة المراقبة الضريبية واالستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة,
مبنى وزارة المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،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 الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق LIPANPOST

1747772

RR136823430LB

2014/12/30

2015/02/12

شركة ذا دورز ش م م

1966891

RR136823457LB

2014/12/31

2015/02/12

مؤسسة خالد مجاعص للتجارة العامة والمقاوالت

91627

RR136823559LB

2015/01/02

2015/02/12

شركة تعاونية العبدة الحديثة ش.م.م

شركة باتريموان لالستشارات العقارية ش.م.م

4469

RR136823593LB

2015/01/05

2015/02/13

احمد محمد يحي افران و باتسيري تقاحة

165352

RR136823602LB

2014/12/31

2015/02/17

شركة اسطفان للتعهدات والتجارة

124671

RR136823633LB

2015/01/05

2015/02/12

جهاد خالد عيتاني

107461

RR009974281LB

2015/01/09

2015/02/12

وجدي قزحيا شرفان

30512

RR009974283LB

2015/01/09

2015/02/12

بدري امين فريحة

31987

RR009974305LB

2015/01/05

2015/02/12

خاتشيك هاكوبيان للصناعة والتجارة ش.م ل  -هاتكو

10744

RR133449815LB

2015/01/08

2015/02/12

RR133449829LB

2015/01/10

2015/02/13

اميل عبده حداد -عميل جمركي مرخص

251772

RR136823284LB

2015/01/09

2015/02/12

موتوروال لبنان ش.م.م

2020033

RR136823488LB

2015/01/09

2015/02/12

الياس توفيق خليل

603972

RR136823576LB

2015/01/05

2015/02/13

واكيم مهاوج

72959

RR136823956LB

2015/01/09

2015/02/12

محطة حسن

548013

RR009974273LB

2014/12/23

2015/02/13

باست اوتو غروب ش.م.م.

1899678

RR133449355LB

2014/12/23

2015/02/12

شركة دار المعمار للرخام و مواد البناء ش.م.م

1170706

RR136823412LB

2014/12/24

2015/02/13

مؤسسة ظافر قرحاني

51685

RR136823721LB

2014/12/24

2015/02/13

صينوليب ش.م.م.

571835

RR136823735LB

2014/12/23

2015/02/12

شركة لبنان االطيب بواسطة وكيل التفليسة المحامي بالل ابو ضاهر 472755

التكليف 626

هناك ،كما يعيش في القاعدة حوالى
 6آالف شخص ،وقد بدأ العمل فيها
كمعسكر عام  1917خالل الحرب
العالمية األول��ى ،بحسب الجيش
األميركي.
وق����د ب����دأ م��ك��ت��ب ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات
الفيديرالي «أف بي آي» التحقيق
في الحادث مع شرطة وكالة األمن
القومي ووك���االت األم���ن األخ���رى،
واالس��ت��م��اع إل��ى ش��ه��ادات شهود
العيان .وقال مكتب التحقيقات في
بيان له« :نعمل مع مكتب المدعي
العام في مريالند ،ليقرر ما إذا كانت
هناك تهم فيديرالية».
وه��ذا هو ال��ح��ادث الثاني الذي
يقع خالل هذا الشهر لوكالة األمن

القومي ،ففي بداية آذار تم اعتقال
ضابط سابق في إدارة السجون
وات��ه��م بسلسلة إط�لاق��ات ن��ار في
ميريالند ،بما فيها إطالق النار على
فورت ميد وإطالق النار على مبنى
قرب مكاتب الوكالة ،بحسب تقرير
الشرطة.
وقد أوقفت الشرطة هونغ يونغ،
 35سنة ،من بيلتسفيل بمريالند،
وتعرف إل��ى سيارته التي تطابق
أوص��اف��ه��ا ال��س��ي��ارة التي التقطت
كاميرات المراقبة صورها بالقرب
من مواقع إطالق النار ،كما شكلت
بندقية كانت ف��ي ال��س��ي��ارة دليالً
مطابقا ً للطلقات النارية ،واعتقل
يونغ بحسب ما أفادت السلطات.

إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة ـ
الرئيسة رلى أبو خاطر
المنفذان :جون فهد ودانيال إيميه
فضلو توما وكيلهما األستاذ أسعد
حداد
المنفذ ضدهم :محمد وإلهام وريما
ف��ؤاد عيتاني وكيلهم األستاذ علي
جابر.
بالمعاملة التنفيذية رق��م 799
 2014 /ينفذ طالبا التنفيذ حكم
الغرفة االبتدائية األول��ى في زحلة
تاريخ  2014/7/14رقم أساسي
 2014/286رقم قرار ،2014/168
القاضي باعتبار العقار رقم  233من
منطقة مريجات العقارية غير قابل
للقسمة عيناً ،وبطرحه للبيع بالمزاد
العلني بين العموم ،على أن يعتمد
الثمن المحدد من قبل الخبير أساسا ً
للطرح في المزايدة األولى ،وتوزيع
الثمن على الفرقاء كل بنسبة حصته
في الملكية.
المطروح للبيع :كامل العقار 233
مريجات.

م��س��اح��ت��ه3348 :م 2ي��ق��ع ه��ذا
العقار على يمين طريق ع��ام ضهر
البيدر شتورا الدولي ن��زوال ً باتجاه
ش��ت��ورا م��ق��اب��ل م��ح�لات «م��رح��ب��ا»
ويحتوي على بناء قديم العهد مؤلف
من طابقين أرضي عبارة عن طابق
أعمدة ومدخل يؤدي إلى الطابق األول
سقفه من الباطون وأرض��ه ترابية،
وأول عبارة عن شقة سكنية تحتوي
على ممشى وصالون وغرفة طعام
وثالث غرف نوم ومطبخ وحمامين
ومتختين وثالث شرفات.
ح��دوده :يحده غربا ً العقار 234
وشرقا ً العقار  232وشماال ً طريق
عام وجنوبا ً العقار .141
الحقوق العينية :دف��ع تعويض
بالقرار  232تاريخ ،1964/12/14
دعوى إزالة شيوع من دانيال إيميه
وجون فهد فضلو توما ،تنفيذ حكم
من المدعيين جون فهد ودانيال إيميه
فضلو توما محضر وصف عقار من
دانيال إيميه وجون فهد فضلو توما.
قيمة التخمين وب���دل ال��ط��رح:
( $/337215/ثالثماية وسبعة

وثالثون ألفا ً ومايتان وخمسة عشر
دوالر أميركي).
م��وع��د ال��م��زاي��دة وم��ك��ان��ه��ا :يوم
الخميس الواقع في 2015/5/28
الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة
دقيقة ظهرا ً في قاعة المحكمة ـ قصر
عدل زحلة.
شروط المزايدة :على الراغب في
الشراء وقبل المباشرة بالمزايدة أن
يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ زحلة
قيمة الطرح في صندوق الخزينة
أو مصرف مقبول أو تقديم كفالة
معادلة وعليه ات��خ��اذ محل إقامة
ضمن نطاق دائ��رة تنفيذ زحلة إذا
لم يكن له مقام فيه ،وعليه خالل
ثالثة أي��ام من ص��دور ق��رار اإلحالة
إي��داع الثمن تحت طائلة اعتباره
ناكالً وإع��ادة المزايدة على عهدته
فيضمن ال��ن��ق��ص وال يستفيد من
ال��زي��ادة وعليه ف��ي خ�لال عشرين
يوما ً من تاريخ صدور قرار اإلحالة
دفع المبلغ ورسم الداللة.
مأمور تنفيذ زحلة
وردة البزال

