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حمليات � /إعالنات
بوغدانوف يبد�أ ( ...تتمة �ص)1

وأبقت اجتماعاتها مفتوحة .وأكد وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب لـ«البناء» أن اللجنة المصغرة لم تخرج بأي
اتفاق في اجتماعها أم��س كما لم تتفق على أي من المطامر
المطروحة .ونفى أن يكون النائب وليد جنبالط قد وافق على
نقل النفايات إلى مكب ضهر البيدر ولفت إلى أنه لم يحدد موعد
مقبل الجتماع اللجنة ،وأن األزمة مستمرة وال حلول حتى اآلن.
ورأى بو صعب أن ملف النفايات هو األسهل لتصفية الحسابات
السياسية ،داعيا ً إلى التعاطي بمسؤولية معه».
وكان مجلس الوزراء بحث في ملف النفايات الذي تقدم على
آلية عمل الحكومة من دون اعتراض وزراء التيار الوطني الحر
وحزب الله ما أضفى أجواء ايجابية على الجلسة.
ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء» إلى «أن النقاش كان هادئا ً
ورصيناً ،وكل فريق كان مستمعا ً ومتفهما ً لموقف اآلخر .وأعطى
رئيس الحكومة أهمية كبيرة لملف النفايات ،وأكد انه ال يجوز
لالنقسامات السياسية أن تمنعنا من اتخاذ القرار الذي ينتظره
المواطنون منذ عشر سنوات» .وشدد على «أن التوافق تحول إلى
تعطيل ،لذلك اعتمدنا مقاربة جديدة للحد من ذلك لكننا لم ننجح
وإذا استمر الوضع على ما نحن فيه فلن تكون هناك جدوى من
مجلس ال��وزراء» ،مشيرا ً إلى أنه مستعد للمساعدة في تجاوز
معضلة مقاربة العمل الحكومي ،وخياراته مفتوحة ومؤكدا ً أنه
إذا اصطدم بحائط مسدود فسيلجأ إليها» .ورجحت المصادر
ال��وزاري��ة «أن تكون اإلج��ازة هي أحد الخيارات أم��ام سالم إذا
تعذر التوافق إلعطاء الوقت الكافي بانتظار تبلور موقف األطراف
للعودة إلى طاولة مجلس الوزراء والعمل من جديد».
وتحدث رئيس الحكومة عن المقررات التي اتخذها مجلس
الوزراء في كانون الثاني في ملف النفايات والمناقصات في جميع
المحافظات باستثناء بيروت ،على أن تجرى مناقصة جديدة في
 7آب للعاصمة فقط .وطرح رئيس الحكومة منطقة وطى الجوز
الكسروانية كمكان موقت الستقبال النفايات إال أن هذا الطرح
قوبل باعتراض من وزراء التيار الوطني الحر والكتائب ،كذلك
طرح بعض الوزراء نقل النفايات إلى منطقة الكسارات في ضهر
البيدر ،وإلى منطقة قريبة من مجدل ترشيش إال أن الوزير الياس
بو صعب أعلن أن المكان غير مناسب ،ولم يؤخذ أي قرار في شأن
هذه الطروحات.

زبالة طائفية

واقترح وزير السياحة ميشال فرعون فكرة تصدير النفايات
إلى دول تشتريها أو تستقبلها ،وأيده وزير العدل أشرف ريفي
الذي قال« :إما أن نذهب باتجاه طرح فرعون بترحيل النفايات
وأنا أؤيده كليا ً أو نذهب باتجاه خطة تنمية شاملة بالسلسلة
الشرقية التي تعالج النفايات والمرامل والكسارات وتعالج زراعة
المخدرات» .وجرى في الجلسة بحث نقل النفايات بالبواخر ،لكن
تم التوقف عند كلفتها المرتفعة من إيجاد مطمر.
وأعاد وزراء حزب الكتائب طرح الحل الكتائبي لألزمة وهو نقل
النفايات إلى السلسلة الشرقيّة حيث ال أماكن آهلة بالسكان وحيث
ال يمكن للنفايات أن تض ّر بالمياه الجوفيّة أو أن تترك آثارا ً عليها،
ويمكن نقلها بكلفة غير باهظة .وقال وزير التنمية اإلدارية نبيل دو
فريج« :أننا بتنا أمام زبالة مسيحية وزبالة إسالمية ،وأن وحدة
الزبالة في وحدة الوطن» .وعلم أن عددا ً من الوزراء حاول تمرير

إعادة فتح مطمر الناعمة لحين إيجاد الحكومة حالً نهائيا ً لألزمة.

الشراكة ممنوعة على التيار

وانتقل مجلس الوزراء بعد البحث في ملف النفايات إلى البحث
في آلية عمل الحكومة التي لم تأخذ مقاربتها وقتا ً طويالً نظرا ً
لضيق الوقت .وأبدى كل وزير وجهة نظره في الموضوع وتحدث
الوزير جبران باسيل عن العيش المشترك ،وسأل« :لماذا الشراكة
ممنوعة عن التيار الوطني الحر في السياسة فيما هي مطلوبة في
ملف النفايات»؟ فأجابه الوزير ريفي« :يجب أن تعلموا أنكم لن
تستطيعوا فرض رئيس علينا بهذه الممارسات التعطيلية» ،فرد
عليه باسيل« :نطالب بالشراكة وبرئيس يختاره الشعب» .وقال
وزير الصناعة حسين الحاج حسن «للتيار الوطني الحر حقوق
يجب أن تعطى له».
ورد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بعد لقائه رئيس مجلس
النواب نبيه بري على كالم باسيل عن الشراكة الوطنية ،وقال« :ال
يصح أن نطرح الشراكة كشعار كبير وفي نفس الوقت ال نطب ّقه
ّ
على أمور تفصيلية لمسألة النفايات التي باتت تجتاح بيوت كل
المواطنين اللبنانيين وكل المناطق اللبنانية» .وأشار إلى «أنه من
الخطأ استسهال أو االستسالم لمنطق التعطيل والتدمير الحاصل
في البلد اليوم والذي بات ينذر بأن تتحول األزمة السياسية عن
قصد أو غير قصد إلى أزمة سياسية دستورية وربما تصبح أزمة
أمنية» ،إال إذا كان هناك من يريد أن يقود األمور في لبنان على
خلفية مطلب لفريق سياسي ما إلى نقاش في النظام السياسي،
أو أن يطرح النظام السياسي على الطاولة».

مقبل يزور قهوجي اليوم

ولمناسبة عيد الجيش ال��ذي تغيب عنه للعام الثاني على
التوالي مظاهر االحتفال الكبير بتسليم السيوف للضباط
المتخرجين ويقتصر على احتفاالت مركزية في قيادات المناطق،
يجول وزير الدفاع سمير مقبل اليوم على قائد الجيش ورئيس
األركان اللواء وليد سلمان ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل
لتقديم التهنئة بالعيد السبعين للجيش .وشدد مقبل أمس في
بيان أصدره بالمناسبة على ضرورة أن يخرس كل صوت يسيء
إلى هؤالء الجنود المدافعين عن كرامة وعزة الوطن والمواطنين،
مؤكدا ً السعي مع العديد من الدول لتأمين السالح النوعي الالزم
والمالئم له في هذه المرحلة من القتال مع عصابات مجرمة
خطفت وذبحت جنودا ً وما زالت تحتجز عددا ً منهم.
وفي سياق متصل شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس توقيعا ً
من الوزراء ،باستثناء وزراء تكتل التغيير واإلصالح وحزب الله،
على مراسيم ترقية ضباط األسالك والمدرسة الحربية تماشيا ً مع
قرار العماد ميشال عون بعدم توقيع أي مرسوم قبل البحث في
آلية عمل الحكومة.
وعشية عيد الجيش شيّعت ق��ي��ادة الجيش وس��ط غضب
عسكري المقدم الشهيد ربيع كحيل في حفل تأبيني مهيب في
منطقة الخندق الغميق في بيروت ،الذي استشهد برصاص الغدر
ما يلخص الواقع الحالي في لبنان بأن الدولة قد سقطت.
وعلّق العميد شامل روكز على استشهاد كحيل ،على حسابه
الخاص عبر موقع «فايسبوك» قائالً« :استشهاد ربيع برصاص
زعران الشارع ّ
يلخص كل الحكاية .الدولة سقطت ،ولن تستعيد

تكريم رئي�س اتحاد الجمعيات العربية في �أميركا الالتينية
هيبتها إال بتعليق المشانق» .وأضاف« :إذا مقدم مغوار ع ّرف عن
حالو تق ّوص سبع رصاصات ،كيف إذا كان مواطنا ً عاديا ً بسيطا ً
مسالما ً ما إلو إال الله»؟ داعيا ً إلى «تعليق المشانق ،فهذا البلد
ندفع ألجله دماء خيرة شبابنا ،ولن نقبل بأي حال أن يحكمه
ويتحكم به الزعران» .وحمل العميد المتقاعد جورج نادر خالل
التشييع مسؤولية استشهاد كحيل إلى «القضاء الذي لم يحكم
على الذين يعتدون على الجيش» وعلى «عدم الحكم القاسي على
كل من يقتل الناس بطريقة سهلة».

توافق إيراني فرنسي
على تنشيط المؤسسات

في غضون كل ذل��ك ،ال ت��زال االنتخابات الرئاسية بعيدة.
وأكدت مصادر واسعة اإلطالع لـ«البناء» «أن وزير الخارجية
الفرنسي لوران فابيوس بحث في خالل زيارته اإليرانية الملف
اللبناني ،ونقل طلبا ً فرنسيا ً إلى المسؤولين اإليرانيين بمساعدة
لبنان على حل مسألة الشغور الرئاسي» .ولفتت المصادر إلى أن
الطرف اإليراني جدد موقفه الذي سبق أن أبلغه للموفد الفرنسي
جان فرنسوا جيرو «أن هذا الموضوع عند االفرقاء اللبنانيين وأن
إيران ال تتدخل في االنتخابات الرئاسية وتعتبرها شأنا ً داخليا ً
لبنانياً» .وعلم أن فابيوس توافق والمسؤولين اإليرانيين على
ضرورة الحفاظ على األمن واالستقرار في لبنان وإعادة تنشيط
المؤسسات التي تعاني من فراغ رئاسي وشلل حكومي وتعطيل
للمجلس النيابي».

القرار األميركي س ّيئ

وفي سياق متصل ،توقفت أوساط سياسية عند إعالن الرئيس
األميركي باراك أوباما استمرار حال «الطوارئ الوطنية» في لبنان
التي أصدرها الرئيس األميركي السابق جورج بوش في عام
 .2007وقال البيت األبيض في بيان إن «أوباما أخطر الكونغرس
بهذا القرار بسبب استمرار أفعال معينة مثل تسليح ونقل أسلحة
متطورة إلى «حزب الله» ،مؤكدا ً أن تلك األفعال «ال تخدم سيادة
لبنان وتعمل على زعزعة السياسة واالقتصاد الداخلي ،وتشكل
تهديدات ألمن الواليات المتحدة القومي وسياستها الخارجية.
وشددت األوس��اط لـ«البناء» على «أن القرار األميركي سيئ
وال يشير إلى فرج قريب ويشكل صفعة في العمق لحلفاء أميركا
في لبنان على رغم أن البعض سيأخذه عنوانا ً للدعم المعنوي
لمواجهة خصومه».
وأكدت «أن إعالن أوباما هو رسالة غير مباشرة للذين يضغطون
من أجل االنتخابات الرئاسية بأن الوضع اللبناني مستمر على ما
كان عليه في عام  2007من عدم استقرار وربطه بتسويات الشرق
األوس��ط ،ما يعني أن فترة حكم الرئيس ميشال سليمان كانت
استهالكا ً للوقت لم تغير من الواقع بشيء ،وفي هذا تأكيد أن
سياسة الفوضى األميركية ال تزال هي المعتمدة في المنطقة».
ولفتت األوساط إلى «أن إعالن أوباما من شأنه أن يبقي لبنان
قيد المراقبة االستثنائية العسكرية واألمنية والسياسية ومنها
إعطاء أميركا نفسها الحق بمالحقة حركة األموال واألشخاص من
وإلى لبنان والتي بموجب هذا األمر فرضت عقوبات على بعض
الشخصيات اللبنانية بذرائع مختلفة».

طبول الحرب ( ...تتمة �ص)1
وتتهم «النصرة» و«أح���رار الشام» تنظيم «جند األقصى»
بك ّل العمليات التي تستهدف كوادرها في ريف إدلب ،وفي هذا
يقول القائد العسكري المفصول من «جبهة النصرة» (أبو محمد
الحموي الحلفاوي) الملقب (اس الصراع بالشام) في «تويتر»
أن أحد أمنيّي «جند األقصى» أخبره بأن ستين في المئة منهم
مبايعون لـ«داعش».
ويشت ّد الصراع الخفي داخل «جبهة النصرة» ،وأكثر مناطق
هذا الصراع حاليا ً يدور في إدلب وريفها ،تقول المصادر السورية
المعارضة ،فبينما يحاول الجوالني اإلمساك بزمام األمور عبر
تغييرات في القيادات المحلية يتواصل الحموي مع «أح��رار
الشام» ويتفق مع أبو ماريا القحطاني الرجل الثاني سابقا ً
في «النصرة» ،على عدم ترك «جبهة النصرة» تحت سيطرة
الجوالني ،فيما الشيخ السعودي (عبد الله المحيسني) الذي
يعتبر حاليا ً في الخفاء شرعي «جبهة النصرة» العام يعمل
لمصلحة «جند األقصى» المدعومة سعودياً ،وتشير المصادر
إلى أن المحيسني يعمل لمصلحة المخابرات السعودية التي

تدعم سيطرة «داعش» على المنطقة المحاذية لتركيا والتي لقطر
وتركيا فيها نفوذ قوي وفعّ ال.
وت��س��ع��ى «ج��ن��د األق��ص��ى» للسيطرة ع��ل��ى إدل���ب وجسر
الشغور على طريقة سيطرة «داعش» على مدينة الرقة ،وذلك
عبر ظاهرة األمنيّين الذين يتج ّولون في تلك المناطق دونما
حسيب أو رقيب ،وهؤالء جميعهم من الجيل الجديد وكلهم دون
العقد الثالث من العمر ،لقد مات ك ّل الجيل القديم من األمنيين
والعسكريين ومن بقي منهم تت ّم تصفيته عبر عمليات اغتيال
منظمة ومبرمجة بدقة ،بحيث يت ّم اغتيال المسؤولين المحليين
الذين يحتلون مكانة اجتماعية مهمة ومؤثرة في المجتمع،
ويمكنهم لعب دور مانع لسيطرة «داع��ش» على إدلب وجسر
الشغور ،وتضيف المصادر إن تفتت «جيش الفتح» مسألة وقت
ليس إال ،حيث يشت ّد الصراع بين أجنحة «النصرة» المك ّون
األكبر في «جيش الفتح» في إدل��ب وريفها وبين «النصرة»
و«أحرار الشام» ،خصوصا ً أن «النصرة» تتهم األخيرة باالتفاق
مع تركيا وأميركا عليها ،وأنّ «أح��رار الشام» سوف يشكلون

القوة التي تح ّل في مناطق الشمال لمصلحة األميركي والتركي
بعد خروج «داعش».
وتشير المصادر عينها إلى أن فتح جبهة الفوعة جاء لتأخير
موعد الحرب الداخلية الكبرى بين مك ّونات «جيش الفتح»،
وعندما فشل الهجوم وتبيّن أن استمراره يعني استنزاف الفصائل
هناك ت ّم االنتقال إلى الريف اإلدلبي على أب��واب سهل الغاب،
وتضيف المصادر أن القيمين على معركة سهل الغاب يعلمون
أنها سوف تكون أصعب المعارك في سورية على اإلطالق ،لكن
األف��ق السياسي أم��ام المك ّونات األس��اس لجيش الفتح ،مغلق
خصوصا ً «النصرة» التي تشهد انشقاقات صامتة قد تنفجر
إذا أعلن الجوالني عن تأسيس إمارة ،من هنا فإنّ البعض منهم
يعتبر أن المغامرة بفتح معركة سهل الغاب سوف تؤخر المعركة
الداخلية وتعيد «النصرة» و«أحرار الشام» إلى الواجهة اإلعالمية
والسياسية بانتظار اتضاح الموقف الدولي بعد االتفاق النووي
اإليراني الغربي.

نضال حمادة

مراد :لإعادة النظر في عالقتنا مع المغتربين
البقاع ـ أحمد موسى
أقام حزب االتحاد غداء تكريميا ً
لنائب رئ��ي��س ات��ح��اد المؤسسات
والجمعيات العربية ف��ي أميركا
الالتينية وم��ن��دوب ح��زب االتحاد
في فنزويال أرماندو م��راد« ،تقديرا ً
ل��ج��ه��وده ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى توحيد
الجاليات العربية في االغ��ت��راب».
وقد حضر المناسبة الوزير السابق
بشارة مرهج ،النائبان السابقان
ج��ه��اد الصمد ون���ادر س��ك��ر ،عميد
ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي حسان صقر،
م��س��ؤول ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة في
حزب الله عمار الموسوي ،سفيرة
فنزويال سعاد كرم ،سفير باراغواي
السيد حسن خليل ضيا ،والقائم
بأعمال سفارة كوبا ،وعدد كبير من
الشخصيات الحزبية واالجتماعية
واإلعالمية وأص��دق��اء المحتفى به
الذي ت ّم تسليمه درعا تقديرية.
وألقى رئيس حزب االتحاد الوزير
السابق عبد الرحيم مراد كلمة رحب
فيها بالحضور ،و اعتبر «أنّ المطلوب
منا أن نعيد النظر في عالقتنا مع
اللبنانيين في بلدان االغ��ت��راب ألنّ
أصل االقتصاد اللبناني يقوم بالدرجة
األولى على التحويالت التي تأتي من
بالد االغتراب إلى لبنان ولست أنا من
أقول هذا الكالم فقد قاله قبالً حاكم

جال األمين العام لحزب الطاشناق
النائب هاغوب بقرادونيان ونائبه
أوبديس غيدانيان مع وف��د مشترك
من لجنة البيئة في الحزب وبلدية
ب����رج ح���م���ود ب��رئ��اس��ة ان��ت��ران��ي��ك
مصراليان ون��ائ��ب الرئيس ج��ورج
كريكوريان ،على ع��دد من مشاريع
مدينة صيدا اإلنمائية لالطالع من
رئيس بلدية صيدا محمد السعودي
على تجربة المدينة في التخلص من
جبل النفايات ،وتفقد معمل معالجة
النفايات المنزلية الصلبة ،وذل��ك
لتطبيق ه��ذه التجربة ف��ي منطقة
برج حمود التي تعاني من المشكلة
نفسها.
ش��ارك في الجولة المشرف على
م��ش��روع إع���ادة تأهيل منطقة جبل
النفايات (سابقا) وتحويله إلى حديقة
عامة المهندس إدغ��ار شهاب وممثل
شركة «الجهاد» للتجارة والمقاوالت
المنفذة ألعمال المشروع المهندس
جمال محفوظ وممثل برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي المهندس نيقوال
غريب وخبراء.
وأث��ن��ى ب��ق��رادون��ي��ان على تجربة
صيدا «الناجحة على المستوى البيئي
والتي هي مثال ينبغي أن يحتذى به

ر�سالة الغارة ( ...تتمة �ص)1
ويشي هذا األمر بعمق التنسيق اإلعالمي وليس
فقط اللوجستي بين إرهابيي مدينة الزبداني
واالستخبارات «اإلسرائيلية».
ومن ناحية ثانية فإنّ توقيت «إسرائيل» لغارتها
على قوسايا يتض ّمن رسالة إلرهابيّي الزبداني من
«أحرار الشام» إلى «جبهة النصرة» بأكثر مما هي
موجهة إلى «القيادة العامة» أو حتى إلى دمشق
وحزب الله .فالرسالة تقول إلرهابيّي الزبداني إنهم
ليسوا وحدهم ،وإنّ «إسرائيل» معهم ،وإنّ المطلوب
هو إطالة أمد الحرب لتتح ّول إلى حرب استنزاف.
وت��درك «إسرائيل» بحسب تقارير متخصصة
نشرتها وسائل إعالمية صهيونية ،أن معركة
الزبداني ليست من النوع ال��ذي يلبّي تمنيات
االستخبارات «اإلسرائيلية» بتحويلها إلى حرب
اس��ت��ن��زاف ،أوال ً ألنّ الجيش ال��ع��رب��ي ال��س��وري
والمقاومة هما اللذان يطيالن أمد المعركة لمصلحة
استخدام تكتيك القضم واالقتصاد في عدم إلحاق
أضرار بالمدينة ،ثانيا ً أن ما يحصل داخل الزبداني
ليس ص��م��ودا ً لإلرهابيين ،بل نتيجة ع��دم ترك
مخارج آمنة لهم للخروج منها.

غارة الزبداني «إسرائيلياً»

ال شك أن غارة الزبداني هي جزء من مناورة

بقرادونيان والوفد خالل الجولة في صيدا
في سائر المناطق» .وقال« :أحببنا أن
نقوم بهذه الزيارة لمدينة صيدا ،وقد
اطلعنا على تجربتها الناجحة والتي
يمكن أن نستفيد منها .ما رأيناه من
تحويل جبل النفايات إل��ى حديقة
ومكان جميل بالواقع هو عمل جبار
ونتيجة ايمان وارادة ،وإن شاء الله
نستطيع تعميم هذه التجربة على كل
لبنان وعلى كل المناطق اللبنانية».

م���ن ج��ه��ت��ه ،ق����ال ال��س��ع��ودي:
«يسرنا ف��ي بلدية صيدا أن نضع
تجربة المدينة ف��ي التخلص من
النفايات ،وإطالع النائب بقرداونيان
والوفد الزائر أيضا ً على أي أساس
تتم معالجة النفايات ف��ي معمل
الفرز والمعالجة ليواجهوا الكارثة
البيئية التي يتعرضون لها بأفضل
الحلول».

�إعالنات ر�سمية

بمرحلة لم يعد فيها مكان للمقايضات ولو بقي زمان االنتظارات
محكوما ً بنضج واشنطن وحلفائها لتقبّل حقيقة عنوانها العودة
إلى األصل ،وهي أنّ الحرب على اإلرهاب تشكل عنوان أي مداخلة
دولية في سورية لتشكيل حلف داخلي سوري وإقليمي ودولي
يبدأ بتب ّرؤ الذين تو ّرطوا مع اإلرهاب بنية السيطرة على سورية
م��ن جريمتهم والتكفير عنها بوقف ك � ّل م��ال وس�لاح وتس ّرب
عبر ال �ح��دود وت �ع��اون ضمني س � ّري أو علني ،وب�ع��ده��ا اعتبار
شكل الحكم وآلياته أمرا ً
يخص السوريين وحدهم يق ّررونه في
ّ
صناديق االقتراع والسير بسيناريو يتوحد فيه السوريون وراء
جيشهم ودولتهم وص��والً إلى االنتخابات البرلمانية السورية
في الربيع المقبل لتكون فرصة جواب السوريين عما يريدون،
وحيث ستتيح انتخابات مجمع عليها وعلى االعتراف بنتائجها
والحكومة المنبثقة منها ،الفرصة لمن يريدون تعديل الدستور
بما في ذلك مدة والية الرئيس الذي يطالبون برحيله أن يحققوا
مرادهم إذا نالوا غالبية ثلثي البرلمان المنتخب تحت عين المبعوث
األممي ورعايته ووجود مراقبيه.
 م�ب�ع��وث ج��دي��د لمهمة ج��دي��دة ودي م�ي�س�ت��ورا ل��رح�ي��ل فيالخريف أو لمطلع العام عندما يحين موعد التسويات الكبرى في
المنطقة ،فهل يتهيأ رئيس حكومة ماليزيا السابق مهاتير محمد
للمهمة؟
ناصر قنديل

«إسرائيل» العسكرية التي جرت في األيام األخيرة،
وحصلت بعض فعالياتها في مناطق قريبة من
األراضي اللبنانية والسورية .فـ«إسرائيل» تريد
إظهار أن تطورات المنطقة من االتفاق النووي
مرورا ً بتقدّم الجيش السوري في تدمر وصوال ً إلى
إنجازات المقاومة والجيش السوري في منطقة
الزبداني ،لن تؤدّي إلى حرمان «إسرائيل» زمام
المبادرة العسكرية.
والرسالة التي تريد هذه المناورة تظهيرها،
كما صار واضحا ً اآلن عن طريق ربطها بغارة
قوسايا ،موجهة بدرجة أولى إلى المجموعات
اإلرهابية في سورية ،من أجل حشد معنوياتها
التي طاولها إحباط شديد سياسي وعسكري في
األسابيع القليلة األخيرة.
تقول معلومات دبلوماسية إنّ «إسرائيل» بعد
االتفاق النووي بين إيران ومجموعة  1+5باتت
ملح بإظهار ثالثة أمور رئيسة:
معنية في شكل ّ
األول أنها لم تفقد زمام المبادرة االستراتيجية
العسكرية في المنطقة.
الثاني أنها ال تزال األه ّم من بين ك ّل الالعبين
اإلقليميين ،بحيث انه سيكون لها الكلمة األولى
في رس��م المستقبل السياسي ل��دول المنطقة،
وبخاصة في سورية.

مصرف لبنان رياض سالمة ولكننا ال
نقدّر هذا األمر تقديرا ً وافياً».
وأش��ار إل��ى «أنّ ك�� ّل مواقف دول
اميركا الالتينية التي كانت تعتبرها
أميركا بمثابة حديقة خلفية لها
تح ّولت لمواقف مؤيدة لقضايانا
ورغ��م ك�� ّل ذل��ك ال نريد ان ن��رى هذا
التح ّول او نأخذه في االعتبار».
وألقى المحتفى به كلمة قال فيها:
«اليوم يت ّم تكريمي من قبل إنسان
ك ّرمه لبنان والعالم العربي والشرفاء
وك�� ّرم��ت��ه أع��م��ال��ه ،م��ن ه��ذا اإلنسان
تعلمت عن بعد وأنا في عالم االغتراب
الحب واالنتماء لهذه األرض وأهمية

ال��ح��ف��اظ على التعايش والعيش
المشترك واالنفتاح واالعتدال وبناء
ال��دول��ة ف��ي لبنان ووح���دة المصير
العربي والنضال والكفاح والتصدي
لعدونا األساسي والطبيعي أال وهو
ال��ع��دو الصهيوني ،وأن ال ننسى
أنّ فلسطين ال يمكن أن تتح ّرر إالّ
بالرجوع إلى التعاليم واإليديولوجيا
الناصرية والمفهوم القومي وعدم
تضييع البوصلة بالخالفات المحلية
هنا وهناك ،والتي هي جزء من تفتيت
الوطن العربي إلى دوي�لات طائفية
تتناحر في ما بينها لخدمة العدو وما
يسمى إسرائيل».

الطا�شناق ّ
يطلع على تجربة �صيدا حول النفايات

دي مي�ستورا ( ...تتمة �ص)1
وتلغي موقعها المقاوم ،وهما ما يرمز إليهما الرئيس بشار األسد،
وتضع الجيش وأجهزة األمن على مشرحة الفك والتركيب وصوالً
إل��ى س��وري��ة خ��ارج ال �ص��راع م��ع «إس��رائ �ي��ل» وخ ��ارج المعسكر
المناهض للهيمنة األميركية والغربية ،أي دول��ة هامشية في
اإلقليم يأكل ناسها ويشربون ويخرجون من المعادالت الكبرى،
تتكون مؤسساتها الدستورية من جمع بقايا نظام ن��زع رأسه
مع معارضة بال رأس وال جسم تتلقى تعليماتها من الخارج،
فتشبه سورية مصر بوضعها الحالي بأحسن حال ،ولما فشل
اإلب��راه �ي �م��ي وف�ش�ل��ت أوراق اإلره� ��اب ال �ت��ي استعملها الغرب
وحلفاؤه اإلقليميون لبلوغ هذه الغاية ،بدأ االعتراف باإلرهاب
مشكلة رئيسية جيء بدي ميستورا على قاعدة التسليم بالقبول
ببقاء الرئيس السوري بشار األسد ،مقابل إعادة تكوين النظام
السياسي على أس��اس التقاسم الطائفي للحكم على الطريقتين
اللبنانية والعراقية ،ووضع الحكومة السورية الجديدة صاحبة
الصالحيات ضمن منظومة تديرها واشنطن وحلفاؤها للحرب
على اإلره��اب ،لتكون الرئاسة السورية نسخة عن الرئاستين
اللبنانية والعراقية.
 مرحلة دي ميستورا انتهت والرهان سقط ودخلنا مرحلةجديدة ،فمع االنتصارات الميدانية للجيش السوري والمقاومة
وصمود الشعب والجيش في سورية وتمسكهم برئيسهم ونهجه
االستقاللي والمقاوم ،وتوقيع التفاهم النووي اإليراني إيذانا ً

مراد يسلم الدرع التقديرية إلى المحتفى به

الثالث أنها في مواجهة ح��زب الله فهي لن
تستسلم للمعادلة ال��راه��ن��ة العسكرية غير
المواتية لها ،وأنها ال تزال تعمل وستعمل أكثر
لتصحيحها بعد االتفاق النووي.
قصارى القول إن موقع القيادة العامة في
قوسايا ت ّم انتقاؤه كهدف لـ«إسرائيل» العتقادها
بأنه يبقي الباب مفتوحا ً لتحاشي ر ّد حزب الله
عليه ،وأيضا ً ألنه يرمز لتحالف قوى الممانعة
ال��ع��س��ك��ري وال��س��ي��اس��ي اللبناني وال��س��وري
واإليراني على جبهة قتال التكفيريين في سورية،
وأي��ض��ا ً ألن��ه يقع ب��ال��ق��رب م��ن س��اح��ة معركة
الزبداني .وك�� ّل ه��ذه الميزات لموقع الزبداني
يجعل «إسرائيل» من وجهة نظره تصيب أكثر
من حجر في وقت واحد ،وتطيّر أكثر من رسالة
في ضربة واحدة ،مع منسوب أق ّل من حصول ر ّد
فعل من حزب الله على عدوانها.
ت��ب��دو «إس��رائ��ي��ل» م��ن خ�لال قيامها بغارة
قوسايا ،أنها وضعت نفسها في موقع يجعلها
أك��ث��ر ع��رض��ة إلظ��ه��ار ن��ق��اط ضعفها ف��ي مقابل
م��ا ت��ري��ده بخصوص إظ��ه��ار أن قوتها تستع ّد
الستعادة المبادرة االستراتيجية بعد االتفاق
النووي.

يوسف المصري

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ النتيجة األولية للتدقيق
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي\
دائرة التدقيق) المكلف الوارد اسمه في الجدول أدناه المجهول مركز العمل ومحل اإلقامة
حاليا للحضور شخصيا أو من ينوب عنه قانونا خ�لال مهلة ثالثين يوما من تاريخ
 2015/7/31إلى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي \صيدا\ السراي
الحكومي\ مبنى مالية لبنان الجنوبي\ دائرة التدقيق\ الطابق الثاني لتبلغ المقترحات
األولية لتعديل التصريح.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ 2015/8/30
عمال بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
االجراءات الضريبية).
اسم المكلف
ورثة -ناظم محمد درويش أبو خليل

رقم المكلف
225216

النشاط
الطبيب األخصائي والجراح

تبدأ مهلة إبداء المالحظات على النتيجة األولية للتدقيق المحددة بثالثين يوما اعتبارا من
يوم التالي لتاريخ التبليغ أي في  2015/08/31وتنتهي في  2015/09/29ضمنا.
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني
الهاتف754086-07 720014-07 720012-07 :
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبدالله
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
1405
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ أمر مهمة
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي\
دائرة التدقيق) المكلف الوارد اسمه في جدول أدناه المجهول مركز العمل ومحل اإلقامة حاليا
للحضور شخصيا أو من ينوب عنه قانونا خالل مهلة ثالثين يوما من تاريخ 2015/7/31
إلى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي \صيدا\ السراي الحكومي\ مبنى مالية
لبنان الجنوبي\ دائرة التدقيق\ الطابق الثاني لتبلغ أمر مهمة.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ 2015/8/30
عمال بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
االجراءات الضريبية).
اسم المكلف

رقم المكلف

سمارت للتجارة العامة 2050616 SMART GENERAL TRADING
محمد حسين بدوي

عمال بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
االجراءات الضريبية).
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

عماد محمد الزيباوي

508166

RR145390391LB

بسام حسين فواز

2645962

RR145387052LB

تبدأ مهلة االعتراض على غرامة تعديل المعلومات وغرامة عدم تصريح ر 8المحددة
بشهرين اعتبارا ً من ي��وم التالي لتاريخ التبليغ أي في  2015/09/30وتنتهي في
 2015/10/30ضمنا.
رئيس دائرة معالجة المعلومات بالتكليف
مازن البلبل
للمراجعة العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق األول
دائرة معالجة المعلومات
الهاتف754914-07 720014-07 720012-07 :
رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
1405
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ نتيجة اعتراض
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -مالية محافظة الجنوب -دائرة
االعتراض واالستئناف المكلفين الواردة اسماؤهم في الجدول أدناه ،المجهولي مركز
العمل أو محل اإلقامة حاليا للحضور شخصيا أو من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة
ثالثين يوما من تاريخ  2015/7/31إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية
اإلقليمية في محافظة لبنان الجنوبي \صيدا\ السراي الحكومي -الطابق الثاني لتبلغ
نتيجة االعتراض.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ 2015/8/30
عمال بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
االجراءات الضريبية).
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

يوسف محي الدين عنتر

1129658

RR125490572LB

ندوى السيد شرف الدين

505173

RR125490626LB

يحي مصطفى بلحس

333169

RR125490609LB

نعيمة نقوال عساف بو سابا

553317

RR125490918LB

النشاط

جان حبيب النجار

402175

RR125490714LB

البيع بالتجزئة الجهزة
التدفئة وتكييف الهواء

محمود احمد حايك

2753497

RR145407004LB

علي صبحي دياب

1241177

RR145408336LB

مفيد محمد علي االبريق

683355

RR145408340LB

شاكر حكمت سلمان

552976

RR145407021LB

حسن احمد ناصر

82132

RR125490793LB

حسين علي خليفة

16148

RR125490776LB

للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني
الهاتف754086-07 720014-07 720012-07 :
رئيس دائرة التدقيق بالتكليف
محمد سامي عبدالله
رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
1405
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ غرامة تعديل معلومات وغرامة عدم تصريح ر 8وفرق ضريبي
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -مالية لبنان الجنوبي -دائرة معالجة
المعلومات المكلفين ال��واردة اسماؤهم في الجدول أدناه ،المجهولي مركز العمل أو محل
اإلقامة حاليا للحضور شخصيا أو من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما من تاريخ
 2015/7/31إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان
الجنوبي \صيدا\ السراي الحكومي -الطابق االول لتبلغ الغرامة.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ 2015/8/30

تبدأ مهلة الطعن بنتيجة االعتراض المحددة بشهرين اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ
التبليغ أي في  2015/09/30وتنتهي في  2015/10/30ضمنا.
للمراجعة العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني
دائرة االعتراضات
الهاتف754914-07 720014-07 720012-07 :
المراقب الرئيس
هنادي عاكوم
رئيس دائرة االعتراضات
محمد سعد
رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
1405

