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حمليات � /إعالنات

�إ�شادة بعملية القد�س وتنديد باالعتداءات «الإ�سرائيلية»

�صالح :للم�صالحة بين الف�صائل على قاعدة المقاومة
و�إطالق انتفا�ضة �شعبية لمواجهة العدوان
أث���ارت عملية ال��ق��دس البطولية
ردود فعل مشيدة بمنفذ العملية
الشهيد مه ّند حلبي ودعت الفصائل
الفلسطينية إلى المصالحة والوحدة
الوطنية وإط�لاق انتفاضة شعبية
وت��ع��زي��ز العمل ال��م��ق��اوم لمواجهة
ال��ع��دوان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» المستمر
والمتصاعد.
الفصائل
ودان���ت ق��ي��ادة فصائل «منظمة
التحرير الفلسطينية» في لبنان،
ببيان «التصعيد اإلسرائيلي الذي
تشهده مختلف مدن وقرى الوطن
المحتل ،خاصة مدينة القدس»،
واستنكرت «ال��ت��ع� ّرض بوحشية
ودموية للمواطنين الفلسطينيين،
من قبل جنود االحتالل الصهيوني،
ف����ض��ل�اً ع�����ن إط���ل���اق ال���ع���ن���ان
للمستوطنين المجرمين للتنكيل
بالمواطنين ،وإح���راق ممتلكاته
ومزروعاتهم».
ورأت في «هذا التصعيد اإلرهابي،
إع�ل�ان ح���رب ش��ام��ل��ة ض��د الشعب
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ،ت��ق��وده��ا وت��ن��ف��ذه��ا
بشكل منظم وم����دروس الحكومة
اإلسرائيلية الصهيونية اليمينية
المتطرفة» ،محذرة من «مغبة االنزالق
واالس���ت���دراج للمحاولة الخبيثة،
ال��ت��ي ت��خ��ط��ط ل��ه��ا ح��ك��وم��ة ال��ع��دو
اإلسرائيلي ،وه��ي تحويل الصراع
في األراضي الفلسطينية المحتلة من
صراع سياسي إلى صراع ديني ،من
أج��ل تضليل ال��رأي العام العالمي،
إلع��ادة جذب تعاطفه وتضامنه مع
إسرائيل».
ودعت الجماهير الفلسطينية في
لبنان ،إلى «المشاركة النشطة في
الفعاليات الوطنية ،التي تدعو لها
مختلف الفصائل والقوى الوطنية
واإلسالمية ،للتضامن مع أهلنا في
فلسطين ،ت��أك��ي��دا ً ل��وح��دة الشعب
ووحدة المصير ووحدة األهداف».
وح� ّي��ت «أرواح الشهيدين مهند

رف��ي��ق حلبي وف���ادي ع��ل��وان ،وكل
ال��ش��ه��داء ال��ذي��ن سقطوا دف��اع �ا ً عن
ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وح��ق��وق��ه
المشروعة في أرضه».
ونظمت «الجبهة الديمقراطية
ل��ت��ح��ري��ر ف��ل��س��ط��ي��ن» ،اع��ت��ص��ام �ا ً
جماهيريا ً عند مدخل مخيم مار الياس
ف��ي ب��ي��روت ،وأل��ق��ى عضو المكتب
ال��س��ي��اس��ي للجبهة الديمقراطية
ومسؤولها في لبنان علي فيصل ،كلمة
حيّا فيها «أبطال العمليات البطولية
ضد المستوطنين» ،و«صمود الشعب
الفلسطيني في مواجهة قمع االحتالل
وجيشه الفاشي في الضفة والقدس
ونابلس والخليل وقلقيلية وجنين
ورام الله والعيسوية وعموم الضفة
المحتلة».

والمرابط ،فإننا ندعو جميع القوى
واألح����زاب إل��ى وقفة تضامنية مع
فلسطين قبلة الوطنيين وقضيتهم
األولى.
كما نتوجه إلى الفصائل الفلسطينية
إل��ى م��غ��ادرة حالة االنقسام القاتل
واإلسراع باتجاه المصالحة والوحدة
الوطنية على قاعدة خيار المقاومة
وإط�ل�اق انتفاضة شعبية وتعزيز
العمل المقاوم لمواجهة هذا العدوان
المستمر والمتصاعد.
كما نطالب المؤسسات العربية
وال��دول��ي��ة بالتحرك العاجل لمنع
الصهاينة من تنفيذ مخططهم لتغيير
م��ع��ال��م ال��م��س��ج��د األق��ص��ى وس��ائ��ر
ال��م��ق��دس��ات ع��ل��ى أرض فلسطين
السليبة».

صالح

لجنة األسير سكاف

وفي هذا اإلط��ار ،قال األمين العام
للمؤتمر ال��ع��ام ل�لأح��زاب العربية
قاسم صالح في بيان« :تأتي العملية
االستشهادية التي ن ّفذها المجاهد مه ّند
حلبي في مدينة القدس ،والتي أدّت
إلى مقتل مستوطن ْين وجرح عدد آخر،
كر ّد طبيعي على العدوان الصهيوني
المستم ّر وعلى اقتحام وتدنيس حرم
المسجد األقصى والمحاوالت الحثيثة
لتدميره وت��ه��وي��ده وإق��ام��ة الهيكل
المزعوم مكانه.
إنّ هذه العملية البطولية تحصل
في ظ � ّل صمت عربي ودول��ي مريب
يصل إل��ى ح � ّد التواطؤ على جرائم
ق���وات االح��ت�لال الصهيوني بحق
أبناء الشعب الفلسطيني واعتداءات
المستوطنين على القرى الفلسطينية
والتي سقط جراءها أكثر من ثمانين
جريحاً.
إننا إذ نتوجه باسم األمانة العامة
للمؤتمر ال��ع��ام ل�لأح��زاب العربية
بالتبريكات والتحية إلى روح الشهيد
مهند وبأحر التعازي إلى عائلته وإلى
عموم الشعب الفلسطيني الصامد

توجهت «لجنة أصدقاء
ك��ذل��ك،
ّ
اﻷس��ي��ر يحيى س��ك��اف» بالتحية
إل��ى روح الشهيد حلبي م��ؤك��دة أنّ

«العملية ه��ي ر ّد طبيعي م��ن قبل
الشعب الفلسطيني على جرائم العدو
الصهيوني بحق المسجد اﻷقصى
والمقدّسات اإلسالمية والمسيحية
التي يقوم االحتالل يوميا ً بتدنيسها
واالعتداء عليها على مرأى المجتمع
الدولي المنحاز للعدو الصهيوني،
وال���ذي ال ي��ح� ّرك ساكنا ً لوقف تلك
االعتداءات».
ودع���ت اللجنة جميع الفصائل
الفلسطينية «إلى التضامن والتكامل
والعمل بخيار المقاومة ،ﻷنه الخيار
الوحيد القادر على مواجهة العدو
واستعادة األراضي المحتلة وتحرير
اﻷسرى ،ﻷنّ هذا العدو ال يفهم إال لغة
المقاومة المسلحة».
وط��ال��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة «ال��ش��ع��وب
العربية وأحرار العالم برفع الصوت
لمساندة الشعب الفلسطيني المظلوم
ف��ي ت��ص �دّي��ه ل��ل��ع��دو الصهيوني،
ﻷنّ فلسطين ه��ي القبلة المركزية
واألساسية لألمة».

النابل�سي :يجب �أ ّال يتح ّول الحج
�إلى فري�ضة خطيرة ومخيفة
استقبل العالمة الشيخ عفيف النابلسي وفدا ً علمائيا ً إيرانيا ً بحضور مسؤول
العالقات الخارجية في «تج ّمع العلماء المسلمين» الشيخ حسين غبريس.
وأكد النابلسي خالل اللقاء أن «فاجعة منى ال تطال فئة معينة من المسلمين
وإنما طالت المسلمين جميعاً .ولذلك ال بد من القيام بعمل كبير لئال تتكرر مثل
هذه الحوادث المأسوية ويجب الضغط على المسؤولين السعوديين إلجراء
تحقيقات شفافة ونشر ذلك أمام الرأي العام».
أضاف« :إنّ الروايات المتناقضة للحادثة تضع أكثر من عالمة استفهام
ولكن إن كانت الحادثة وقعت فلماذا التعاطي المهين واالستخفاف الصارخ في
إجراءات البحث ونقل الجثامين إلى بلدانهم؟».
وقال« :أمام هذا الواقع ال يسعنا إال المطالبة بمشاركة الدول اإلسالمية التي
لديها خبرة وافية في تنظيم المهرجانات الكبرى في إدارة مناسك الحج لئال
يتحول الحج إلى فريضة خطيرة ومخيفة ومقلقة».

من يريد خو�ض ( ...تتمة �ص)1
ناهيك عن الكالم المعلن لوزير الحرب «اإلسرائيلي» موشي يعالون
بحق «جبهة ال��ن��ص��رة» ك��ق��وة اع��ت��دال .ش��ارك��ه توصيفها ه��ذا قادة
في المنطقة من الرئيس التركي رجب أردوغ��ان الذي أضاف دعما ً
لوجستيا ً استثنائيا ً لـ«النصرة» فوق وصفه هذا ،إلى النائب اللبناني
وليد جنبالط الذي غامر بمصير الدروز في سورية لضمان نجاح
ما أسماها «ثورة الشعب السوري الذي تمثّله النصرة» وما بينهما
وزير العدل اللبناني ممثالً تيار المستقبل أشرف ريفي الذي دعا إلى
عدم التس ّرع بوصف «النصرة» باإلرهاب غداة ذبحها عددا ً من جنود
الجيش اللبناني ،قائالً إنه عاتب على الثوار بسبب هذا الفعل الخاطئ
وداعيا ً إلى الحوار معهم على أس��اس صفتهم هذه كـ»ثوار» وليس
كإرهابيين .ومنعا ً للنسيان ،ال ب ّد من التذكير ك ّل لحظة بأنّ «النصرة»
هي تنظيم «القاعدة» الرسمي.
 تقدّم الحربان الدائرتان اليوم في سورية واليمن فرصا ً هامةلتقييم ه��ذا االستنتاج ،وفحصه وتمحيصه ،حيث يتصدّر الدور
الروسي التح ّوالت الجارية في مسار الحرب في سورية ،ويتصدّر
الدور السعودي محاوالت فرض مسار الحرب في اليمن ،وتتوزّع
ردود الفعل من حولهما ،بطريقة الفتة ،فالحرب في سورية التي
حيّد التحالف الذي تقوده واشنطن تنظيم «القاعدة» من الئحة أهدافه
فيها ،وبنت أط��راف��ه م��ع تنظيم «ال��ق��اع��دة» أفضل ع�لاق��ات التحالف
والتعاونُ ،يراد لها عنوان حصري هو القضاء على «داع��ش» ،وهو
تنظيم إرهابي متف ّرع من القاعدة وملتزم بفكرها األصولي وقائدها
األصيل ونهجها األصلي ،وهذا الهدف بتأديب «داعش» هو ما تريده
«القاعدة» وتسعى إليه .وفي اليمن تدور الحرب السعودية بالتنسيق
والتعاون مع «القاعدة» وتمنح مسلّحيها لقب «المقاومة الشعبية»،
وتستهدف الحوثيّين ،الذين تستهدفهم «القاعدة» أيضاً ،وفيما ينال
الدور الروسي احتجاجا ً يصل ح ّد التهديد من دول الغرب وحلفاء
أميركا بسبب ع��دم حصر حربه ب��ـ»داع��ش» ،ينال ال��دور السعودي
الثناء ويحظى بالدعم والمباركة ،وليس من فارق بينهما إال شيء
ينسق مع «القاعدة» و َمن يقاتلها؟
واحد هوَ :من ّ
 م��ح��اول��ة تفسير ال��ف��ارق بين ال��دوري��ن ال��روس��ي والسعوديفي حر َبي سورية واليمن بالموقف من الرئاستين ،محكوم عليها
بالفشل لسبب بسيط ،وهو أنّ منصور هادي الذي منح تغطية عدوان
على بلده د ّمر مرتكزات العمران وقتل البشر ود ّمر الحجر ،ال يمكن
افتعال المقارنة بينه وبين الرئيس السوري بشار األسد ،والقول إنّ
ه��ادي مسالم واألس��د دم��وي ،وبذريعة هذا الفارق المفتعل يصير
التدخل السعودي مب ّررا ً لحماية رئيس شرعي مسالم ،عكس التدخل
الروسي في سورية ،فمسؤولية ما تكبّده اليمن خالل ستة شهور من
العدوان السعودي يحملها هادي ،الذي لم تكن مسالمته قبل العدوان
إال عالمة ضعفه وهزاله ،كدليل على عدم وجود مواطن يمني واحد
مستع ّد لرفع صورته وال جندي يمني واحد مستع ّد إلطالق رصاصة
واحدة دفاعا ً عنه وال إهراق نقطة دم واحدة لحمايته .وعندما تسنّت
له جيوش الغزو لم يتو ّرع عن منحها التغطية التي طلبت والتصرف

م�ستمرون ( ...تتمة �ص)1
الرو�س
ّ
مع انفالت قطعان المستوطنين خصوصا ً
في القدس ،وعلى بوابات وباحات المسجد
األق���ص���ى ،لينفجر ف��ي ال��م��ق��اب��ل الغضب
الفلسطيني ال��م��ق��دّس ال���ذي ك��ان��ت ترجئ
موجاته تدخالت القيادة السياسية بوهم
م��س��ارات ال��ت��ف��اوض ومنحها ال��م��زي��د من
ال��ف��رص ،وف��ي ه��ذه ال��ح��رب التي تشهدها
ال��ق��دس منذ ي��وم الجمعة ال��م��اض��ي ،أظهر
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون ،م��ق��اوم��ي��ن ومواطنين،
إبداعات الطعن من جهة وإرادة االنتفاضة
التي ع ّمت الضفة الغربية من جهة مقابلة،
بينما ت��ص��دّرت ح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلسالمي
التي أعلنت مسؤوليتها عن عمليات الطعن،
مواقف القوى المقاومة بالتهديد باستئناف
العمليات االس��ت��ش��ه��ادي��ة ال��ت��ي تستهدف
العسكريين والمستوطنين الصهاينة ،ردا ً
على ك�� ّل عمليات القتل اليومية والتهديد
المتواصل للقدس والمقدّسات .وفي قلب
ه���ذا ال��ت��ص��اع��د ب���دأت ت��ح��ل��ي�لات المعلقين
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» ف���ي ال���ق���ن���وات العبرية
والصحافة السياسية تلتقي على التوقعات
ال��ت��ي ت��ق��ول إنّ االن��ت��ف��اض��ة ال��ث��ال��ث��ة قيد
االندالع.
لبنان التائه في ق��راءة ما يجري حوله،
وح��ي��ث ك�� ّل ف��ري��ق ي��ق��رأ ف��ي ك��ت��اب ،جاءته
لتفسر
ال��ت��ح�� ّوالت ال��روس��ي��ة ال��م��ت��س��ارع��ة
ّ
ك�ل�ام أم��ي��ن ع���ام ح���زب ال��ل��ه ع��ن الحظوظ
األفضل للعماد ميشال عون رئاسيا ً إذا كان
الحساب لما سيشهده اإلقليم من تطورات،
ولتزيد ثقة العماد ع��ون بقوته مع الربط
الذي أوحى به الرئيس سعد الحريري بين
مستقبل الرئاستين في سورية ولبنان.
ال��ع��م��اد ع���ون س��ي��ع��ل��ن غ����دا ً م��وق��ف��ه من
المشاركة في الحكومة والحوار ،في ضوء
مصير م��س��اع��ي الحلحلة ل��ب��ل��ورة مخرج
ي��ب��ق��ي ال��ع��م��ي��د ش��ام��ل روك����ز ف���ي الخدمة
العسكرية وبالتالي مرشحا ً لقيادة الجيش
ب��ع��د ن��ه��اي��ة والي����ة ال��ع��م��اد ج���ان قهوجي
الممدّدة ،ويقول قريبون من عون إنه ُيع ّد
��وص��ف بالتاريخي األح��د المقبل
خطابا ً ي َ
موعد التظاهرة التي سيفتتح بها رئيس
ال��ت��ي��ار ال���وزي���ر ج���ب���ران ب��اس��ي��ل رئاسته
العلنية الشعبية للتيار ،ويالقي فيها عون
االستحقاقات من المكان ال��ذي أُخ��رج منه
قبل أكثر من عقدين بما يس ّميه المق ّربون
بنجاح السعودية وحلفائها داخ��ل القيادة
السورية وخارجها بافتعال أزمة بين عون
من جهة وس��وري��ة وق��وى خيار المقاومة
م��ن جهة أخ���رى ،ويتطلع للعودة إليه مع
نجاحه بترسيخ التفاهم بينه وبين سورية
والمقاومة ،والتصحيح للمسار الذي يراه
ب��خ��روج ال��ق��وات ال��س��وري��ة م��ن ل��ب��ن��ان من
جهة ،وبوجود حليف مشترك يمثله السيد
حسن نصرالله من جهة مقابلة.
على ضفة تيار المستقبل يبدو االرتباك
مع التطورات اإلقليمية المتسارعة عكس
توقعاته وحساباته ورهاناته ،فيما بدأت
أزم���ة ال��ن��ف��اي��ات وال��ح��ل��ول ال��م��ط��روح��ة لها
من كنف تحالفاته والحكومة التي يتح ّكم
بأغلبيتها ورئاستها ،تهدّد وضعه الشعبي
ش���م���االً وب���ق���اع���اً ،ح��ي��ث ت��ع��ال��ت صرخات

مناصريه م��ن��دّدة بموقف تياره ووزرائ��ه
مطالبة بسماع موقف واض��ح منه ،تحت
ش���ع���ار ج��ئ��ت��ن��ا م���ن ق��ب��ل ت��ط��ل��ب ل��وائ��ح��ك
هي» فهل ستسمعنا أن
االنتخابية «زي ما ّ
هي»؟
ما
النفايات ستبقى «زي
ّ

مصير الحوار يتو ّقف
على مشاركة عون

يتوقف مصير طاولة الحوار على االتصاالت
المكثفة التي تحصل على أكثر من صعيد حول
ملف الترقيات العسكرية ،وعلى حضور رئيس
تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون
الذي من المتوقع أن يحدّد اليوم مشاركته في
جلسات الحوار من عدمها.
وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن تسوية ما
يجري طبخها لملف الترقيات العسكرية ،لكنها
لم تنضج بعد ،وتتمحور ح��ول إيجاد مخرج
قانوني إلرجاء تسريح قائد فوج المغاوير في
الجيش العميد شامل روك��ز قبل حلول موعد
تسريحه إل��ى التقاعد م��ا يبقيه ضمن الئحة
المرشحين لقيادة الجيش.
وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
لـ«البناء» أنّ اتصاالت مكثفة يجريها رئيس
الحكومة تمام سالم مع جميع األطراف لتذليل
بعض العقبات ،وأوض��ح درب��اس أن سالم لن
يدعو إلى جلسة لمجلس ال��وزراء هذا األسبوع
بسبب انعقاد جلسات طاولة الحوار الوطني
على م��دى ثالثة أي��ام متتالية ،مؤكدا ً أن هذه
الجلسات ستنعكس إيجابا ً على تفعيل عمل
الحكومة.

عرقلة الخطة
ُتنذر بكارثة بيئية

على الصعيد المطلبي ،نفذ «الحراك المدني»
سلسلة من االعتصامات والتحركات توزعت بين
الروشة ووطى المصيطبة والجية وعكار رفضا ً
لخطة معالجة أزم��ة النفايات التي وضعتها
لجنة وزي��ر ال��زراع��ة أك��رم شهيب ،وللمطالبة
باسترداد األم�لاك البحرية ،وبإصالح وضع
قطاع الكهرباء ،كما رفض ما وصفه الناشطون
ب��ـ«ال��ف��س��اد ف��ي ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي للضمان
االجتماعي».
وف��ي م��وض��وع النفايات ،يبدو أن تطبيق
خطة الوزير شهيب ستعترضها عقبات عديدة
نتيجة االعتراضات الواسعة التي شملت جميع
المناطق المحدّدة في الخطة ،ما يضع لبنان
أمام كارثة بيئية وصحية خطيرة ،خصوصا ً
على أبواب فصل الشتاء.
في غضون ذلك ،نفذت حملة «بدنا نحاسب»
وحشد من أبناء منطقة إقليم الخروب ،اعتصاما ً
حاشدا ً عند مدخل معمل الجية الحراري ،ندّدوا
فيه بـ«سياسات وزارة الطاقة في حق الوطن
واإلقليم» .كما أقيم تج ّمع في ساحة حلبا رفضا ً
لنقل النفايات إلى عكار ،بدعوة من حملة «عكار
َم ّنا مزبلة» ،شارك فيه حشد من رؤساء البلديات
وهيئات المجتمع المدني وأه��ال��ي البلدات
بمكب سرار .وفي دالية الروشة ،نفذ
المحيطة
ّ
ناشطون من حمالت متعددة دعما ً «للموقوفين
المح ّررين ،الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية
مشاركتهم في التظاهرات التي شهدها وسط
بيروت احتجاجا ً على أزمة النفايات».
ونظمت حملة «بدنا وط��ن» ،اعتصاما ً أمام
مبنى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في
وطى المصيطبة  -بيروت ،ورفع المشاركون
الف��ت��ات وأطلقوا هتافات تطالب بوضع ح ّد
للفساد فيه.

العودة إلى سوكلين

وأكد األمين العام للحزب الشيوعي اللبناني
د .خالد ح��دادة لـ«البناء» أنّ المسؤولية في

تحت قيادتها كعميل م��أج��ور ،فهذا يمنح الرئيس ال��س��وري تف ّوقا ً
أخالقيا ً عليه عدا عن الدستورية والشرعية بمعناهما العميق كتعبير
عن إرادة الشعب ،حيث ال يتجرأ أعداء األسد أنفسهم على التشكيك
في وجود أغلبية وازنة من الجيش والشعب تقف وراءه وتسانده،
وقد جاءت مشاهد السوريين الزاحفين بطوفان بشري إلى صناديق
االقتراع في لبنان دليالً حيّا ً وشفافا ً على هذه الحقيقة ،ليصير الواقع
أنّ روسيا تدعم رئيسا ً وتتعاون مع جيش لهما ك�� ّل الشرعية في
سورية ،بينما تقف السعودية مستظلة بورقة توت باهتة يقدّمها
رئيس فاقد دعم أي من مواطنيه وجنود جيشه.
 التشبيه والمقارنة بحالة منصور ه��ادي يصحان مع الرئيساألوكراني السابق فيكتور بانوكوفيتش الذي كان مساندا ً لروسيا،
وانهار حكمه وف ّر من بلده ،كما فعل منصور هادي ،ولم يجد مواطنا ً
يرفع صورته وال جنديا ً يقاتل دفاعا ً عنه ،لكنه فعل ما فعله هادي
فف ّر إلى روسيا وقدم لها طلبا ً
ّ
بالتدخل ،ورغم أهمية أوكرانيا لروسيا
أكثر من سورية وربما أكثر من أهمية اليمن للسعودية لم تستعمل
موسكو طلب بانوكوفيتش كما استعملت الرياض طلب ه��ادي ،بل
سعت روسيا إلى ح ّل سياسي بين مك ّونات أوكرانيا ،مقابل سعي
السعودية الحتالل اليمن بتغطية ورقة توت هادي .أما في سورية
فإنّ المفارقة هي أنّ الرئيس السوري لم يقدّم طلبا ً مشابها ً لروسيا
لطلب ك ّل من بانوكوفيتش وهادي ،بل أنجز اتفاقا ً مع روسا محوره
التنسيق في الحرب على اإلرهاب ،التي تشكل تحالف دولي إقليمي
تحت شعارها يقاتل ف��ي س��وري��ة وفيه ك�� ّل أع���داء س��وري��ة ،ويقوم
بحرف الحرب عن أهدافها نحو حماية «القاعدة» وتبرير التعاون
معها ،والمنطقي أن تسعى سورية إل��ى قيام تحالف بوجهه ُيعيد
الحرب إلى نصابها الصحيح.
 ل��م ي ُعد ثمة فرصة لتمويه حقيقة ص��ارت راس��خ��ة م��ع تراكمالوقائع ،قوامها أنّ تحالفا ً بين «إسرائيل» و«ال��ق��اع��دة» ،ك��ان قائما ً
باألساس ،وكان يتقاسم المهام في ترتيب خطوات واشنطن بالفعل
ور ّد الفعل والضغوط واالستدراج ،صار بفعل ما شهدته المنطقة من
تطورات بحاجة لتضافر علني للجهود ،ما استدعى تغييرات هيكلية
في لوحة األهداف ولوحة التحالفات .والمثير لالستغراب أنه بعدما
كانت «القاعدة» تخوض ح��روب أميركا بالوكالة ،من الحرب على
السوفيات إلى الحرب على سورية وإيران ،صارت أميركا تخوض
حرب «القاعدة» بالوكالة ،بدءا ً بتحجيم «داعش» وصوالً إلى مشروع
يفسر عدم
الترويض وإعادته إلى بيت الطاعة الظواهري ،وهذا ربما ّ
النية بالحسم مع «داعش» ،ودعم التهاون بالنيل من مواقع «القاعدة»،
التي اسمها «النصرة» أو «الفتح» أو «أحرار الشام» أو «جيش اإلسالم»
أو «تج ُّمع العزة» أو غيرها من األسماء في سورية.
 عنوان المرحلة يبدو في واشنطن ،تشكيل تحالف دولي إقليميمن اليمن إلى سورية مهمته خوض ح��روب أيمن الظواهري ،لكن
السيف الروسي سبق العذل األميركي.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية

تنفيذ خطة النفايات ال تقع على الحراك الشعبي
ب��ل على ال��ح��ك��وم��ة ،ألن مجموعات ال��ح��راك
درس���ت ب��ش��ك� ٍل م��وض��وع��ي ال��خ��ط��ة ووض��ع��ت
مالحظاتها عليها وطالبت بتعديلها قبل أن
يتح ّول المؤقت إلى دائم ويكون الرابح األكبر
سوكلين وشركاؤها ،ألنّ السلطة تريد تثبيت
الشركة وليس وقف التعاقد معها ،لذلك تريد
إح��راق ورق��ة البلديات من خ�لال الصعوبات
التي وضعتها أمامها وذلك بهدف العودة إلى
المناقصات وتلزيم سوكلين».
وأش����ار ح����دادة إل���ى «أنّ اب��ت��زاز السلطة
وتهديدها بقرب فصل الشتاء ال يعني أنّ الخطة
ستنفذ لوجود ثغرات عديدة فيها تتنافى مع
القواعد العملية ،وحذر حدادة من تنفيذ الخطة
بالقمع والقوة وح ّمل السلطة مسؤولية نتائج
اللجوء إلى خيار كهذا ،الفتا ً إلى أنّ قسما ً كبيرا ً
من البلديات ذات تركيبة سياسية والمه ّم ليس
موافقة هذه البلديات بل موافقة أهالي المناطق
وتأمين مصالح الناس».
م��ن جهة مقابلة ،أك���دت م��ص��ادر وزاري���ة
لـ«البناء» أن خطة الوزير شهيب ستتجه إلى
التنفيذ في وقت قريب وأنّ هناك إجماعا ً على
تنفيذها من جميع القوى السياسية ومن معظم
بلديات المناطق ،ووضعت المصادر اعتراضات
البعض على ه��ذه الخطة في إط��ار المزايدات
السياسية واإلعالمية.

أهالي العسكريين
الى الشارع مجدّدا ً

عاد ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيمي
«داعش» و»النصرة» اإلرهابيين إلى الواجهة،
وبالتالي عاد أهالي العسكريين إلى الشارع بعد
غيابهم منذ شهر رمضان ،فقد أقدموا أمس على
قطع الطريق عند شارع المصارف وسط بيروت،
وتحدّث حسين يوسف باسم األهالي ،كاشفا ً عن
أنّ المعلومات التي وصلتهم في اآلونة األخيرة،
تشير إلى أن ال ملف يس ّمى «ملف العسكريين»،
وأنّ ملف النفايات وملفات أخرى طغت عليه،
مشيرا ً إلى أنه عقدت  3جلسات حوار «ونحن
متأكدون أنه لم يت ّم التطرق إلى ملف أبنائنا».
ث��م ت��وج��ه األه��ال��ي م��ن ري��اض الصلح إلى
طريق المطار القديمة وقطعوها ب��اإلط��ارات
المشتعلة ،للمطالبة بح ّل ملف أبنائهم ،وسط
تعزيزات أمنية من الجيش اللبناني .وبعد
حال من التذ ّمر لدى المارة ،أعاد األهالي فتح
طريق ولفتوا إلى أنّ «الطريق سيُعاد إقفاله مرة
أخ��رى ،مشيرين إلى أنّ ج��زءا ً كبيرا ً من أهالي
هذه المنطقة ومن الشعب اللبناني سيساعد في
وتوجهوا إلى الخاطفين ،مطالبين
قطع الطريق.
ّ
إياهم بتسجيالت صوتية لجميع العسكريين،
لالطمئنان إليهم».
ونفى يوسف لـ«البناء» ما ت� ّم ت��داول��ه عن
اتصال تلقاه األهالي من المدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم طمأنهم من خالله
عن صحة أبنائهم مقابل فتح الطريق ،وأشار
يوسف إلى أنّ «فتح الطريق خطوة متفق عليها
بين األهالي إكراما ً للمواطنين الذين يريدون
السفر عبر المطار .وه��ي كانت رسالة ب��أن ال
المطار وال أيّ بقعة ستكون خطا ً أحمر أمام أهالي
العسكريين ،وللتجديد بأنّ ملف العسكريين أوال ً
وأوال ً وأنه لن يكون أيّ وزير أو مسؤول في الدولة
بمنأى عن تحركنا حتى إيجاد ح ّل للملف».
وأوضح أن «لم يت ّم أيّ اتصال معنا منذ ثالثة
اشهر من أي مسؤول في الدولة اللبنانية».
ولم تستبعد مصادر األهالي أن تكون جبهة
«النصرة» هي التي تعرقل إنجاز المقايضة مع
الدولة اللبنانية ،وأكدت المصادر أنه «لم تصلنا
أي تطمينات عن صحة العسكريين المخطوفين
منذ الزيارة األخيرة ألهالي المخطوفين لدى
ّ
نتلق أي تطمينات
النصرة في عيد الفطر ،كما لم
منذ عشرة أشهر عن صحة العسكريين لدى
داعش».

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة التدقيق الميداني ,المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
الرقم الضريبي

اسم المكلف
نضال سليمان محمد

335965

عدنان ابراهيم بكراكي

785851

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

RR145667905LB

2015/15/6

2015/6/7

RR145667914LB

2015/15/6

2015/6/7

ن��زي��ه م��ص��ط��ف��ى ك��م��ال 1076538
الذقاني

RR145667931LB

2015/15/6

2015/7/7

محمد طليس وشركاه

1269510

RR145667891LB

2015/17/6

2015/6/7

محمد مصطفى طليس

2446612

RR145667888LB

2015/15/6

2015/6/7

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1779
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة معالجة المعلومات ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

الرقم الضريبي

فؤاد إبراهيم القبرصي 1725577

رقم البريد المضمون
RR145668035LB

تاريخ الزيارة الثانية
2015/19/6

تاريخ اللصق
2015/6/7

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1779
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة التدقيق الميداني ,المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
جمال اسبر شاهين

الرقم الضريبي
260737

رقم البريد المضمون
RR145667667LB

تاريخ الزيارة الثانية
2015/12/6

تاريخ اللصق
2015/6/7

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1779
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة التدقيق الميداني ,المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
الياس ديب سعد

الرقم الضريبي
572616

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

2015/22/6 RR145667389LB

تاريخ اللصق
2015/7/7

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1779
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في
محافظة لبنان الشمالي  -دائرة التدقيق الميداني ,المكلفين ال��واردة أسماؤهم في
الجدول أدن��اه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ
طرابلس ـ التل لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من
تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة
المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني

الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
غازي فايز الطحش

الرقم الضريبي
295495

تاريخ الزيارة الثانية

رقم البريد المضمون
RR145667300LB

تاريخ اللصق
2015/7/7

2015/4/6

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1779
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة التدقيق الميداني ,المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم البريد المضمون

الرقم الضريبي

تاريخ اللصق

تاريخ الزيارة الثانية

احمد فخر الدين طالب 307503

2015/29/5 RR145667287LB

2015/8/6

فضل فخر الدين طالب 776119

2015/29/5 RR145667273LB

2015/8/6

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1779
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة االلتزام الضريبي  ,المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
روبن جليل ديب

الرقم الضريبي
3023255

رقم البريد المضمون
RR145667123LB

تاريخ الزيارة الثانية
2015/3/6

تاريخ اللصق
2015/6/7

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1779
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة االعتراض واالستئناف  ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

الرقم الضريبي

الوكالة البحرية الشرقية 83307 -
فؤاد خياط وشركاه

رقم البريد المضمون
RR145668146LB

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

2015/23/6

2015/7/7

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1779
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة معالجة المعلومات ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

محمد منير الصوفي السكري

41965

2015/16/6 RR145667962LB

2015/6/7

لينا عمر كبارة

174938

2015/15/6 RR145668000LB

2015/6/7

زينة جابر ادريس

635476

2015/15/6 RR145667980LB

2015/6/7

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1779

