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حمليات � /إعالنات

مطلوب يفجّ ر نف�سه فيقتل والدته وحفيدتها ويجرح �شقيقته وابنها و 7ع�سكريين �إ�ضاءة �أ�شجار الميالد في المناطق
دهمت قوة من الجيش اللبناني
فجر السبت ال��م��اض��ي ف��ي بلدة
دير عمار نطاق فصيلة البداوي،
المطلوب محمد حمزة ،حيث أقدم
على تفجير نفسه ،م��ا أدى إلى
وف��اة والدته حسنة حمزة وابنة
شقيقته ال��ط��ف��ل��ة إس����راء محمد
السيد وجرح شقيقته صفا حمزة.
وأصيب عدد من العسكريين ،وتــم
نقل الجرحى إلى مستشفى الخير
للمعالجة.
وف��ي التفاصيل ،ق��رع عناصر
الجيش اللبناني باب منزل شقيقة
االنتحاري ،صفا حمزة ،التي كان
يبيت لديها منذ يومين تقريباً.
وعندما علم محمد (االنتحاري)
بالمداهمة ،ح���اول إل��ق��اء قنبلة،
فتراجع عناصر الجيش ،وعندها
فجر محمد
وقعت الحادثة ،حيث ّ
نفسه بحزام ناسف مؤلف من 3

قنابل (انفجرت اثنتان منها فقط)
ما أدى إل��ى سقوط والدته وابنة
شقيقته قتيلتين ،وجرح شقيقته
وابنها.
أما جرحى الجيش اللبناني فهم:
المالزم حسن صفا ،العريف وسيم
خليفة ،العريف حسن تليجي،
الرقيب أول ف��ادي كنج ،العريف
خضر ديب وصبحي عودة ،إضافة
إل��ى عنصر م��ن ال��م��خ��اب��رات .أما
زوجة االنتحاري محمد ،فقد حاول،
بحسب المعلومات ،أن يه ّربها إلى
شقة أخ��رى ،لكنها موقوفة لدى
القوى األمنية.
وأعلن الصليب األحمر عن نقل
 6جرحى من االنفجار ال��ذي وقع
خالل عملية الدهم.

قيادة الجيش

م��ن ج��ه��ت��ه��ا ،أص����درت ق��ي��ادة

الجيش ،مديرية التوجيه ،بيانا ً
أوض��ح��ت فيه أن «المدعو حمزة
م��ط��ل��وب ل��ل��ع��دال��ة إلق��دام��ه خ�لال
العام  2014على إطالق النار في
اتجاه دوريتين تابعتين للجيش
في محلة المنكوبين  -طرابلس،
ومشاركته ضمن مجموعة مسلحة
بتاريخ  2014/9/23في إطالق
ال��ن��ار على نقطة م��راق��ب��ة تابعة
ل��ل��ج��ي��ش ف���ي م��ح��ل��ة ال���ب���داوي-
طرابلس ،م��ا أدى إل��ى استشهاد
أحد العسكريين ،إضافة إلى إطالق
النار أيضا ً في اتجاه مواطنين ما
تسبب بإصابة أحدهم .وقد أوقفت
قوى الجيش بنتيجة عملية الدهم
ع���ددا ً م��ن األش��خ��اص اللبنانيين
والسوريين على صلة باالنتحاري
القتيل .تولت الشرطة العسكرية
التحقيق ف��ي ال��ح��ادث ب��إش��راف
القضاء المختص».

تواصلت التحضيرات لعيد الميالد في المناطق ،حيث
ُرفعت الزينة في الشوارع كما أضيئت األشجار الخاصة
بالعيد.
وفي هذا السياق ،احتفلت بلدة مشغرة بإضاءة شجرة
الميالد ،عند مدخلها ،ب��دع��وة م��ن جمعية Cles de la
 ،Patienceبرعاية رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع
للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش
وحضوره ،ومشاركة الوزير السابق سليمان طرابلسي ،إمام
البلدة الشيخ عباس ذيبة ،رئيس البلدية ج��ورج الدبس،
رئيس دير القديسة تقال عين الجوزة األرشمندريت عبدالله
حميدية ،األب زاك��ي ال��ت��ن ،رئيسة جمعية Cles de la
 Patienceغيتا عجيل وعدد كبير من أبناء البلدة.

بنشعي

بدورها ،أضاءت رئيسة جمعية «الميدان» السيدة ريما
فرنجية شجرة الميالد العمالقة ونجمة الخالص ضمن
مهرجان «الميالد على ضفاف بحيرة بنشعي».
شارك في حفل االفتتاح عدد كبير من األطفال مع أهاليهم
الذين توافدوا من مختلف المناطق للمشاركة بهذا االحتفال

الضخم.
وتميّزت شجرة بنشعي هذا العام بدرج يحيط بها يوصل
ال��زوار إلى نجمتها الذهبية العالية ،وفي صعودهم كلمات
تح ّفز على األمل والسعادة وتدعو إلى التأ ّمل والعودة إلى
الذات والغفران والمحبة ،وفي األعلى يقف الزائر تحت نجمة
ضخمة ليتمنى أمنيته.
وتستم ّر احتفاالت المهرجان الميالدي على ضفاف بحيرة
بنشعي حتى العاشر من كانون الثاني المقبل ليشمل عيد
الميالد لدى األرمن.

مرجعيون

كذلك أضاء رئيس بلدية جديدة مرجعيون المهندس آمال
الحوراني وعقيلته ريما ،شجرة الميالد التقليدية العمالقة
على مدخل بوليفار البلدة ،بمشاركة نائب رئيس البلدية
سري غلمية وأعضاء المجلس البلدية والمخاتير ،وحضور
قائد الكتيبة األسبانية المقدم انطونيو فيريرا وضباط من
الكتيبة ،ورئيسي ناديي مرجعيون وشبيبة المرج ،األخت
لبيبة مبارك مديرة ثانوية الراهبات ،رجال دين وحشد كبير
من أبناء البلدة وقرى الجوار.

اإلنتحاري المطلوب

�صفعتان �أميركية وفرن�سية ( ...تتمة �ص)1
أم�لاً بتثبيت مكانة مسيحية له ،لتعود المعادلة إلى تفاهم
عون  -فرنجية بكيفية التص ّرف في حال قيام جعجع بهذه
الخطوة ،حيث القرار لديهما أن يسيرا معا ً نحو االستحقاق،
مهما كانت الخيارات.

ترشيح الحريري لفرنجية لم ِ
يأت
وحزب الله يدعم ما يق ّرره عون

يدخل لبنان في األيام القليلة المقبلة عطلة األعياد ،ولم يأت
الترشيح الرسمي من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لرئيس
تيار المردة النائب سليمان فرنجية المفروض أن يع ّول عليه
ليشكل نقطة انطالق ،ويبدو أن األمور ال تزال في مكانها من دون
أية تطورات جديدة تشي أن التسوية قد نضجت وت ّم االتفاق على
بنودها بالكامل.
وأبلغ كل من حزب الله والرئيس السوري بشار األسد الوزير
فرنجية عن قرار ال رجوع عنه أن «أي تسوية ال يمكن أن نسير بها إال
إذا حظيت بدعم العماد عون» .وفي معلومات «البناء» من مصادر
واسعة االطالع أن حزب الله «أبلغ منذ أيام قليلة العماد عون موقفا ً
واضحاً ،جديده تأكيد حزب الله موقفه الثابت المعروف وحرصه
الشديد على دعم ما يقرره الجنرال ،وعلى منع حدوث شروخ بين
الحلفاء الكبار (العماد عون والنائب فرنجية) ،وهذا ما يهمه وليس
العراضات التي تحصل ،ويهمه أيضا ً الحفاظ على سلم األولويات
بما يقفل الطريق على أية نيات سيئة إلحداث شروخ بين الحلفاء
وأن النيات الحسنة في خواتيمها».
وتؤكد مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» «أن الهدف من
المبادرة الحريرية «هو وضع فريق  8آذار أمام خيارين :األول:
االنقسام الداخلي واالختالف على خلفية عدم إجماع كل فريق 8
آذار على الوزير فرنجية ،والخيار الثاني :إذا حصل االتفاق ،وهذا
أمر مستبعَد ،فإن تيار المستقبل يستطيع استعادة كل أوراق��ه
التي خسرها في لبنان وتحقيق مكاسب جديدة» .وإذ تحدثت
المصادر عن شروط وضعها الرئيس الحريري ،أش��ارت إلى أن
لدى فريق  8آذار شروطا ً أيضا ً وأبرزها شرط العماد عون لينسحب
لمصلحة فرنجية أن يضمن األخير له ولفريق  8آذار مجتمعا ً إقرار
ينص على اعتماد لبنان دائرة واحدة على أساس
قانون انتخابي
ّ
النسبية» .ورأت المصادر أن «السلة المتكاملة معقدة جدا ً وأن
المسألة بحاجة إلى وقت».
وأك��د رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أول أمس من
البترون أن «لن نأخذ الفتات بل سنكون أصحاب الحصة الشعبية،
ليس بمعنى التقاسم ،بل بمعنى أن ما يطلبه اللبنانيون الذين
يريدون قانون انتخاب يمثلهم ويعطيهم حقهم ويعطيهم قيمة
صوتهم ويريدون رئيس جمهورية يمثلهم».
وفيما ينوي فرنجية ،بحسب ما ذكر موقع «ليبانون فايلز» زيارة
العماد ميشال عون في منزله في الرابية خالل الساعات الـ72
المقبلة ،وستتم الزيارة بعد إتمام سلسلة من االتصاالت بدأت بعد
زيارة فرنجية لعون إلى كاتدرائية القيامة في الرابية لتأدية واجب
التعزية بشقيقه روبير ،علمت «البناء» من مصادر مطلعة أن األمور

تع َّقدت جدا ً وأن الوزير فرنجية لن يترك نفسه يحترق ومن المتوقع
أن ينسحب من التسوية األسبوع المقبل لعون ،إذا تج ّرأت األطراف
األخرى مسيحياً ،خصوصا ً القوات على دعم ترشيح عون علنا ً بعد
ترشيح الحريري لفرنجية المتو ّقع مع عودته إلى بيروت األسبوع
المقبل.

التسوية ليست «طبخة أميركية»

وتؤكد مصادر دبلوماسية لـ«البناء» أن ال اتفاق خارجي على
اسم الوزير فرنجية ،مشيرة إلى «أن ال��دول الداعمة للتسوية ال
تعكس توافقا ً خارجيا ً على وصول فرنجية أكثر مما هي محاولة
لسد الفراغ الرئاسي ،مهما كان المرشح» .ولفتت المصادر إلى «أن
الخارج الذي يتم ّنى أن يبقى الوضع مستقرا ً في لبنان ،يعتقد أن
انتخاب رئيس ،أيا ً كان هذا الرئيس ،من شأنه أن يثبت األوضاع
أكثر في البلد».
وينقل عن السفير األميركي في بيروت لـ«البناء» أن هذه التسوية
ليست «طبخة أميركية» ،وأن ما يهم الواليات المتحدة انتخاب
رئيس بغض النظر عن اس��م الرئيس» ،متحدثا ً عن «اتصاالت
محلية لبنانية دبلوماسية وغير دبلوماسية بمسؤولين أميركيين
تشيد بهذه التسوية ،وبما يمكن أن تحققه وضرورة االستفادة من
تمريرها».
وتؤكد أوس��اط مق ّربة من رئيس الحزب التقدمي االشتراكي
النائب وليد جنبالط لـ«البناء» أن «التسوية الرئاسية لم تعد
مضمونة وهناك صعوبات كثيرة تقف في وجهها» .ولفتت المصادر
الموحد الرافض لتسمية فرنجية من
إل��ى «الموقف المسيحي
ّ
الرئيس الحريري ،ورفض حزب الله اإلدالء بأي موقف والتزامه
الصمت» .وشدّدت مصادر أوساط النائب جنبالط على «أن تحديد
موعد الجلسة الرئاسية في  16كانون األول لم يكن سوى محاولة
للضغط لتسريع المشاورات بخاصة أن الرئيس بري كان واضحا ً
أن تسوية فرنجية إذا طالت أكثر من أسبوعين يعني أنها َم ْو َد َرتْ ».

التواصل بين الحريري وجعجع مقطوع

وأشارت مصادر نيابية في  14آذار لـ«البناء إلى «أن المسيحيين
يتح ّركون لهبّة رفض تعيين الرئيس الحريري والنائب جنبالط
ممثل الرئاسة األول��ى من دون األخ��ذ برأيهم ،بصرف النظر عن
الشخص» .ولفتت المصادر إلى «أن الموقف المسيحي أدّى إلى
تراجع البطريركية المارونية عن الضغط الذي كانت تمارسه منذ
 25آذار الماضي حتى اليوم من النزول إلى المجلس وانتخاب
رئيس بأيّ ثمن ،إلى الدعوة للحوار قبل النزول إلى المجلس النيابي
النتخاب الرئيس».
وتشير المصادر إلى فشل المستقبل والسعودية في معالجة
موقف جعجع المتصلب الذي يتجه إلى ترشيح العماد عون .وفي
معلومات خاصة لـ«البناء» أن «السعودية غير راضية عن موقف
تجسد بعدم زيارة جعجع حتى اآلن ،فمساعي
جعجع .وهذا األمر
ّ
جعجع إليصال وجهة نظره وسماع وجهة النظر السعودية
من السعوديين باءت بالفشل ،فهو نصح عبر القناة السعودية
المعمول بها معه بـ»التواصل مع الحريري» .وأفادت المعلومات

الخاصة بـ»البناء» أيضا ً أن «التواصل بين الحريري وجعجع ليس
في أحسن أيامه وأنه مقطوع بإرادة أحد الطرفين وليس بإرادتهما
معاً».

العقدة المسيحية قائمة
وعص ّية على اإلغراء

وأك��دت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «تطورات الساعات 48
الماضية أظهرت أن ثالثية السد المسيحي المك ّون من التيار
الوطني الحر وحزب الكتائب وحزب القوات تتمتع حتى اآلن بقدرة
على الصمود أمام لعبة اإلغراءات بالمفرق التي تتع ّرض لها هذه
القوى ،وأن موقف النائب أنطوان زهرا عبر قناة الـ «أوتي في» أنه
عندما نصل إلى المفاضلة ،ستكون لرئيس تكتل التغيير واإلصالح
األولوية ،وتهنئة وزي��ر حزب الكتائب سجعان قزي حزب الله
بوفائه لحليف الجنرال وتهنئة الجنرال بحليفه حزب الله ،دليل
أن هذا الثالوث المسيحي المتماسك وموقف البطريركية المارونية
يشجع على االستفادة من الفرصة،
وبيان مجلس المطارنة الذي
ّ
كل هذا يثبت أن العقدة المسيحية ال زال��ت قائمة وعصية على
اإلغراء».

مداهمة منزل اإلرهابي
محمد حمزة مهمة وقائية

أمنياً ،قام اإلرهابي «محمد حمزة»؛ وهو مطلوب بقضايا إرهاب
وقتال ضد الجيش وباالنتماء لمجموعة أسامة منصور والموقوف
خالد حبلص اإلرهابية بتفجير نفسه عند الساعة  4والنصف فجراً،
خالل مداهمة الجيش اللبناني لمنزله برمي قنبلة باتجاه الدورية
ما أدى إلى جرح خمسة عسكريين ،هم :المالزم حسن صفا والرقيب
فادي كنج وخضر ديب ووسيم خليفة وحسن تليجة .وعلى األثر
تو ّلت قوة أخرى العملية ووقع اشتباك مسلح استمر لبعض الوقت.
ورجحت مصادر عسكرية لـ«البناء» أن «تكون لحظة مداهمة القوة
ّ
األمنية لمنزل اإلرهابي حمزة هي لحظة استعداده لخروجه لتنفيذ
مهمته» ،متخ ّوفة من أن يكون جديد قضية االنتحاريين «تحضيرهم
لألحزمة الناسفة وإبقائها في جهوزية دائمة خوفا ً من االعتقاالت».
ولفتت المصادر إلى دقة العملية ،التي «صحيح أنها أدّت إلى مقتل
عائلته وإصابة عدد من األمنيين بجروح ،إال أن المهمة تعتبر من
المهمات الوقائية لمنع ارتكاب مجزرة جديدة بحق الجمهور
العام».
من ناحية أخرى ،وفي اعتداء جديد على اإلعالم المقاوم قررت
شركة «عرب سات» منع بث قناة المنار على قمرها االصطناعي
في اعتداء فاضح بعيد عن أصول التعاقد ،لما تنتهجه القناة من
سياسة مقاومة ضد العدو اإلسرائيلي واإلرهابيين التكفيريين
ولنصرتها القضية الفلسطينية .ولفت مدير عام قناة المنار إبراهيم
فرحات إلى أن « % 5من جمهور المنار يحضر المنار من «عربسات»
ويمكنهم مشاهدتها على القمر االصطناعي «نايل سايت» ،مؤكدا ً أنه
ستكون هناك خطوات جديدة كبديل عن عربسات والقناة التي لم
تكسرها «إسرائيل» لن تنال منها «عرب سات».

قبل نهاية العام( ...تتمة �ص)1
ال��غ��رب وح��ل��ف��اؤه إن��ه��ا بقيت ع��ال��ق��ة ف��ي فيينا ،وهي
الموقف من دور الرئيس السوري ،لينصرف الجميع
إلى تصنيف اإلره��اب وفقا ً للوصفة الروسية ،ومعها
تحديد م��وع��د للحوار ال��س��وري  -ال��س��وري لحكومة
تدعم الجيش وفي ظ ّل الرئيس لتخوض الحرب على
اإلره��اب ضمن المعادالت الدولية ،التي تستدعي فك
العقوبات عن سورية وفتح العالم أمامها وتمكينها من
أسباب القوة لتسريع النصر ،فقد صار «داع��ش» بعد
باريس على أبواب واشنطن.
 ق��د ال ت��ك��ون ج��ل��س��ة ال���س���ادس ع��ش��ر م��ن الشهرالجاري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان،
طالما اللبنانيات لم تنضج بعد ،وطالما جلسة سورية

ف���ي ال��ث��ام��ن ع��ش��ر ،ورب���م���ا ت��ك��ون ج��ل��س��ة ف���ي الثالث
والعشرين مثالً ،تنتج رئيساً ،ألنّ الوقت يضغط واألمر
العالق ليس دوليا ً وال إقليمياً ،الرئيس من خط سورية
والمقاومة انتهى ،ومحصور باثنين ،عون أو فرنجية،
وال��خ��ي��ار ف��ي اللبنانيات ح��س��اب��ات��ه ف��ي ض��ف��ة الثامن
م��ن آذار سهلة بترتيب السلة المتكاملة والعروض
الحكومية المرافقة وهوية قائد الجيش وس��واه��ا من
المسائل .لكن في الضفة المقابلة ص��راع حقيقي بين
المك ّون المسلم والمك ّون المسيحي للرابع عشر من
آذار ،فالمك ّون المسلم الذي يمثله تحالف الرئيس سعد
الحريري والنائب وليد جنبالط مهت ّم بإبعاد مرشح
مسيحي صعب وات��خ��ذ ترشيحه ط��اب��ع ال��ت��ح��دّي هو

عون ،العتبارات طائفية ومصلحية متعدّدة ،والمك ّون
المسيحي الذي يمثله الثنائي القواتي  -الكتائبي مهت ّم
بمصالحه الشعبية المسيحية وكيفية إبعاد فرنجية عن
زعامة تت ّوج بتأييد عون ،ليقول ربما ترشيح عون من
قبلنا ونجاحه سيجعلنا أق��رب لجمهوره من فرنجية،
لكن مشكلتهم إنْ فعلوا وتجرأوا على تحدّي الحريري،
سيسبقهم فرنجية إلى مباركة ترشيح ع��ون ،وإنْ لم
يفعلوا وأذعنوا للحريري ،سيسبقهم عون إلى مباركة
ترشيح فرنجية.
 ال��س��ع��ودي��ة و َم���ن رك��ب ف��ي مركبها بين تسمينالعجول وصدم الرأس بالجدار.
ناصر قنديل

تركيا تلعب على الب ّر السوري بفتح حدودها
أمام «داعش» الستيراد بشر مقاتلين وتصدير
نفط مسروق من آبار سورية والعراق .تج ّرأت
أخيرا ً على أن تلعب أيضا ً في الجو السوري ض ّد
روسيا فخرقت األصول بفظاظة وع ّرضت نفسها
لعقوبات شديدة من «الحَ َكم» الروسي الصارم.
فرنسا لعب عليها «داعش» ثم لعب بها في
قلب عاصمتها فدفعت بطائراتها إلى السماء
السورية لالقتصاص من العبين إرهابيّين
حرصوا على تهديدها بألعاب دموية إضافية
بعد «لعبة» باريس المد ّوية.
الك ّل يلعب ،إذاً ،في الب ّر ال��س��وري بشكل
أو بآخر .الفريق األميركي كان أوف��د نحو 50
مستشارا ً ومد ِّربا ً إلى الفريق المعروف باسم
«وح��دات حماية الشعب الكردي» لرفع أدائه
ض ّد فريق «داع��ش» وربما أيضا ً ض ّد الفريق
التركي .مؤخرا ً أوضح كابتن الفريق األميركي
وزير الدفاع اشتون كارتر خالل جلسة استماع
له أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب
أنّ «عناصر القوات الخاصة (كوماندوس)
الذين بدأوا في االنتشار ستكون من المهمات
المنوطة بهم مداهم ُة أوكار محددة إللقاء القبض
على قادة تنظيم الدولة («داعش» في سورية
وال��ع��راق) ،وه��ذه القوات ستتم ّكن مع الوقت
من القيام بمداهمات لتحرير الرهائن ،وجمع
المعلومات االستخبارية والقبض على قادة في
تنظيم الدولة» .كما أكد انه «مستعد لتوسيع
دور القوات الخاصة في سورية».
كارتر لم ي ُقل علنا ً ما يجري فعلُه سراً :تجهيز

مطار زراع��ي في تل حجر في ري��ف الحسكة
مخصصة للطيران الحربي ،حيث توجد
بمدارج
ّ
تخص «وحدات
مستودعات لألسلحة والذخائر
ّ
حماية الشعب الكردي» .ما الغرض؟ تمكينُ
الجيش األميركي من إنزال قوات الكوماندوس
وإيصال الدعم العسكري لحلفائه الذين باتوا
يسيطرون على منطقة واسعة على جانبي
الحدود السورية  -العراقية.
المفارقة أنّ «وحدات حماية الشعب الكردي»
ال تتل ّقى الدعم اللوجستي من أميركا فحسب ،بل
من روسيا أيضاً .ففي مدينة القامشلي القريبة
من الحدود السورية – العراقية هبطت أخيرا ً
طائرة روسية في مطارها ،حيث سلّمت «وحدات
الحماية» مساعدات عسكرية.
ماذا يجري في شمال سورية ،وما المرامي
المبتغاة؟
بات واضحا ً أنّ قيام تركيا بإسقاط طائرة
روسية داخ��ل سورية قبل نحو أسبوعين قد
و ّلد ردود فعل ،سياسية واقتصادية وعسكرية،
من موسكو أدّت إلى تقويض حلم رجب طيب
أردوغ����ان بإقامة «منطقة آم��ن��ة» ف��ي شمال
سورية لتحقيق غرضين :منع األكراد السوريين
من السيطرة على المنطقة الممتدة من جرابلس
شرقا ً إل��ى عفرين غربا ً من جهة ،وم��ن جهة
أخرى وضع اليد على منطقة سورية واسعة
لتعزيز المركز التفاوضي لتركيا وحلفائها في
أي محادثات تجري مع حكومة دمشق للتوصل
إلى تسوية سياسية.
إلى ذلك ،تتقبّل سورية وإيران وروسيا دعما ً

عسكريا ً ومشاركة قتالية من أيّ دولة في وجه
«داع��ش» وإخوته إلجالئهم عن ك ّل المناطق
التي يسيطرون عليها في شمال البالد وشرقها
ووسطها وجنوبها .لكنها تشترط عدم المساس
ب��وح��دة س��وري��ة الجغرافية والسياسية.
حكومة دمشق قد توافق في مفاوضات أممية
على منح األكراد في شمال شرق البالد حكما ً
ذاتيا ً في إطار الدولة السورية الواحدة ،لكنها
ترفض أيّ ترتيبات قد تؤدّي إلى إيجاد وضع
انفصالي.
في ضوء هذه الواقعات واالعتبارات ،يمكن
تفسير مجريات الصراع في سورية بأنه يتجه
في الحاضر والمستقبل المنظور إلى توليف
الترتيبات اآلتية:
ـ إجالء «داعش» وإخوته عن جميع المناطق
التي يسيطرون عليها في شمال وشرق ووسط
وجنوب سورية بال قيد وال شرط.
ـ عدم تمكين األكراد في شمال شرق سورية
من التمدّد لالتصال بإخوتهم في منطقة أعزاز
وعفرين في غربها ،ما يطمئن حكومة أنقرة إلى
جعل معظم المناطق المتاخمة للحدود السورية
– التركية بمأمن من أي سيطرة كردية.
ـ مراعاة خصوصية التركمان في محافظة
إدل���ب وس��ائ��ر م��ن��اط��ق ش��م��ال غ���رب س��وري��ة
بمنحهم شكالً من أشكال الالمركزية اإلدارية ،ال
السياسية.
حتى لو أمكن التوافق ،عاجالً أو آجالً ،على
الترتيبات اآلنفة الذكر ،فإنّ الصراع في سورية
وال��ع��راق سيبقى محتدما ً بفعل تحدّيين:

إضاءة شجرة الميالد في ساحة مرجعيون

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة التدقيق الميداني ,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

رقم البريد المضمون

الرقم الضريبي
41239

RR133729660LB

2014/12/8

ايمان محمد الحلبي

45016

RR133729656LB

2014/12/8

2015/27/4

هناء محمد علي الحلبي

223336

RR133729642LB

2014/12/8

2015/27/4

رنا محمد علي الحلبي حمزة

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2232

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة التدقيق الميداني ,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
227267

انطونيوس محسن الخواجة

رقم البريد المضمون
RR133729055LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

2014/17/7

2015/4/5

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة التدقيق الميداني ,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
2867629

رومانوس البايع

رقم البريد المضمون
RR133728911LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ الزيارة الثانية
2014/27/6

تاريخ اللصق
2015/27/4

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2232

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ

تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة التدقيق الميداني ,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:
الرقم الضريبي
1014416

فرنسوا لطوف انطون لطوف

د .عصام نعمان

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2232

رقم البريد المضمون
RR133728871LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

االح��ت�لال اإلسرائيلي في ال��ج��والن ،وسيطرة
«داع��ش» على محافظات نينوى (الموصل)
وغرب صالح الدين واألنبار على طول حدود
ال��ع��راق م��ع س��وري��ة .ذل��ك أنّ دم��ش��ق ُت��درك
أبعاد التعاون القائم بين جبهة «النصرة»
و«إس��رائ��ي��ل» في الجوالن وم��ح��اوالت الكيان
الصهيوني إقامة جيب للتنظيمات اإلرهابية
في جنوب سورية بغية الضغط عليها لتحقيق
غرضين :تخلي دمشق عن المطالبة بتحرير
الجوالن من االحتالل ،وسحب قوات المقاومة
(حزب الله) من سورية ووقف دعمها لوجستيا ً
من إيران عبر األراضي السورية.
أم��ا ال��ع��راق فسيص ّر ،حكوم ًة وشعبا ً
وم��ق��اوم � ًة ،على إج�ل�اء «داع����ش» ع��ن ك ّل
المناطق ال��ت��ي يسيطر عليها ف��ي الوقت
الحاضر .كذلك لن تتردّد فصائل «الحشد
الشعبي» ،بدعم م��ن إي���ران ،ع��ن مواجهة
أيّ ق��وات أميركية (وق��ي��ل تركية أي��ض�اً)
يتم نشرها في العراق تحت أيّ ذريعة إذا
يصب في مسعى واشنطن،
ك��ان وجودها
ّ
كما «إسرائيل» ،إلقامة دول��ة  -إسفين في
محافظات العراق الغربية لفصل بالد الشام
عن بالد الرافدين وبالتالي عن إيران.
الصراع في المنطقة ما زال محتدماً ،لكنه
سيزداد احتداما ً وعنفاً ،إذا ما ق ّررت الواليات
المتحدة الهبوط من الج ّو إل��ى الب ّر لتحقيق
مراميها ومخططات «إس��رائ��ي��ل» في سورية
والعراق.

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق
2015/27/4

اسم المكلف

هل تهبط �أميركا ( ...تتمة �ص)1

(رانيا العشي)

تاريخ الزيارة الثانية
2014/20/6

تاريخ اللصق
2015/29/4

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2232

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة التدقيق الميداني ,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
1152494

سايد سركيس الرعيدي

رقم البريد المضمون
RR133731181LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

تاريخ الزيارة الثانية
2014/22/8

تاريخ اللصق
2015/27/4

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2232

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة التدقيق الميداني ,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
احمد جمال حمدان

الرقم الضريبي
1315254

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رقم البريد المضمون
RR133730019LB

تاريخ الزيارة الثانية
2014/22/8

تاريخ اللصق
2015/27/4

رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2232

