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حمليات � /إعالنات

«القومي» ّ
يزف الرفيق البطل
ح�سن عكاري �شهيد ًا

ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة وعموم السوريين القوميين
االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود ،خبر ارتقاء الرفيق حسن عكاري شهيداً،
أثناء تأديته واجبه القومي.
الرفيق البطل من مواليد بلدة بيرين ــ مصياف  ،1981/2/14متأهّ ل وله
طفلة واحدة.
انتمى الى الحزب بتاريخ  ،2012/3/24في نطاق مديرية سحمر التابعة
لمنفذية البقاع الغربي ،وكان مثاال ً للقومي االجتماعي المؤمن بقضية تساوي
وجوده.
استشهد متأثرا ً بإصابته أثناء تأديته واجبه القومي في المعارك التي
يخوضها الجيش السوري ض ّد المجموعات اإلرهابية في جدرين ـ حلب.
للشهيد البطل تحية رفقائه في نسور الزوبعة والجيش السوري والقوى
الحليفة ،والعهد والوعد باسم باعث النهضة أنطون سعاده أننا «مالقون أعظم
نصر ألعظم صبر في التاريخ».
إنّ استشهاد الرفيق حسن عكاري في ميادين الدفاع عن أرضنا وشعبنا ،هو
تجسيد لالنتماء ولقيم النهضة القومية واإلرادة المص ّممة على البذل والتضحية
والعطاء ،حتى اجتثاث اإلره��اب والتطرف ،وإسقاط ك ّل مشاريع التفتيت
والتقسيم.
هذا ويشيّع الرفيق الشهيد اليوم االثنين الواقع فيه  15شباط  2016في
بلدته بيرين ـ مصياف عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً .البقاء لألمة.

الق�صف التركي ( ...تتمة �ص)1
التواصل الروسي األميركي على مستوى الرئاسات كان جاهزا ً لتوفير
شبكة أمان تمنع االن��زالق إلى ما حذر منه رئيس ال��وزراء الروسي من
مخاطر مواجهة أميركية روسية ،بتأكيد التمسك بمسار فيينا ،وإضافة
تنسيق أوس��ع بين وزارت��ي الدفاع في البلدين ح��ول سورية والحرب
على «داع��ش» ،وص��والً إلى ما عناه ص��دور دع��وة أميركية علنية لتركيا
لوقف قصف قواتها لمواقع داخل األراضي السورية من جهة ،ودعوة
موحد يض ّم جميع المشاركين في الحرب
أميركية موازية لقيام حلف ّ
على «داعش».
مصادر عسكرية متابعة توقعت أن ال يغيّر التدخل التركي الناري
في مسار األم��ور عسكريا ً على جبهة ري��ف حلب ،خصوصا ً بالنسبة
لتل رفعت واع��زاز ،وص��والً إلى عندان وحريتان القريبتين من مدينة
حلب ،التي تعيش معنويا ً وعسكريا ً تحت تأثير التطورات والتجاذبات،
لكنها اعتبرت أنّ معركة إدل��ب ص��ارت أش� ّد تعقيدا ً في ظ ّل هذا التدخل
الناري التركي وتداعياته ،وخصوصية وصعوبة المعركة التي يحتاجها
مشروع تحرير مدينة إدلب والبلدات المحيطة بها.
في لبنان ك��ان الحدث ،ع��ودة الرئيس سعد الحريري إلحياء ذكرى
اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري ،وهي العودة التي قال الكثير من
المق ّربين إنها ستكون دائمة ،حتى لو سافر الحريري مؤقتا ً فهو سيغادر
ويعود وتصير بيروت مق ّر إقامته الراهن بدالً من باريس والرياض.
تزامنت العودة مع استعادة بعض الحيوية للسياسة ،لفريق الرابع
عشر من آذار ،ولتيار المستقبل ،فالتيار يعيش أسوأ أيامه ،كما يقول
قادته ،وعودة الحريري وإقامته في بيروت كانتا وال تزاالن ضروريتين
للحفاظ على تماسكه وما يملك من نفوذ وتأثير في المناطق اللبنانية،
بعدما صار التفكك والوهن والترهّل والتشظي مفردات يتداولها القيّمون
على التيار ويح ّملون الحريري وغيابه المسؤولية في ما يتخ ّطى حديث
مجالسهم المغلقة.
الصورة التذكارية مع الحلفاء المسيحيين للحريري في إطار الرابع
عشر من آذار لم تكن كافية إلقناع أحد بأنّ األمور تعود إلى نصابها ،وأن
المياه تعود إلى مجاريها ،رغم كالم الحريري لتمجيد الذكرى والحلفاء
وما أسماه روح الرابع عشر من آذار ،فبدت الصورة استحضارا ً لذكرى،
وأقرب إلى الصورة الوداعية تكريسا ً لتف ّرق العشاق في عيد العشاق،
وفقا ً للمثل القائل ،يبدو أنه «قد انثقب ّ
الدف وتف ّرق العشاق» ،والدف هو
الرئاسة التي ف ّرقت ولم تجمع ،ولم ينجح خطاب الحريري في جمع ما
تف ّرق ،بل ك ّرسه وزاد عليه برسائله الغامزة من قنوات حلفائه ،الذين نال
نصيب ،فكانت حصة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع،
كلاّ ً منهم
ٌ
«كنا نتمنّى لهذه المصالحة مع العماد عون أن تت ّم من زمان لو ّفرت على

هل هزيمة «داع�ش» ( ...تتمة �ص)1
ما هي المناطق المح ّررة من «داعش»؟ وكيف سيجري «تأمينها»؟

ال أجوبة مباشرة من كارتر .ث ّمة أجوبة غير مباشرة بصيغة قرارت صدرت عن
مؤتمر ميونيخ ،أه ّمها وقف العمليات العدائية ،وإيصال مساعدات إنسانية فورية،
وتأكيد استئناف محادثات جنيف .هكذا التقط الكبار ،كما الصغار ،أنفاسهم متفادين
صداما ً أكبر.
إنّ
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف سارع إلى القول تنفيذ وقف العمليات
العدائية مهمة صعبة ،وإنه يأمل بأن يتم ّكن األطراف المعنيون من تحقيقها خالل
أسبوع .هي صعبة ألنها ال تعني وقفا ً فوريا ً إلطالق النار ما يُضعف فعاليتها .ثم
أنها ال تشمل من التنظيمات اإلرهابية إالّ «داعش» و»النصرة» ،فهل «أحرار الشام»
و»الجيش اإلسالمي» تنظيمات سياسية أم إرهابية؟ هذا يستوجب التوافق على
تحديد التنظيمات اإلرهابية التي كان تع ّذر حصرها بقائمة قبل مؤتمر جنيف،-3
سيتوصلون بشأنها إلى تسوية.
وليس ما يشير إلى أنّ أطراف الصراع
ّ
حتى لو ُحصر تنفيذ وقف العمليات العدائية بمناطق خارج سيطرة «داعش»
و»النصرة» ،فإنّ جدال ً سوف ينشب حول المناطق التي ُتعتبر تحت سيطرة هذين
التنظيمين اإلرهابيين أو تحت سيطرة غيرهما .ذلك ألنّ ثمة تداخالً في رقعة السيطرة
بين التنظيمات المتحاربة.
رافق إعالن قرارات مؤتمر ميونيخ قيام «وحدات حماية الشعب الكردي» بتوسيع
رقعة انتشارها مالمس ًة محيط بلدة أعزاز على مقربة من الحدود مع تركيا بعدما
كانت سيطرت على مطار م ّنغ في شمال غرب حلب .ذلك أثار قلق تركيا التي تخشى
من إقامة كانتون كردي على طول حدودها مع سورية من الحسكة في الشرق إلى
عفرين في الغرب ،فبادر جيشها إلى قصف الوحدات الكردية في محيط أعزاز ومطار
م ّنغ بالتزامن مع تحذير أطلقه رئيس الوزراء احمد داود أوغلو بأنّ بالده ستتحرك
عسكريا ً عند الضرورة ض ّد حزب االتحاد الديمقراطي الكردي (السوري) .غير أنّ
ناطقا ً باسم اإلدارة األميركية سارع إلى مطالبة تركيا بوقف القصف ،خصوصا ً بعدما
تأكدت معلومات عن تحرك وحدات من الجيش السوري باتجاه محافظة الرقة ،معقل
«داعش» ومركز «خالفته».
رغم هذه المالبسات والتعقيدات ،يمكن استخالص تفاه ٍم أميركي – روسي ضمني
على ضرورة تركيز الضغوط العسكرية على «داعش» و»النصرة» لتطهير المناطق
غربي نهر الفرات ،بما في ذلك مناطق شمال حلب ومحافظة
التي يسيطران عليها
ّ
إدلب .لكن ثمة تباينا ً بشأن السيطرة على مدينة حلب نفسها ،إذ ما زالت واشنطن
تمانع تحرير ثلثها المتبقي تحت سيطرة التنظيمات اإلرهابية .ذلك انّ سيطرة الجيش
السوري على كامل حلب من شأنه تقوية حكومة الرئيس بشار األسد وتقويض المركز
التفاوضي للمعارضة السورية في محادثات جنيف المقبلة.
ما المخرج؟
يُستفاد من تدقيق تحليالت كبار الخبراء االستراتيجيين في الصحف ومراكز
األبحاث «اإلسرائيلية» واألوروبية واألميركية انّ التنسيق الضمني الحاصل بين
واشنطن وموسكو بشأن الصراع في سوراقيا وعليها يتجه نحو صفقة متكاملة
تتض ّمن ،افتراضاً ،النقاط اآلتية:
ـــ تكون لروسيا اليد العليا في سورية عموماً.
ـــ تكون للواليات المتحدة اليد العليا في العراق ،باستثناء محافظاته الجنوبية
التي تبقى منطقة نفوذ إيرانية.
ـــ تسعى واشنطن إلى إقامة إقليم حكم ذاتي لألكراد السوريين في شمال شرق
البالد فقط في إطار صيغة فدرالية ال تعارضها موسكو شريطة موافقة دمشق.
ـــ تسعى واشنطن إلى إقامة حكم ذاتي يض ّم محافظات العراق الغربية الس ّنية
(نينوى وصالح الدين واألنبار) ،وذلك في إطار صيغة فدرالية تض ّم إقليم كردستان
ذي الحكم الذاتي في الشمال وإقليم حكم ذاتي للمحافظات الشيعية في الجنوب.
ـــ تبدو موسكو متح ّفظة بشأن الترتيبات التي تريدها واشنطن للعراق ،وذلك
مراعا ًة لحليفتها سورية التي ترى في اإلقليم الس ّني إسفينا ً جيوسياسيا ً وظيفته

شركة «ميداس العقارية ش.م.ل».
رأسمالها  / 100.000.000 /ل.ل .محرر بكامله
مركزها الرئيسي – المدور – الكرنتينا – بيروت
سجل تجاري بيروت رقم 66655
دعوة لحضور جمعية عمومية عادية سنوية
ستعقد لشركة «ميداس العقارية ش.م.ل».
يتشرف مجلس إدارة شركة ميداس العقارية ش.م.ل .الذي انعقد
بتاريخ  ،2016/2/12بدعوة حضرات السادة المساهمين إلى حضور
جمعية عمومية عادية سنوية للشركة ،ستعقد بتمام الرابعة من بعد ظهر
يوم األربعاء الواقع فيه  2016/3/2في مركز الشركة في بيروت ،المدور،
الكرنتينا ،وذلك للتداول في جدول األعمال التالي:
 )1االستماع إلى تقريري مجلس اإلدارة العام والخاص حول حسابات
وأعمال الشركة للسنة المالية .2014
 )2االستماع إلى تقريري مف ّوضي المراقبة حول حسابات وأعمال
الشركة للسنة المالية .2014
ّ )3
االطالع ودراسة الميزانية العمومية والحسابات الموقوفة بتاريخ
 ،2014/12/31واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
 )4إبراء ذ ّمة رئيسة وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم للشركة للسنة
المالية .2014
 )5المصادقة وفقا ً للمادة  158من قانون التجارة.
 )6مخصصات رئيسة وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية .2015
 )7تعيين مفوض مراقبة أساسي للعام  ،2015وتحديد بدل أتعابه.
 )8أمور أخرى مختلفة.
شركة ميداس العقارية ش.م.ل.
مجلس اإلدارة
رئيسة مجلس اإلدارة .المديرة العامة
مي حكمت طنوس

فصل سورية عن العراق ،وبالتالي عن إيران ما يخدم الواليات المتحدة و»إسرائيل».
ـــ تسعى واشنطن إلى االستعاضة عن مطلب السعودية إزاحة بشار األسد بتحديد
سلطته .ذلك يمكن تدبّره بإقامة «حكومة وحدة وطنية» تكون عضويتها مناصف ًة بين
أنصار األسد ومعارضيه ،وبوضع دستور جديد للبالد وإجراء انتخابات ينجم عنها،
افتراضاً ،توازن في السلطة والنفوذ بين المك ّونات السياسية للبلد .روسيا ال تعارض
فكرة حكومة مناصفة وطنية ،لكنها تؤيد األسد في إصراره على تحرير مناطق شرق
الفرات من «داعش» بال قيد وال شرط.
ـــ تسعى واشنطن ،بالتعاون مع موسكو ،إلى إقامة هدنة مديدة في سورية يتوقف
منح تركيا
معها نزوح الالجئين إلى تركيا وبالتالي إلى دول أوروبا ،على ان يواكب ذلك ُ
دعما ً ماليا ً ضخما ً لمواجهة أعباء المليوني الجئ سوري الموجودين على أراضيها.
ـــ تسعى واشنطن ،بالتفاهم مع األردن و»إسرائيل» ،إلى سحب التنظيمات
اإلرهابية من منطقة الجوالن السورية الواقعة تحت سيطرتها مقابل انسحاب مقاتلي
حزب الله وضباط الحرس الثوري اإليراني من المنطقة المجاورة.
ما يُنسب إلى الواليات المتحدة من مخططات وسيناريوات يبدو صحيحاً ،لك ّنه
صعب التنفيذ إنْ لم يكن مستحيالً .فروسيا ليست في وارد مجاراتها في معظم
ّ
باضطراد مع نجاحات
أغراضها ،وال إيران بالتأكيد .إلى ذلك ،فإنّ حكومة األسد تتق ّوى
الجيش السوري في شمال البالد وجنوبها .ثم يجب عدم االستهانة بقدرات قوى
المقاومة في سوراقيا ولبنان ،كما لدى الفلسطينيين في وطنهم المحت ّل وشتاتهم .ك ّل
هؤالء بمقدورهم تعطيل مخططات واشنطن في المديين المتوسط والطويل.
هذا االحتمال الراجح يجب أالّ يوحي بأنّ الصراع يمكن ان ينتهي عند هذا الحدّ.
ذلك أنّ المتض ّررين من فشل مخططات تطويع سورية ولبنان يمكن أن يلجأوا إلى
ما يظ ّنون انه ضربة شديدة قاصمة وحاسمة :اغتيال بشار األسد لتفكيك الجيش
ٍ
بخاف عن القيادة المستهدَفة كما
السوري وتسريع تقسيم البالد ...غير أنّ ذلك ليس
عن سائر المستهدَفين.

د .عصام نعمان

المسيحيين واللبنانيين الكثير» ،أما حصة الرئيس أمين الجميّل فكانت
«فلم يل َق ترشيحه القبول» ،أما الحصة الوافرة فكانت للحاضر الغائب
النائب وليد جنبالط ،الذي حاز تكريسا ً لحضور مرشحه ثالثا ً إلى جانب
العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية ،تسميعا ً بخروج جنبالط
عن التفاهم الذي قام على مبادرته بترشيح فرنجية والسير فيه وتبنّيه
علناً ،وتموضعه الجديد وراء مرشحه القديم هنري حلو بعد تفاهم عون
وجعجع وترك الحريري وحيدا ً وراء ترشيح فرنجية.
الموجه إلى حزب الله الذي طغى على
أما الكالم السياسي للحريري
ّ
الخطاب فقد شكل استعادة لمفردات الخطاب التقليدي لتيار المستقبل
في القضايا الخالفية ،لكن بدت صياغته هذه المرة محسوبة بوظيفة ش ّد
العصب واإلمساك بعقد التيار الذي يحتاج إلى خطاب من هذا النوع يقطع
الطريق على تصوير مواقف الخارجين عن سقف من صفوفه ،كأنها أش ّد
تشددا ً في مواجهة الخصوم ،وعلى رأسهم حزب الله.
الكالم الرئاسي والكالم السياسي ،اللذان لم يقدّما خطوة إلى األمام
في حلحلة العقد وتلبية ما يريده اللبنانيون من جديد في المواقف تدفع
االحتباس واالختناق نحو االنفراجات ،لم يحوال دون آمال بأن تترافق
مع العودة وما بعد خطاب الثوابت ،لقاءات وح��واراتُ ،ينتظر أن ُتش ّكل
بداية للبحث الجدي والمواكب لما سيجري في المنطقة من تط ّورات ،أمالً
بصناعة لبنانية لح ّل او للسيناريو اللبناني للح ّل ،خصوصا ً أنّ بعض
التوقعات تحدّث عن التحضير لما بعد زيارة الملك السعودي سلمان بن
عبد العزيز إلى موسكو كمدخل لالنتقال من المواجهة والتصعيد إلرساء
جسور التسويات ،بعد شهر قد يشهد اختبارا ً عنيفا ً آلخ��ر وصفات
واختبارات الفرضيات الميدانية والعسكرية في سورية.

الحريري :ال لتخييرنا بين عون والفراغ

تراجع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في الملف الرئاسي خطوة إلى
ال��وراء ،إذ لم يعلن ترشيح رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية رسميا ً
للرئاسة ،كما لم يؤكد دعم ترشيحه ،كما كان متوقعاً ،بل ما قدّمه هو سرد للوقائع
ومبررات لخطوته الرئاسية ،وترك الباب مشرعا ً أمام كل المرشحين ضمن «اللعبة
الديمقراطية» ،كما أسماها الحريري ،وقدّم جردة حساب أمام قاعدته الشعبية
التي تعيش أزمة ثقة بقيادتها ،بينما لم يقدّم أي جديد في خطابه تجاه حزب الله
وإيران وسورية ،ولم تعبّر المشهدية الجامعة لقوى  14آذار على منبر الشهيد عن
المضمون ولم ينجح الحريري بالتغطية على الخالفات الداخلية التي عصفت
بهذا الفريق بأخذ الصور التذكارية ،وخطابه لرئيس حزب «القوات» سمير جعجع
يختصر المشهد ،أما النتيجة ،فهي أن معركة الكباش على الرئاسة مستمرة.
وأعلن الحريري في كلمة له بذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة الراحل رفيق
الحريري في «البيال» بأننا «لن نخشى وصول أي شري ٍك في الوطن إلى رأس
السلطة ،طالما يلتزم اتفاق الطائف حدود الدستور والقانون ،وحماية العيش
المشترك ،وتقديم المصلحة الوطنية وسالمة لبنان على سالمة المشاريع
اإلقليمية».
ّ
«تفضلوا إلى مجلس النواب وانتخبوا رئيساً ،إال إذا كان
وق��ال الحريري:
مرشحكم الحقيقي هو الفراغ» ،مؤكدا ً «اننا كما كل م ّرة ،سنكون أ ّول الحاضرين،
ومَن ي َ
ُنتخب رئيسا ً فسنكون أول المهنئين» ،مضيفاً« :أ ّما أن يح ّملونا مسؤولية
الفراغ ،بعد  21شهر تعطيل جلسات انتخاب ،ويقولوا إ ّما المستقبل يعلن أن عون
ّ
مرشحه أو أن الفراغ سيستم ّر ،وليست هناك عجلة «إيه هيدي ما بتركب عَ قوس
قزح» وال تنطلي على أحد».
وسأل الحريري« :تقاطعون كل جلسة ،وتمنعون النصاب ،وال تقبلون إال أن
تعرفوا النتيجة سلفاً ،وتريدون تحميلنا نحن المسؤولية؟» ،الفتا ً إلى أننا «ال
نقبل من أحد أن يقول لنا إن من ح ّقنا الدستوري أن نقاطع الجلسات ،ليبرر هو
مقاطعته غير الدستورية للجلسات ،ألن الحق الدستوري ليس ملكي وال ملكه وال
ملك أحد ،بل ملك الدستور والبلد والمواطنين».
واعتبر الحريري «أننا ك ّنا أ ّول الداعين وأكثر المرحبين بالمصالحة بين
حزب «القوات» والتيار الوطني الحر» ،موجها ً كالمه إلى رئيس حزب «القوات»
سمير جعجع قائالً« :ليتها حصلت قبل زمن بعيد يا حكيم ،كم كانت و ّفرت على
المسيحيين وعلى لبنان» ،الفتا ً إلى أن «من حق جعجع ترشيح رئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون» ،مضيفاً« :اآلن بات لدينا ثالثة مرشحين:
فرنجية ،عون والنائب هنري حلو ،ويمكن أن يكون هناك ّ
مرشحون آخرون ،فلدينا
دستور ونظام ديمقراطي يقولّ :
تفضلوا إلى مجلس النواب».
وأشار الحريري إلى أن «هناك من ق ّرر أن يقاتل في األماكن الخاطئة وتحت
شعاراتٍ خاطئة ،وإذا كانت الدولة قاصر ًة عن وضع ح ٍد لهذا الخلل ،فإنّ هذا
القصور يستدعي رف��ع مستوى االع��ت��راض السياسي على إقحام لبنان في
الصراعات العسكرية ،ويستدعي هذا القصور مناشدة أهل العقل والحكمة
والوطنية في الطائفة الشيعية ،المبادرة لتفكيك أخطر األلغام التي تهدد سالمة
العيش المشترك».

الفرزلي :التراجع «ما بيركب على قوس قزح»

وعلّق نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي على خطاب الحريري

في حديث لـ«البناء» قائالً« :صحيح أن الحريري لم َيعِد العماد عون بترشيحه
للرئاسة خالل الحوار معه ،إال أن مضمون المباحثات بينهما تضمنت  3نقاط:
الحكومة  -انتخابات الرئاسة وقانون االنتخاب ،فالحوار أنتج الحكومة وتع ّثر
في الرئاسة ،إذ لم تصدر عن الحريري أي وعود بترشيح عون ،لكن الحريري قال
إذا اتفق المسيحييون ،خصوصا ً عون وجعجع على مرشح واحد فنحن جاهزون
للتصويت له».
وأشار الفرزلي إلى أن «للحريري الحق في ما قاله إن تخييرنا بين عون أو الفراغ
يصح لو لم يتم التمديد للمجلس النيابي مرتين
ما بيركب على قوس قزح ،لكن ذلك
ّ
متتاليتين ،وبالتالي سرقة السلطة ونقض الوعود بإقرار قانون انتخاب جديد»،
وشدّد الفرزلي على أن «ال مساومة وال تراجع عن حقوق المسيحيين وعلى رأسها
انتخاب من يمثلهم وتراجعنا عن ذلك ما بيركب على قوس قزح ،ومقاطعة جلسات
االنتخاب هو حق دستوري وغير الدستوري هو التمديد للمجلس النيابي».

الخطير في خطاب الحريري...

وتوقفت مصادر مقربة من الرابية لـ«البناء» عند أسلوب خطاب الحريري
تجاه فريق  14آذار عموماً ،وتجاه جعجع خصوصاً ،واصفة ذلك «باألمر الخطير
والهائل» ،موضحة أن «أسلوب خطاب الحريري لجعجع غير الئق ويحمل في
طياته استهتارا ً واستهدافا ً وإذالال ً شخصيا ً وتشهيرا ً في اإلع�لام عبر تحميله
المسؤولية المباشرة عما تع ّرض له المسيحيون خالل الحرب األهلية».
وح ّذرت المصادر من أنّ «هذا األسلوب تجاه زعيم المك ّون المسيحي في 14
آذار ،سيترك تداعيات سلبية ستظهر تباعا ً إذا لم يتداركها جعجع الذي ص ّفق
وجهت له من زعيم المستقبل».
بيديه غير عابئ باإلهانة التي ّ

إشارات إيجابية تجاه عون

وإذ لم تجد المصادر في خطاب الحريري أيّ كالم مسيء ضد العماد عون
بالمعنى الشخصي ،كشفت عن أنّ «الحوار قائم بين الحريري وعون بطرق
متعدّدة» ،ولفتت إلى أنّ «تأكيد الحريري أنه مع أيّ رئيس يلتزم الطائف والدستور
والسلم األهلي فيه شيء إيجابي ،كما أنّ تع ّمده عدم إعالن ترشيح فرنجية رسميا ً
أو تأكيد ترشيحه وترك الباب مفتوحا ً يشكل إشارات إيجابية تجاه عون وحرصا ً
على إبقاء التواصل والحوار معه».

أبو خاطر :كالم الحريري ليس سلبيا ً

وخفف عضو كتلة «القوات» النائب طوني أبو خاطر من سلبية كالم الحريري
الموجه إلى جعجع ،ورفض اعتباره باإلهانة أو بالرسائل السلبية تجاه جعجع
َّ
أو ردا ً على خطوته بدعم ترشيح عون« ،بل جاء في سياق المزحة والعفوية
والخروج عن النص المكتوب وليس مقصوداً» ،مؤكدا ً لـ«البناء» أنّ «الحريري
والجميع يدركون أنّ الظروف لم تسمح بإنجاز هذه المصالحة في الحقبات
السابقة التي مرت على لبنان ،وأبرزها وجود جعجع في السجن أحد عشر عاماً،
لكن أن تأتي المصالحة متأخرة خير من أن ال تأتي أبداً».
ولم يستبعد أبو خاطر حصول لقاء بين الحريري وجعجع لتوضيح وجهات
النظر واالختالف حول الملف الرئاسي ،مضيفاً« :قد يبذل جعجع جهودا ً إلقناع
الحريري بدعم ترشيح عون ،ال سيما أن الحريري مع انتخاب أي رئيس بأي ثمن
لملء الفراغ القاتل في الرئاسة األولى».

الحريري ينتظر القرار الخارجي

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «الحريري أكد في خطابه بطريقة غير
مباشرة على دعم ترشيح فرنجية للرئاسة ،من خالل دعوته الجميع للنزول
إلى المجلس النيابي النتخاب رئيس ،ومن خالل كالمه تجاه جعجع الذي يظهر
التأييد لفرنجية» ،لكنها أوضحت أن «القرار الرئاسي ليس بيد الحريري بل هو
ينتظر قرارا ً دوليا ً في هذا الشأن».
خص
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واعتبرت المصادر أن
ّ
المرشحِ ين وتأييد الحريري أحدهم» ،ولفتت إلى أن «فرنجية لم يتكئ يوما ً على
دعم الحريري وحده للوصول إلى الرئاسة والحريري ليس من رشح فرنجية بل
هو مرشح  8آذار وانتظر تأييد الحريري وغيره».
وإذ شدّدت المصادر على استمرار التواصل والتشاور بين الحريري وفرنجية،
لم تستع ِبد حصول لقاء بينهما ،معتبرة أن األمر مرتبط بالمدة الزمنية التي
سيُمضيها الحريري في لبنان ،وأك��دت أن موقف فرنجية ال يزال نفسه بشأن
حضور جلسة االنتخاب ،أي مرتبط بحضور حزب الله.

جنبالط :فلتكن اللعبة ديمقراطية

وعقب خطاب الحريري ،دعا رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبالط
من عين التينة بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري ،للنزول إلى «مجلس
النواب النتخاب رئيس للجمهورية ولتكن اللعبة ديمقراطية» ،الفتا ً إلى أن «الحوار
الذي أرساه بري نجح وأوصلنا إلى هذه النتيجة» .ورأى جنبالط أن «كالم رئيس
تيار المستقبل سعد الحريري في مهرجان الرابع عشر من شباط كان ممتازا ً
وفاتحة طريق على اللعبة الديمقراطية».
كما زار جنبالط يرافقه نجله تيمور الحريري ،في بيت الوسط ،بحضور مدير
مكتب الحريري نادر الحريري.
وكان الحريري قد وصل فجر أمس ،لبنان للمشاركة في الذكرى الـ 11الغتيال
رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ،كما تلقى اتصاال ً هاتفيا ً من فرنجية معزيا ً
بذكرى اغتيال والده ولتهنئته بسالمة العودة إلى لبنان.

�إعالنات ر�سمية
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

الرقم الضريبي

ال��ش��رك��ة ال��ج��دي��دة للسكراب 1378619
والتجارة العامة ش.م.م

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

2015/14/12 2015/30/11 RR157686337LB

هاني عاهد النشار

2382943

2015/14/12 2015/30/11 RR157685478LB

بالل علي زود

2499195

2015/14/12 2015/30/11 RR157685362LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 161

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
تحسين توفيق عيسى

الرقم
الضريبي
185102

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

RR157686411LB

2015/3/12

2015/14/12

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكلف 161
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
محمد طليس وشركاه

الرقم الضريبي رقم البريد المضمون
1269510

تاريخ الزيارة الثانية

2015/26/11 RR157684217LB

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائ��رة خدمات المكلفين ,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

الرقم الضريبي

ميشال سامي اندراوس 53225

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

RR157684804LB

2015/30/11

2015/14/12

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائ��رة خدمات المكلفين ,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

الرقم الضريبي

سليم محمد اديب كفرسوسا 1449368

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

رقم البريد المضمون

2015/4/12 RR157688528LB

2015/14/12

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 161

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 161

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:

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
عبد الله مسعود المعلم

الرقم الضريبي
39461

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

RR157688443LB

2015/4/12

2015/14/12

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 161
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

الرقم
الضريبي

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

اسم المكلف

الرقم
الضريبي

ش��رك��ة ج��ب��ور ويمين للنقل العام 12228
والتجارة العامة

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

2015/4/12 2015/20/11 RR157684000LB

شركة اي بي اس ش.م.م

12276

2015/4/12 2015/20/11 RR157683928LB

شركة هلب سوفت اند هارد ش.م.م

12278

2015/4/12 2015/20/11 RR157683905LB

الشركة العربية للتجارة والخدمات 12321
ش.م.ل

2015/8/12 2015/20/11 RR157683843LB

اي ديزاين EYE DESIGN

12341

2015/8/12 2015/20/11 RR157683772LB

شركة نورث غروب ش.م.م

12738

2015/4/12 2015/19/11 RR157682131LB

شركة ناسا التجارية

12796

2015/4/12 2015/20/11 RR157682595LB

شركة اعمارللهندسة واالنشأت ش.م.م

155218

2015/4/12 2015/20/11 RR157681198LB

شركة الخدمات والتنمية ش.م.م

180725

2015/4/12 2015/20/11 RR157681771LB

نبيل موتور كومباني

208176

2015/4/12 2015/18/11 RR157681079LB

باورليغ كوربوريشن ش.م.م

209288

2015/4/12 2015/20/11 RR157681034LB

جي.جي سناكس

211053

2015/8/12 2015/20/11 RR157681025LB

ادف��ان��س��د سيكيورتي ان��ش��وران��س 212682
ش.م.ل

2015/4/12 2015/20/11 RR157680847LB

الشركة اللبنانية االنماء و التجارة

468515

2015/4/12 2015/19/11 RR157683548LB

RR157687451LB

2015/3/12

2015/14/12

المتحدة لالستثمارات

543977

2015/4/12 2015/20/11 RR157684089LB

خالد احمد طليس

211841

RR157687505LB

2015/3/12

2015/14/12

جينا نافيغيشن

544001

2015/4/12 2015/20/11 RR157684058LB

تاريخ اللصق

ضياء الرحمن احمد العش

1301279

RR157688267LB

2015/4/12

2015/14/12

مضركو

544007

2015/4/12 2015/20/11 RR157684044LB

2015/4/12

عدنان راشد طراد

2116386

RR157687465LB

2015/3/12

2015/14/12

جنيتيك

544011

2015/4/12 2015/20/11 RR157684101LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكلف 161

محمد عارف محمود دبوسي 52312

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 161

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 165

