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تتمات � /إعالنات
�إيران تنهي انتخابات ( ...تتمة �ص)1

م��ن مثله ،فيما ق��ال المبعوث األم��م��ي ستيفان دي
ميستورا إنّ ما ج��رى تطبيقه ك��ان ممتازاً ،وإنّ ثمة
انتهاكات ف��ردي��ة ،ال تغيّر من حقيقة النجاح الكبير
المحقق ،معلنا ً بدء التحضير لمرحلة ثانية هي توزيع
ال��م��س��اع��دات اإلغ��اث��ي��ة؛ بينما ق���ال وزي���ر الخارجية
الروسي سيرغي الف��روف واألميركي ج��ون كيري
إنّ النجاح هو الصفة التي يمكن إطالقها على التطبيق
الجاري للهدنة ،استعدادا ً لبدء الحوار في جنيف بعد
أسبوع ،وقالت مصادر متابعة ،إنّ الدولة السورية
حققت ما تريد من الهدنة ،فهي تستع ّد لحملة لتحرير
مناطق سيطرة «جبهة ال��ن��ص��رة» و»داع����ش» شمال
س���وري���ة ،وت��ض��ع س��ائ��ر ال��ج��م��اع��ات المسلحة بين
خيا َر ْي االنضمام إلى مسار الهدنة أو مالقاة مصير
«داعش» و»النصرة».

قرار سعودي بالتفجير األمني في لبنان

استكملت السعودية حربها على لبنان التي بدأتها منذ
إعالنها وقف الهبات المخصصة للجيش والقوى األمنية؛
والجديد هو محاولتها استدراج الشارع إلى الفوضى األمنية
والفتنة المذهبية والمس باألمن واالستقرار الداخلي بعد
فشل رهانها على إحداث انقسام سياسي داخل الحكومة
يؤدي لإلطاحة بها.
وفي خطوة مبرمجة إلحداث بلبلة أمنية ،عمدت محطة
«أم بي سي» السعودية إلى تقليد شخصية األمين العام
لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في برنامج ساخر،
ما أثار موجة غضب عارمة لدى المواطنين الذين قطعوا
الطرقات في ع��دد من المناطق ب��اإلط��ارات المشتعلة ،ال
سيما في المشرفية – الغبيري في الضاحية الجنوبية
ومثلث كنيسة مار مخايل – الشياح  -الحازمية ،وطريق
الشويفات – كفرشيما باتجاه خلدة ،وكذلك بولفار سن
الفيل باتجاه الصالومي وطريق سبيرز  -برج المر ،وطريق
بعلبك وتعلبايا  -شتورا وطريق حارة صيدا ،وأُعيد فتح كل
الطرقات الحقاً.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «التفجير األمني
هو إح��دى الوسائل الرئيسية التي تمارسها السعودية
للضغط على حزب الله والدولة اللبنانية ،فمنذ  14شباط
الماضي لم يمر يوم إال وأقدمت من خالله السعودية على
إشعال الوضع األمني ،لكن في المقابل كانت تجابه ببرودة
أعصاب وانضباط قيادة حزب الله والقاعدة الشعبية،
فلجأت السعودية إلى هذا العمل األخير االستفزازي وهي
التي تشرف بشك ٍل مباشر على قناة «ان بي سي» ،بهدف
جر الشارع الذي من الصعوبة ضبطه في مكان ما إلى ردات
فعل ضد مكون آخر في البلد لتفجير الوضع األمني».
وح��ذرت المصادر من ق��رار سعودي قد اتخذ بتفجير
ال��وض��ع األم��ن��ي ف��ي لبنان ،إال أن م��ص��ادر أمنية أف��ادت
«البناء» بأن «الوضع األمني ممسوك وال يزال ،رغم بعض
المخاوف من أعمال تفجير وسيارات مفخخة واغتيال أحد
الشخصيات» ،ووضعت المصادر «المعلومات عن سيارات
مفخخة في الضاحية والحقا ً في صور في إطار الشائعات
لنشر البلبلة األمنية».
وأبلغت قيادة الجيش المعنيين في حزب الله وحركة أمل
أنها ستعمل على ضبط الشارع ،وقد استجابت القيادتان إلى
هذا التوجه ،وأكدتا لمؤسسة الجيش أنهما ترفعان الغطاء
محتج يقدم على إضرام التوتر وإقفال الطرقات.
عن أي
ّ
وعلمت «البناء» «أن الرئيس نبيه ب��ري أج��رى اتصاال ً
بمسؤول اإلع���داد والتوجيه المركزي في حركة أم��ل أحمد
بعلبكي للتواصل مع قيادة حزب الله والتعاون مع مسؤول
وحدة االرتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا
لمنع توسع رقعة التحركات وضبط النفس واإلمساك بالوضع
األمني وقطع الطريق على أي طابور خامس لدرء الفتنة».

م�ستمر ( ...تتمة �ص)1
لأن العداء
ّ

واش��ارت المصادر إلى «أن الرئيس بري سيعمل فور
عودته على إحياء االتصاالت مع حزب الله وتيار المستقبل
لعقد جلسة حوار ثنائية في اسرع وقت لما لهذا الحوار من
ضرورة لتخفيف حدة االحتقان ،ال سيما أن الطرفين أكدا
ضرورة حماية االستقرار في لبنان».

حزب الله :أعمال السعودية
ستنعكس على جماعتها

وأك��د نائب األمين العام ل��ـ«ح��زب الله» الشيخ نعيم
قاسم أن «ما تقوم به السعودية هو ضغط العاجز ،ولكن
سينعكس هذا على جماعتها وليس علينا ،ولن نتأثر بهذه
الضغوط ولن تتغير مواقفنا .إن إجراءاتهم تزيدنا قناعة
بأننا على حق وسنستمر في هذه الطريق ،وكما قدمنا الكثير
لعزتنا وكرامتنا فسنستمر كذلك وكل النتائج السلبية التي
موجهة إليهم وإلى جماعتهم».
ستنشأ ستكون ّ

جلسة انتخاب والجديد حضور الحريري

رئ��اس��ي�اً ،يشهد األس��ب��وع الطالع الجلسة السادسة
والثالثين لالنتخابات الرئاسية يوم األربعاء والتي لن
تشهد جديدا ً سوى مشاركة رئيس تيار المستقبل سعد
الحريري ،في ظل مراوحة رئاسية تفرضها المواقف الحالية
قد تمدّد إلى وقت طول.

وجلسة عادية للحكومة

كما من المتوقع أن يشهد هذا األسبوع جلسة عادية
لمجلس الوزراء الخميس المقبل الستكمال البحث في جدول
األعمال ،بما فيه من قضايا مهمة وال سيما إحالة ملف الوزير
السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي وقضايا أخرى
تتصل بالتمديد لتراخيص اإلذاعات الخاصة السياسية من
الفئة األولى ،باإلضافة إلى قضايا وملفات أخرى تزيد على
 120بنداً.
وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ«لبناء»
أن «جلسة الخميس ستسكمل البحث في جدول األعمال
العادي وربما يتم إدخال بعض الملفات من خارج الجدول».
وطمأن درباس إلى أن الحكومة الحالية باقية وال خوف من
سقوطها ،رغم كل الظروف الحالية واالستقالة ليست واردة
عند الرئيس تمام سالم.

األربعاء ُيبتّ ملف النفايات

وعلى صعيد آخ��ر ،لم تحرز اللجنة ال��وزاري��ة إلدارة
النفايات الصلبة ،في اجتماعها السبت المنصرم برئاسة
الرئيس تمام سالم أي تقدم واكتفت بمتابعة دراسة الحلول
المطروحة للمعالجة.
ورجحت مصادر وزارية لـ«البناء» أن تبتّ اللجنة المكلفة
ّ
ملف النفايات بشك ٍل نهائي األربعاء المقبل.
وعلمت «البناء» أن اللجنة «تتكتم عن تفاصيل الحل» إال
أن المصادر أكدت أن «الملف يسير نحو الحل الذي حسم
بإقامة المطامر الصحية في جميع المناطق اللبنانية».
وإذ نقلت المصادر عن سالم ارتياحه لسير العمل ،بهذا
ّ
الملف ،نقلت عنه أيضا ً قلقه من نكث البعض في وعوده كما
حصل مرات عدة في السابق.
وأشارت مصادر متابعة لهذا الملف لـ«البناء» أن «مجلس
اإلنماء واإلعمار أطلق مناقصة المحارق لتلزيمها لمجموعة
من الشركات في عدد من المناطق كح ّل لهذا الملف على
المستوى البعيد والذي يستمر من  3إلى أربع سنوات».
وأكدت المصادر أن «اللجنة المكلفة هذا الملف تبحث عن
مواقع لمطامر في مناطق عدة وتأهيل مراكز المعالجة قبل
الطمر ،وذلك لعدم تكرار األخطاء الماضية واصطدام أي حل
بالرفض الشعبي الذي أدى إلى اعتراض أهالي المناطق
للشاحنات المحملة بالنفايات» .ولفتت إلى أن «ال ح ّل من
دون إرادة سياسية تفرض إش��راك البلديات في حل هذه
األزمة».

هذان القطبان الجزيرة وشعبها ،وما
زال هذا الشعب مقسوما ً حتى اآلن منذ
أكثر من ستين عاماً .ولقد زرت قبل
عقدين الخط الفاصل بين الكوريتين،
وهو الخط األكثر سخونة في العالم،
وش��اه��دت كيف وج��د األب نفسه في
«كوريا الشمالية» واالب��ن في «كوريا
الجنوبية».
كانت شبه الجزيرة المستشفى الذي
حشرج فيه النظام القديم محتضرا ً
وخ��رج فيه النظام الجديد – ثنائي
القطب – مولودا ً مع ك ّل ما في الوالدة
من آالم .تح ّمل الشعب الكوري الواحد
آالم موت ذاك ووالدة هذا سواء بسواء،
أكثر من مليون وربع المليون قتيل ،وما
زال الشعب الواحد يعيش في دولتين
عد ّوتين.
ـ يوغوسالفيا :مع االنهيار المذهل
لالتحاد السوفياتي بدأ ثنائي القطب
حشرجة االحتضار .في الوقت نفسه
ب���دأت آالم والدة «أح����ادي القطب».
الشعب الذي وقعت عليه القرعة ليدفع
الثمن هو شعب يوغوسالفيا (1990
 .)-1995النتيجة ك��ان��ت حوالي
مليون قتيل ما عدا الدمار الكبير .وإذا
كانت ك��وري��ا انشطرت نصفين ف��إنّ
يوغوسالفيا انقسمت ست دول إضافة
إلى كوسوفو.
ـ س���وري���ة :االن��ت��ق��ال م��ن أح���ادي
القطب إلى نظام عالمي جديد يت ّم على
األرض السورية .هنا في «المستشفى
السورية» سيموت نظام ويولد آخر،
وعلى الشعب السوري أن يعاني من
حشرجة احتضار األول وآالم والدة

وفيات
آل فتال آل زغلول
ينعون فقيدهم المرحوم

الحاج محمد واصف
سعدالله فتال

أوالده :فضيلة ،سعد الله ،يحيى،
ف���ادي ،زك��ري��ا ون��ض��ال زوج��ة العميد
محمد خالد العمادي
شقيقاه :غازي وطارق فتال
يُصلّى على جثمانه الطاهر عقب
صالة ظهر اليوم االثنين  29شباط في
جامع طينال – طرابلس
ُتقبل التعازي قبل الدفن وبعده
للنساء والرجال في منزل الفقيد في
طرابلس ش��ارع فضل م��ق�دّم بملكه،
ويومي الثاني والثالث للرجال في
ق��اع��ة ف��ن��دق ك��وال��ي��ت��ي إن طرابلس
المعرض م��ن الساعة الثالثة حتى
الخامسة والنصف ،وللنساء في منزل
الفقيد طيلة أيام األسبوع.

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة
على القيمة المضافة ,مبنى وزارة المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد المذكور
تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ,علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة
المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

د .مهدي دخل الله

mahdidakhlala@gmail.com

من �آمن بي و� ْإن مات ف�سيحيا
الدكتور هيثم يازجي وعائلته
ابنا الفقيدة:
المهندس بشار يازجي وعائلته
		
هالة يازجي زوجة موريس أزغن وعائلتها
		
بناتها:
بشرى يازجي
		
الدكتورة ريم ندرة يازجي
		
عائلة المرحوم شحادة يازجي
أشقاؤها:
عائلة المرحوم أكرم يازجي
		
عائلة المرحوم عبدالله يازجي
		
دالل يازجي زوجة الدكتور سعد الله بشور
شقيقتها:
رامي يازجي وعائلته
أحفادها:
ندرة ،اسكندر ،ميس ،يوسف ،رنيم ،رند
		
وعموم عائالت :يازجي وبشور ونجمة وخ��وري وسمعان وأزغن
وأقرباؤهم وأنسباؤهم ينعون إليكم على رجاء القيامة والحياة األبدية
وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة

�ألي�س جودت يازجي
(أرملة المرحوم ندرة ميشال يازجي)
ُتقبل التعازي في دمشق في قاعة كنيسة الصليب اليوم االثنين 29
شباط وغدا ً الثالثاء  1آذار  2016من الساعة الخامسة بعد الظهر إلى
الساعة الثامنة مساءً.
وف��ي الالذقية ي��وم الخميس  3آذار  2016في قاعة كنيسة مار
ميخائيل الجديدة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة
الواحدة ظهرا ً ومن الساعة الخامسة بعد الظهر حتى الساعة السابعة
مساءً.
البقاء لألمة

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

RR157740086LB

2015/11/18

2015/12/11

RR157740280LB

2015/11/17

2015/12/09

مؤسسة الروضة بواسطة وكيل التفليسة المحامي 271763
عطارد عبدالله

RR157740925LB

2015/11/19

2015/12/09

ادارة حرة -فؤاد سليم ديب823245 LE LOUNGE -PRESSURE

RR157740934LB

2015/11/20

2015/12/10

شركة تكنولوجيا المياه ش.م.م (واتكو)

النص المكرور أتى على الشكل التالي
«ي��ؤك��د مجلس األم��ن التزامه القوي
بسيادة سورية ووحدتها إلخ »...الحظ
هنا مصطلح «القوي» الذي يشير الى
أنّ حضور الدولة السورية كان هاماً.
تط ّور ه��ذا االع��ت��راف «المفروض»
بالدولة السورية ت��ط � ّورا ً نوعيا ً في
اآلون��ة األخيرة .فالقرار ( 2253البند
 )12يطلب بصراحة من جميع دول
العالم «التنسيق مع الدول التي تحدث
عمليات إرهابية على أراضيها» وفي
هذا إشارة واضحة الى سورية الدولة
التي على الجميع التنسيق معها .أما
ال��ق��رار  2254فقد أك��د أنّ «السلطات
السورية هي المسؤولة الرئيسية عن
حماية مواطنيها»...
المولود الجديد – أيّ النظام العالمي
الجديد وسورية الجديدة – ستكون
الدولة السورية واح��دة من القابالت
ال��ق��ان��ون��ي��ات ال��ل��وات��ي أش��رف��ن على
ال��والدة ...والباقي تفاصيل .هل يكمن
فيها الشيطان أم ال...؟ هذا هو التحدّي
الحقيقي اليوم أمام سورية.

د .عصام نعمان

 السعودية قالت كلمتها أخ��ي��را ً فهل سنسمع كلمة لبنان،أم ستستم ّر سياسة التوسل واالستجداء ،وتتك ّرر لغة حرب
تموز ،بمحاولة المشاركة في تسويق الضغوط ومراقبة نتائجها
أم�لاً بقطف ثمارها ت��ن��ازالت سياسية ،كما ك��ان ك�لام الرئيس
فؤاد السنيورة يومها عن الفصل السابع ،وكالم الرئيس سعد
الحريري ع��ن ال��س�لاح ،سيبقى كالمهم ال��ي��وم م��ن الفئة ذاتها
وللهدف ذات��ه ،أم أنّ بين اللبنانيين رئيس حكومة ت ّمت إهانته
شخصيا ً بما كتب ونشر ،سيفور دم��ه ويغلي عندما يقرأ هذا
ال��ك�لام ويتناول سماعة الهاتف ويخاطب على األق��� ّل السفير
السعودي في بيروت ليقول له ،بلّغ الرياض ،إذا كنتم لم تتقبّلوا
للبنان المتعدّد أن يكون فيه أكثر من رأي ،فال تضحكوا علينا
بالقول إنّ المنشور هو مج ّرد رأي شخصي لكاتب ،وإذا كنتم
رفضتم اعتبار الحكومة مسؤولة فقط عما يصدر عنها ،ونحن
بلد هذه حقيقته الفعلية ،فال تظنوا أحدا ً سيصدّقكم إذا قلتم إنّ
الحاكم السعودي ليس م��س��ؤوالً ،إال عما يصدر عنه رسمياً،
وطالما قلتم ما قلتم ،ووصفتم اللبنانيين كما وصفتم ،وق ّررتم
معاقبة اللبنانيين حتى يرضخوا لمشيئتكم ،وتجويعهم بهدف
تركيعهم ،فإني أبلغكم سحب طلب الزيارة الذي تقدّمت به للقاء
مسؤولي بلدكم ،على األق ّل حتى تختبروا وسائل حرب أعلنتموها
على اللبنانيين ،وتكتشفوا بأنفسكم ما إذا كان اللبنانيون شعبا ً
يمكن أن يتس ّول ،على حساب كرامته ،مكرماتكم؟
ناصر قنديل

تدعو جمعية تجار صور إلى جمعية عمومية عادية وذلك
النتخاب مجلس إدارة جديد في مركزها الكائن في صور
بناية جمعية التجار الطابق األول ي��وم األح��د ال��واق��ع في
 2016/3/27من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة
مساء.
وستت ّم المصادقة على الميزانية وإبراء ذمة أعضاء مجلس
اإلدارة القديم وانتخاب مجلس إدارة جديد .وفي حال عدم
اكتمال النصاب القانوني يصار الى عقد جلسة ثانية يوم
األحد الواقع في . 2016/4/3
على الراغبين في الترشيح تسديد ما عليهم من اشتراكات
وتقديم طلباتهم ضمن المهلة المحدّدة في النظام الداخلي
والقانون األساسي.

�إعالنات ر�سمية

مؤسسة حسن غدار التجارية ( لصاحبها حسن 1246584
علي غدار )

كوريا ويوغ�سالفيا ( ...تتمة �ص)1
الثاني .ويبدو أنّ االحتضار انتهى
وب��دأت آالم والدة الطفل الجديد الذي
لن يكون نظاما ً ثنائي القطب وال متعدّد
األق��ط��اب وإنما نظاما ً من ن��وع جديد
تتداخل فيه العالقات وتتشابك في
اتجاهات عدة...
المهم أنّ الحالة السورية تختلف
ج���ذري���ا ً ع���ن ال��ح��ال��ت��ي��ن ال��ك��وري��ة
واليوغسالفية في أنّ الدولة في دمشق
بقيت قائمة مع مؤسساتها وأه ّمهما –
في حالة الحرب – مؤسسة الجيش.
ول��و أنّ الدولة انهارت كما ح��دث في
كوريا ويوغسالفيا القتسم األطباء
المستشفى وألص��ب��ح ل��دي��ن��ا ال��ي��وم
سوريتين على األق ّل.
ف��رض��ت ال���دول���ة ال��س��وري��ة على
واشنطن وموسكو إشراكها في العملية،
ألنها صمدت وأثبتت وج��وده��ا على
الرغم من المصاعب التي تعيشها.
الدليل على أنّ الدولة السورية شريكة
في موت نظام ووالدة نظام هو أنّ جميع
قرارات األمم المتحدة – التي تمثل وفاق
األميركيين وال��روس – تؤكد بالعربي
الفصيح على سيادة سورية ووحدتها،
م��ن ال��ق��رار ( 2043نيسان )2012
وحتى القرار األخير  .2254ال بل إنّ

إلى ذلك ،أعلنت تركيا بلسان رئيس وزرائها أنّ «الهدنة
ليست ملزمة ،وال تعني سوى سورية ،وأنه عندما يتعلق
األمر بأمن تركيا ال نطلب أيّ إذن ،بل سنقوم بالالزم مع
ك� ٍّل من «وح��دات حماية الشعب» (الكردية السورية)
و«داعش» عندما نرى األمر يتطلب ذلك».
السعودية جهرت وتجهر بعدائها للحكم السوري
ودعمها للتنظيمات التي تقاتله .تركيا أعلنت وصول أربع
طائرات حربية ومعدات سعودية إلى قاعدة «انجرليك»،
فهل هي طليعة االستعدادات لتطبيق «الخطة ب» التي
ل ّوح بها وزير الخارجية األميركي جون كيري؟
وإذا كانت تركيا ستقوم ،عاجالً أو آجالً ،بالتصدّي لـ ِ
«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تدعمها الواليات
المتحدة ،وكانت أعلنت موافقتها على التزام الهدنة ،فماذا
سيكون موقف واشنطن؟ وهل ستكون ملزمة ،بموجب
«الخطة ب» (الغامضة) بالتصدّي لتركيا في حال دخول
جيشها إل��ى شمال سورية لمواجهة «وح���دات حماية
الشعب»؟ وهل ،في معمعة الصراع المتواصل بين جميع
األطراف ،تنفذ أنقرة مشروعها القديم بإقامة «منطقة آمنة»
في شمال سورية؟
أخيرا ً وليس آخراً ،ماذا سيكون موقف واشنطن وموسكو
من التنظيمات المقاتلة التي تعتبر أنها غير إرهابية بعدما
قامت «جبهة النصرة» بإخالء بعض مقارها ومواقعها في
محافظة إدلب وتوكيلها بالحلول محلها؟ هل صفة اإلرهاب
ستشمل الوكيل الذي يتولى إدارة أعمال األصيل؟ وهل
تقبل دمشق سكوت واشنطن (وموسكو) عن هذا اإلخراج
المريب لتمثيلية التوكيل؟
باختصار ،الهدنة المعلنة في سورية ستبقى ّ
هشة،
متقلقلة وغير ملزمة لمعظم األط��راف المتصارعين ،وال
سيما للتنظيمات المتعاونة مع تركيا والسعودية .هذا
الواقع سيستم ّر طويالً وينعكس سلبا ً على مفاوضات
«الح ّل السياسي» التي يسعى مبعوث األم��م المتحدة
ستيفان دي ميستورا إلى إحيائها.
بأسباب
تفسيره
يمكن
استمرا ُر هذا الواقع المضطرب
ٍ
ثالثة:
أولها ،وأه ّمها ،استمرا ُر حال العداء العميق والمتفاقم
بين أطراف الحرب في سورية وعليها ،وال سيما بين محور
السعودية – تركيا من جهة ومحور سورية – إيران  -حزب
الله ،من جهة أخرى .طالما العداء مستم ّراً ،فال سبيل إلى
وقف األعمال العدائية قبل إيجاد ح ّل أو تسوية ،سياسية
أو عسكرية ،لحال العداء.
ثانيها ،تر ّد ُد إدارة أوباما وعدم وضوح سياستها بسبب
قرب انتهاء والية الرئيس الديمقراطي واحتمال حلول
رئيس جمهوري محله في تشرين الثاني المقبل ما يؤدّي،
على األرجح ،إلى تعدي ٍل في سياسة أميركا حيال األزمة
واألطراف المتصارعين في سورية.
ثالثها ،إنّ سورية ،مدعوم ًة من إيران ومحكوم ًة بوجوب

تحرير أراضيها من تنظيمات اإلره��اب وإع��ادة توحيدها
وفرض سيادتها عليها ،تجد أنّ ميزان القوى في الميدان
ويشجعها على اغتنام الفرصة الستكمال
يميل إلى جهتها
ّ
موجبات حربها الدفاعية وتحقيق أهدافها.
إل��ى ذل��ك ،ثمة سبب إضافي الستمرار ح��ال العداء،
وبالتالي األعمال العدائية هو أنّ عامالً مستجدا ً دخل في
الصراع بين «إسرائيل» وقوى المقاومة العربية ،اللبنانية
والفلسطينية ،أدّى إلى اختال ِل معادلة الردع التي كانت
قائمة .فقد تبيّن أنّ حزب الله يمتلك ما أسماه أمينه العام
السيد حسن نصرالله سالحا ً له مفعول قنبلة نووية .لذا
فإنّ تفجير حاويات األمونياك «اإلسرائيلية» في منطقة
حيفا من شأنه أن يؤدّي إلى مقتل مئات آالف اإلسرائيليين
وأن يلحق بالمدينة ومحيطها تدميرا ً هائالً.
موجهة ق��ادرة على
مع امتالك ح��زب الله ص��واري��خ
ّ
إصابة حاويات األمونياك وإح��داث تفجير له مفعول
نووي ،وجدت القيادة العسكرية «اإلسرائيلية» نفسها في
حال انكشاف أمني نتيج َة اختالل معادلة الردع لسببين:
ــــ عدم موافقة البلديات في جميع أنحاء «إسرائيل»
على نقل حاويات األمونياك من منطقة حيفا إلى محيطها
وذلك تفاديا ً لمخاطره الشديدة.
ــــ إعالن إيران عزمها على تقديم مساعدات مالية إضافية
للشعب الفلسطيني وانتفاضته الثالثة ض ّد االحتالل .هذا
التدبير يعني أيضاً ،في مفهوم «إسرائيل» ،زيادة الدعم
العسكري لحرك َت ْي «حماس» و«الجهاد اإلسالمي» ،بما في
الموجهة أو ،في األق ّل،
ذلك تزويدهما مزيدا ً من الصواريخ
ّ
تزويدهما الدراية الفنية والتجهيزات الالزمة لتمكينهما من
تجميع أو تصنيع صواريخ متط ّورة وبالغة الفعالية .ذلك
يتيح لهما كما لحزب الله التعاون عسكريا ً وميدانيا ً في
حال نشوب حرب مع «إسرائيل».
إذ تحاول «إسرائيل» جاهد ًة مع الواليات المتحدة
معالجة هذا االختالل الطارئ على معادلة ال��ردع لغير
مصلحتها ،فإنّ إحدى وسائل المعالجة ربما تكون إطالة
الحرب في سورية وعليها ،أيّ استمرار األعمال العدائية،
بالتعاون الضمني وحتى العلني مع الواليات المتحدة
وتركيا بغية استنزاف أطراف محور المقاومة (أي سورية
وحليفيها حزب الله وإي��ران) عسكريا ً واقتصاديا ً بقصد
وضع ال يسمح لهما باستغالل حال االختالل
جعلهما في
ٍ
في معادلة الردع للنيل من «إسرائيل» بشك ٍل أو بآخر.
هكذا يتبدّى أنّ صراعات الدول والتنظيمات في المنطقة
مترابطة .فال سبيل إلى عزل أحدها عن اآلخر في معالجته
(أو زيادته تفاقماً) من دون أن تتأثر سائر الصراعات بين
أطرافها الفاعلة .المطلوب ،إذاً ،معالجة الصراعات جميعا ً
في وق��تٍ تجد ال��دول الكبرى ،كما الصغرى ،نفسها في
أوضاع سياسية وأمنية واقتصادية ال تسمح لها باتخاذ
قرارات استراتيجية كبرى لمصلحة السالم واالستقرار.

ماذا تقول ال�سعودية ( ...تتمة �ص)1

12104

اسم المكلف

رقم المكلف

شركة الهدف ش.م.م AIM CO

228126

RR157746296LB

2015/12/11

2015/12/28

شركة مارتنسار لبنان ش.م.م

11234

RR157746472LB

2015/12/10

2015/12/30

ادز ان موشن

73080

RR157746509LB

2015/12/11

2015/12/24

فايف ستار توريزم ش.م.م

1274095

RR157747708LB

2015/12/09

2015/12/30

االمانة للتجارة العامة

1283300

RR157747787LB

2015/12/10

2015/12/24

مكتب المهندس مارك الهبر لالستشارات الهندسية 11103
ش.م.م.

RR157748544LB

2015/12/10

2015/12/24

مؤسسة سادينا للصناعة والتجارة العامة

90407

RR157748629LB

2015/12/09

2015/12/24

شركة االستشارات الهندسية الصناعية ش.م.م

8585

RR157749403LB

2015/12/10

2015/12/24

فوزي رامز بغدادي

68273

RR157749536LB

2015/12/09

2015/12/29

RR157749553LB

2015/12/09

2015/12/28

الشركة التجارية الدولية المحدودة (لبنان) 8100
ش.م.م
فريدلي فاشون (ليزا يبرم جفاليان)

197726

RR157749859LB

2015/12/10

2015/12/24

احسان سعد الدين صقر

107595

RR157750097LB

2015/12/11

2015/12/24

ابنية للتجارة و ال��م��ق��اوالت (ص�ل�اح الغرمتي 310372
وشركاه )

RR157750171LB

2015/12/10

2015/12/24

RR157750392LB

2015/12/09

2015/12/30

انطوانيت عبد االحد عيسى

75357

RR157740979LB

2015/11/16

2015/12/10

شركة النا ش.م.م ELNA S.A.R.L

203618

RR157741033LB

2015/11/19

2015/12/09

حسن محمد الصغير

1083848

يونايتد ترافل سنتر ش.م.م218345 united travel.
center ltd

RR157741206LB

2015/11/17

2015/12/11

بواتيكا ش.م.ل

296832

RR157741271LB

2015/11/20

2015/12/09

شركة بكاغاز ش.م.م

13212

نكست تو كافيه وتراس ش.م.م & 1019049 Next2 café
terrace sarl

RR157741342LB

2015/11/19

2015/12/09

RR157741400LB

2015/11/20

2015/12/09

مؤسسة زرق��ط للتجارة والتوزيع (عباس كمال 282038
زرقط)

RR157741489LB

2015/11/18

2015/12/09

391356

RR157741594LB

2015/11/20

2015/12/10

ازور للسفر والسياحة لصاحبها باسم انيس سراي 300101
الدين

RR157741665LB

2015/11/17

2015/12/09

205469

RR157741775LB

2015/11/17

2015/12/09

كويك بايت  QUICK BITEلصاحبها محمد 392534
زكريا سعاده

RR157741926LB

2015/11/19

2015/12/09

دورا طنوس اسكندر

مؤسسة روجيه وليم الفغالي للتجارة

655975

RR157741930LB

2015/11/19

2015/12/09

ان  -بي  -سي

219282

RR157742229LB

2015/11/18

2015/12/09

دي .ان.اي كونسبتس ش.م.م

326787

RR157742277LB

2015/11/20

2015/12/10

سامر فؤاد المقدسي  -مطعم سامز

جورج نصري حامض

191504

RR157742303LB

2015/11/16

2015/12/15

شركة انما غروب ش.م.م

3628

RR157742780LB

2015/11/19

2015/12/09

صيدلية ايليو نبيو (ماري كلود وليم ضاهر)

1273370

RR157742881LB

2015/11/18

2015/12/09

مؤسسة اية ( هدى عبد الرحمن ريس حسن )

249380

RR157743431LB

2015/11/19

2015/12/09

مؤسسة الشهابي التجارية  /للتجارة والصناعة

101808

RR157743516LB

2015/11/19

2015/12/09

مؤسسة فرحات التجارية

117975

RR157743533LB

2015/11/19

2015/12/09

فرست كالس موبيل ( هيثم راضي الحركة)

1465512

( ط��ارق عبد الحسن شقير) 235754 ALPHA PLUS
SYSTEM

RR157743564LB

2015/11/19

2015/12/09

RR157743927LB

2015/11/19

2015/12/09

بيت البن البرازيلي  -بن حسن معتوق

73094

RR157744043LB

2015/11/19

2015/12/10

جان فيليب طانيوس الشبير

991033

RR157744057LB

2015/11/19

2015/12/09

البيت بيتك لصاحبها سعود عبد العزيز حسن ابو 349578
الجدايل

RR157744114LB

2015/11/20

2015/12/09

ش م م بواسطة وكيل التفليسة المحامي وسيم 2451814
الرجي WOK N ROLL

RR159841745LB

2015/11/17

2015/12/14

االبتكار االستهالكي ش.م.ل اوف شور

2744173

RR159842454LB

2015/11/17

2015/12/14

ديالرا ميوزك برودكشن اند ببليشنغ ش.م.م

546981

RR159843137LB

2015/11/19

2015/12/09

 FRATELLOلصاحبها مالك محمود الصادق

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

لوغ ان  -سوبرة وشركاه

955441

RR157750432LB

2015/12/10

2015/12/30

مؤسسة رامي التجارية

1423583

RR157750707LB

2015/12/09

2015/12/28

فرييمز ش م ل

2505320

RR157751013LB

2015/12/09

2016/01/07

زيروكس بزنس سنتر ش.م.م

9619

RR157751092LB

2015/12/08

2016/01/26

الشركة اللبنانية العالمية للبترول ش.م.م

1214717

RR157751185LB

2015/12/10

2015/12/26

برفيكت ش.م.م

1891726

RR157751486LB

2015/12/08

2016/01/04

شركة الروم ش.م.م

195511

RR157751526LB

2015/12/08

2015/12/28

شركة مجموعة نادر ش.م.م

132834

RR157751676LB

2015/12/08

2015/12/28

احمد محمد عاتكة

180522

RR157751870LB

2015/12/09

2015/12/28

مؤسسة مصطفى نجم للتجارة والصناعة

78376

RR157752005LB

2015/12/09

2015/12/24

ان واي اي ش.م.م.

1806441

RR157752274LB

2015/12/11

2015/12/28

محطة نصر للمحروقات

50090

RR157752376LB

2015/12/11

2015/12/24

شركة تكنو بالزا ش.م.م

579187

RR157752668LB

2015/12/09

2015/12/28

جورج خليل راجي

315260

RR157752711LB

2015/12/10

2015/12/26

تجارة واستثمار وتوظيف ش.م.ل

7418

RR157752915LB

2015/12/10

2015/12/29

يوسف سعد الله عاصي

162525

RR157753164LB

2015/12/10

2015/12/29

حسن عبد الله بدران

221690

RR157753487LB

2015/12/09

2015/12/24

شركة اي .بي.ال ش.م.م

134679

RR157753544LB

2015/12/08

2015/12/28

رانج لتجارة االقمشة-محمد سهيل طه الطه

978422

RR157753629LB

2015/12/08

2015/12/24

 Mini Aqua Parkميني اكوا بارك ش.م.م.

669605

RR157753782LB

2015/12/09

2015/12/28

RR157753796LB

2015/12/08

2016/01/04

شركة الزند للصناعة والتجارة ش.م.م

11372

RR157753853LB

2015/12/11

2015/12/24

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ش.م.م

746987

RR157754139LB

2015/12/08

2015/12/24

محطة منصف اخوان للمحروقات (جورج يوسف 24912
منصف)

شركة فينر هاوس ش.م.م

13136

RR157754598LB

2015/12/10

2016/01/07

المؤسسة المتحدة لاللمنيوم والستورات

82097

RR157755165LB

2015/12/09

2015/12/24

شركة رافي ش.م.م

11980

RR157755505LB

2015/12/10

2015/12/26

ماي كاراكتير ش.م.ل

223564

RR157755735LB

2015/12/09

2015/12/24

خضر معروف رباح

1493469

RR157755770LB

2015/12/07

2015/12/29

شركة سوق البركة ابراهيم احمد كعكي وشركاه 1879514
توصية بسيطة

RR157756038LB

2015/12/09

2016/01/08

مؤسسة محمد البرناوي الجمال للتجارة العامة

211003

RR157756072LB

2015/12/10

2015/12/26

كوليزيوم كروب ش م م

1380729

RR157756599LB

2015/12/07

2015/12/24

جميلة يوسف كنعان

239431

RR157756642LB

2015/12/09

2015/12/24

فضل محمد سكماني

1176764

RR157756846LB

2015/12/09

2016/01/07

جوزف بركات حويس

102536

RR159853015LB

2015/11/17

2016/01/20

شركة روبكو ش.م.م ROBCO SARL

11572

كاست ش.م.ل (قابضة)

1352934

RR159854585LB

2015/11/20

2015/12/09

اينيسياتيف ميديا بيروت ش.م.م304326 I.M.B LTD .

244963

RR159844248LB

2015/11/18

2015/12/09

شركة اي كيو فيجن ش.م.م291486 EYE Q Vision.
sarl

RR159848766LB

2015/11/18

2015/12/09

RR157756917LB

2015/12/08

2015/12/28

RR157757118LB

2015/12/10

2015/12/24

LINKS s.a.r.l

1686063

RR159856949LB

2015/11/11

2015/12/15

أونيبوا ش.م.ل.

2579527

RR157757183LB

2015/12/10

2015/12/26

P.E.G S.A.R.L

242062

RR159857136LB

2015/11/11

2015/12/11

مصطفى صبحي الدنا

795673

RR157757325LB

2015/12/09

2015/12/30

شركة فرن الشامي الجديد

678

RR159857175LB

2015/11/11

2015/12/11

شركة تكنو ش.م.ل

1721107

RR157757475LB

2015/12/10

2015/12/26

جمال محمد جميل الموسوي

144658

RR159857578LB

2015/11/18

2015/12/09

كارات ميدل ايست ش.م.م.

312015

RR157757625LB

2015/12/08

2016/01/05

كونيكشن ش م م

217080

RR159857697LB

2015/11/19

2015/12/15

وليد مصطفى عيتاني للمقصات واالكسسوار

1336571

RR157758325LB

2015/12/10

2015/12/24

فاميلي كير ش.م.ل

1220821

RR159859145LB

2015/11/19

2015/12/11

بلو سكوير تكنولوجيز ش م م

1792189

RR159859344LB

2015/11/17

2015/12/09

مؤسسة شرباتي للكلسات بواسطة وكيل التفليسة 182724
المحامي هاني سليمان

RR157758484LB

2015/12/09

2015/12/28

شركة مام & شيفز ش م ل

2168575

RR159859772LB

2015/11/19

2015/12/09

2249154

RR159860095LB

2015/11/11

2015/12/15

اكوسيس ش.م.ل

شركة ا ت ج سايت اند باور ش م ل هولدنغ

2485166

RR159860515LB

2015/11/19

2015/12/09

THE CATERING HOUSE SAL

2630890

RR159860872LB

2015/11/17

2015/12/09

اي.اكس.آي (لبنان) ش.م.ل

201407

RR159861952LB

2015/11/17

2015/12/09

افران الباغيت

187669

RR159863026LB

2015/11/20

2015/12/10

شركة افينيو انترناشونال ش.م.ل.

295464

RR159863043LB

2015/11/20

2015/12/09

شركة كوثراني وجوني للمواد الغذائية والتموينية 250958

RR157741020LB

2015/12/09

2015/12/26

964382

RR157744817LB

2015/12/04

2015/12/28

غوديفا لتأجير السيارت

562277

RR157745083LB

2015/12/10

2015/12/29

-هيثم رشيد دريان LIFE STYLE

721888

RR157745477LB

2015/12/10

2016/01/07

الشركة المتحدة  A.N.Nش.م.ل

مؤسسة محمد حبيش التجارية

79112

RR157758714LB

2015/12/09

2015/12/24

ساب فور

151043

RR157758855LB

2015/12/10

2016/01/07

كرييتيف امباكت ش.م.م

1132075

RR157758864LB

2015/12/11

2016/01/15

شركة ميدي رستو ش.م.ل

225714

RR157758918LB

2015/12/10

2015/12/24

شركة الخدمات الفنية هبر اندستري

231072

RR157759105LB

2015/12/11

2015/12/24

اللورد THE LORD

747075

RR159856285LB

2015/12/10

2015/12/26

EURO STOP SARL

334873

RR159857290LB

2015/12/08

2015/12/28

الحاج تريدنغ ( رزق يوسف الحاج )

389879

RR159858499LB

2015/12/10

2015/12/26

جورج خليل راجي

315260

RR159862082LB

2015/12/10

2015/12/26

شركة ليبرا ش.م.م

253187

RR159863105LB

2015/11/25

2015/12/28

التكليف 365

