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حمليات � /إعالنات
الرئا�سة ال�سورية ( ...تتمة �ص)1

من القوى الدولية واإلقليمية وتبدأ المرحلة الثانية التي
لن تكون روسية ،وال دور فيها لروسيا خ��ارج إطار
التفويض ال��دول��ي ال��ذي تشترط ص���دوره لالنخراط
فيها وبه حرب الحسم ضد داعش والنصرة.
بقوة التدخل الروسي جرت صناعة أرضية صالحة
لحل سياسي يجمع المؤيدين للرئيس السوري الذين
يشكلون شعبا ً وجيشا ً األغلبية المقاتلة والمنظمة
ض��د اإلره���اب م��ع معارضيه الراغبين باالنتقال من
أولوياتهم الوهمية بتغيير النظام ،بينما ال��ذي يتغيّر
ه��و وج��ه س��وري��ا وجغرافيتها اللتان تصبحان لقمة
س��ائ��غ��ة ل�ل�إره���اب ،وش���رط ال��ن��ج��اح ف��ي المهمة ترك
قضية المناصب السيادية بما فيها الرئاسة لصناديق
االق��ت��راع .وه��ذا م��ا ن��ص عليه ال��ق��رار األم��م��ي ،وبقوة
التدخل الروسي جرت صياغة معايير فصل التنظيمات
المستعدة للشراكة في الحل السياسي عن التنظيمات
اإلرهابية عبر معادلة الهدنة وتثبيت شروطها.
االنتقال للحرب على اإلره��اب يستدعي استكمال
المرحلة األولى .والمهمة هنا صارت واجب الشركاء
الغربيين الذين يتلكأون في أداء واجبهم ويتوهمون أن
روسيا عالقة في منتصف البئر ،وأن عليها أن تتخلى
ع��ن مفهومها للحل السياسي وع��ن تبنيها لتوسيع
ال��م��ف��اوض��ات ل��ت��ط��اب��ق ،وف��ق��ا ً ل��م��ا ورد ف��ي ال��ق��رارات
األممية ،وإال تغرق وحدها في مستنقع ال ق��رار له،
فجاء ق��رار الرئيس الروسي فالديمير بوتين ليقول
لسنا عالقين ،أنتم ستختارون إن كنتم عالقين ،فإما أن
تؤدوا ما عليكم فتنعقد مفاوضات يشترك فيها الجميع
وفي مقدمتهم األكراد ،رغما ً عن عناد جماعة الرياض
ودلعها ،وتكون المفاوضات مسقوفة بالقرار األممي،
حيث الرئاسة ش��أن يقرره السوريون في صناديق
االقتراع ،أو تنهار العملية السياسية ،ويبقى الوضع
في سوريا عند ال��ت��وازن السلبي ،والجيش السوري
في وضع جيد والقوات الروسية في وضع جهوزية
لحماية مواقعها وإسناد حليفها حيث يجب ،وعلى َمن
يخشى تج ّذر اإلره��اب ويريد تسريع الحرب عليه أن
يم ّهد الطريق بجهوده ،لتولد حكومة سورية جامعة،
يعترف بها الجميع ،ليتم االنتقال إلى المرحلة الثانية
من الحرب بشراكة هذه الحكومة وتحت مظلة األمم
المتحدة ،وعندها شراكة روسيا ستكون من ضمن
هذه المعادلة الجديدة ،لكنها لن تكون حربها وحدها
واآلخرون يتف ّرجون عليها ويستفيدون من إنجازاتها
دون أن يؤدي أحد منهم ما عليه.
رمى الرئيس بوتين قفازه في يوم افتتاح مفاوضات
جنيف ،وقال تح ّملوا أنتم مسؤولية النجاح والفشل.
اللبنانيون الذين تابعوا بذهول القرار الروسي ولم
تصلهم المعلومات الكافية لفهم خلفياته انقسموا في
قراءته؛ فمنهم من رآه ضغطا ً على الشريك السوري،
ومنهم م��ن رآه تقربا ً م��ن ال��ري��اض ،وم��ن رآه وضعا ً
للنقاط على ح���روف ال��م��ف��اوض��ات السياسية ،وفقا ً
ل��م��ع��ادل��ة أوص��ل��ن��ا األم����ور إل���ى نقطة ح��اس��م��ة بفضل
تدخلنا فتعالوا إل��ى حيث تنجح العملية السياسية
��وج��ه للغرب وحلفائه وفقا ً
دون م��راوغ��ة؛ وال��ك�لام م ّ
لهذه النظرة .واللبنانيون المنقسمون حول كل شيء
سيطول انقسامهم حول فهم الخطوة الروسية حتى
يظهر ال��ط��رف ال���ذي س��ي��ق��دّم ال��ت��ن��ازالت ف��ي جنيف،
ه��ل سيقبل ال��وف��د ال��رس��م��ي ال���س���وري ،ك��م��ا يتمنى
جماعة الرابع عشر من آذار ،بطرح مستقبل الرئاسة
للتفاوض ،أم سيقبل وف��د ال��ري��اض ،كما ي��رى فريق
الثامن م��ن آذار ،بمشاركة األك���راد ف��ي المفاوضات
ويرتضي سقفا ً للعملية السياسية بتشكيل حكومة
تاركا ً الرئاسة لصناديق االقتراع؟
في ذك��رى ال��راب��ع عشر من آذار ،االنقسام أصاب
الفريق نفسه ،ال��ذي غ��اب ع��ن االح��ت��ف��االت التقليدية
بالمناسبة ،التي استردها العماد ميشال عون محتفالً
بها ليعلن أنه النسخة األصلية ،وأن النسخة التايوانية
ق��د ان��ت��ه��ت ص�لاح��ي��ت��ه��ا ،وم��ع��ه��ا ان��ت��ه��ى زم���ن العبث
بالميثاقية التي ستحكم الرئاسات بالتساوي.

عون :لن نسمح بالتمديد للوضع المستمر

لفت رئيس تكتل «التغيير واإلصالح» العماد ميشال عون
إلى أن «ال��داء اليوم هو قانون االنتخابات ،وهو خلق عدم
توازن وعدم إنصاف وعدم مشاركة في إرادة البلد ،ولبنان
مبني على ال��ت��وازن والمشاركة ،وقانون االنتخاب ارتكز
على مجلس نواب باطل ،فالمجلس وضع قانون انتخاب
مفصالً بشكل أن الطبقة الحاكمة في حينها يبقى لها األكثرية
واستخدموا التوزيع الطائفي الخاطئ» ،مشيرا ً إل��ى أن
«المسيحيين ال يطالبون إنقاص عدد نواب المسلمين ،ولكن
هذا القانون لم يحترم ،فهناك خلل في التوزيع الديمغرافي».
ولفت في كلمته بذكرى  14آذار في فندق الحبتور إلى «أننا
ال نطالب بتغيير اتفاق الطائف بل تفسيره بشكل صحيح»،
متسائالً« :أين المناصفة بالتمثيل والقانون االنتخابي الذي
سيحافظ على صحة التمثيل لمختلف شرائح الشعب؟
هل تحرمني من حقي وتطلب مني احترام قواعد العيش
المشترك؟» ،كاشفا ً أنه «بعد تجربة  11عاما ً لست مرتاحاً،
الحاكمون ح��اول��وا تأخير عودتي إل��ى لبنان إل��ى ما بعد
االنتخابات ،وقالوا لي انتبه إلى المعارضة ال نريدها أن
تنقسم ،هم سرقوا منا الهدف والتاريخ والشعار ،وس ّموا
أنفسهم  14آذار .اليوم سقطت  14آذار التايوانية وبقيت 14
آذار األصلية».
ولفت إلى أن «الميثاق الوطني يعين رئيس الحكومة األكثر
شعبية ،وكذلك رئيس مجلس النواب» ،متسائالً« :لماذا ال
يتم انتخاب رئيس للجمهورية األكثر تمثيالً؟» ،مشددا ً على
أن هذه القصة انتهت ولن نقبل بعد اليوم أن تكون مصالح
الشعب للبناني فريسة األهواء والمصالح».
أضاف« :اليوم أعتقد أن األبواب تش ّرعت لكل أنواع الحلول،
ولن نسمح التمديد للوضع المستمر منذ العام  1990وحتى
الساعة ،ال تيأسوا ،ألن لنا إرادة وإمكانات لتحقيق التغيير
واستخدام جميع الوسائل للوصول إلى الغاية المنشودة».

إجراء بحريني بترحيل لبنانيين

بعد قرار دول مجلس التعاون الخليجي بتصنيف حزب
الله منظمة إرهابية ،توالت اإلجراءات الخليجية التعسفية
بحق أشخاص تعتبرهم هذه الدول مقربين من حزب الله.
وقد أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس ،عبر موقعها على
تويتر ،أنها «أبعدت عددا ً من المقيمين اللبنانيين بعدما ثبت
انتماؤهم أو دعمهم لـ«حزب الله» «اإلرهابي» ،بحسب وصفها.

..والكويت تتر ّيث

وف��ي موقف يعكس تريثا ً ورف��ض التماهي م��ع ال��دول
الخليجية األخرى في اتخاذ إج��راءات ضد حزب الله ،أعلن
الكويت على لسان نائب وزير الخارجية خالد الجار الله «أننا
ندرك أن «حزب الله» مكون أساسي في الحكومة اللبنانية
وفي البرلمان» .ونقلت وكالة «سبوتنيك» عنه قوله« ،إننا
نأمل أال يكون «ح��زب الله» مرتبطا ً في عمل يسيء لألمن
القومي العربي».
وقالت مصادر مطلعة في  8آذار لـ«البناء» إن «اإلج��راء
البحريني يأتي في إطار عملية التصعيد ضد حزب الله»،
متوقعة المزيد من ه��ذه اإلج���راءات التي ستتخذها دول
الخليج ّ
بحق مَن تعتبرهم مق ّربين من حزب الله» .وأوضحت
المصادر أن «الكويت لم ينج ّر إلى حفلة الجنون السعودي
الرتباطه الجغرافي مع العراق وثانيا ً للحفاظ على استقراره
الداخلي لوجود ثلث شعبه من الشيعة ،وثالثا ً حفظ خط
الرجعة مع إي��ران ،وفي الوقت نفسه ال يستطيع الكويت
معاكسة السعودية الرتباطات مالية وديون ،لذلك اتخذ هذا
الموقف الرمادي».
وش �دّدت على أن «التضييق الخليجي العملي بال قيمة
وبال جدوى ولن يؤثر في إحداث شرخ بين المقاومة وبيئتها
الشعبية».

قاسم :حملة السعودية على
المقاومة تعكس الخيبة

وأكد نائب األمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم
أن «حملة السعودية على المقاومة ،بما في ذلك إدراج حزب
الله على لوائح اإلرهاب الخليجية والعربية ،ليست سوى
تعبير عن الخيبة التي أصابتها بفعل فشل سياساتها
ومشاريعها في المنطقة ،وال يمكننا السكوت عن الغطرسة
التي يظهرها حكام السعودية وعن الجرائم التي ترتكب بحق
الشعب اليمني والدعم المفتوح للجماعات اإلرهابية في كل
من سورية والعراق».

اجتماع أمني في السراي

على الصعيد الحكومي ومتابعة لملف النفايات والتطورات
األمنية األخيرة ،ترأس رئيس الحكومة تمام سالم في السراي
الكبير اجتماعا ً أمنيا ً حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وقائد الجيش
العماد جان قهوجي.
وعرض المجتمعون تطورات الوضع األمني والجهود التي
تبذل لضبط األمن ومكافحة الجريمة في جميع أنحاء البالد،
فضالً عن العمليات التي يقوم بها الجيش واألجهزة األمنية
ضد اإلرهابيين في الداخل وعند الحدود الشرقية.
وطلب سالم من ق��ادة القوى العسكرية واألمنية مواكبة
الخطة الشاملة للنفايات تنفيذا ً لقرار مجلس الوزراء ،واتخاذ
جميع التدابير الالزمة لمنع أي محاولة لإلخالل بالنظام العام.

علي جانبين
لم يخف العديد من الصحف األوروبية امتعاضها من
االنبطاح األوروب��ي أمام حكومة أردوغ��ان للتخلص من
قضية الالجئين التي تكاد تقسم االتحاد بين من يريد
فتح األبواب أمام الالجئين مثل انجيال ميركل ،ومنهم من
يرفض بالمطلق استقبال أحد.
ومن جهتها ،وضعت صحيفة الغارديان البريطانية
أن تعلق القادة األوروبيين بأردوغان كأمل بوقف تدفق
الالجئين لليونان كان مثيرا ً لالشمئزاز ،كما أن منح وسام
الشرف الفرنسي لولي عهد نظام آل سعود محمد بن نايف
يصب في الخانة
هو أيضا ً مثير لالشمئزاز أيضاً ،وهو
ّ
نفسها ،وأن كذب ونفاق األوروبيين ،حينما يتحدّثون
عن الديمقراطية والحريات وحقوق اإلنسان في سوريا
ويخضعون السوريين لبازار مهين مع النظام الفاشي
في تركيا الذي يقمع األتراك وحرياتهم وإعالمهم ويتظاهر
على أنه حريص كل الحرص على السوريين وحياتهم
ومستقبلهم.
فهل هناك ما يدعو لالشمئزاز أكثر من ذلك؟
يشير بعض المقاالت األوروبية إلى أن البازار األوروبي
ه��و واق���ع ف��رض��ه أردوغ����ان عندما س��� ّرب تصريحات
للصحافة هدد فيها قادة االتحاد األوروبي أنه لن يوقف
تدفق المهاجرين نحو االتحاد األوروبي إذا لم تتم تلبية
مطالب تركيا؛ وهو األمر الذي أعلنت عنه ميركل خالل
زيارتها إلى تركيا في  2015-10-18والتوصل إلى نقاط
أربع في لقاء صحافي مشترك والذي يقضي:
 - 1صندوق بـ  3مليارات يورو يقدّم إلى تركيا من
أجل دعم الالجئين وقف تدفقهم.
 - 2منح المواطنين األتراك حرية السفر إلى أوروبا.
 - 3إعادة تفعيل موضوع عضوية تركيا في االتحاد

وأوضت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «طلب الرئيس سالم
من القوى األمنية مواكبة الخطة ال يعني تنفيذها بالقوة
واستخدام العنف مع المعترضين أو المتظاهرين ضد هذه
الخطة ،بل لتسهيل العمل داخل المطامر وعمل الشاحنات
التي ستنقل النفايات ومنع أي إخالل باألمن أو اشتباك».
ولفتت إلى االعتراضات الخجولة على الخطة ،ألن هم المواطن
أوال ً بات إزالة النفايات من الشوارع والطرقات».
وقال مصدر وزاري في اللجنة المكلفة هذا الملف لـ«البناء»
إن «بدء تنفيذ الخطة مرتبط بمجلس اإلنماء واإلعمار بعد أن
أعطى مجلس الوزراء التعليمات لبدء العمل» ،وأشار إلى أن
«العمل الفني انطلق منذ يومين على مدار الـ 24ساعة».
وأشار المصدر إلى أن «الخطة تتضمن مطمرا ً في برج حمود
ومطمرا ً في البوشرية  -الجديدة ومطمرا ً في الكوستبرافا
وإعادة فتح مطمر الناعمة مؤقتاً» ،موضحا ً أن «تشغيل مطمر
برج حمود ينتظر بعض التفاصيل واإلج���راءات فضالً عن
وجود رفض من حزب الطاشناق إلقامة معمل فرز للنفايات
فيه؛ بينما هذا األمر غير ملحوظ في الخطة التي أقرها مجلس
الوزراء ،أما في الكوستبرافا فسيتم إنشاء معمل لفرز النفايات
و ُترمى العوادم في العمروسية بعد فرزها ثم تدويرها» ،الفتا ً
إلى أن المناقصات لتلزيم إحدى الشركات تحتاج إلى  3شهور
وحتى ذلك الحين يمدد لشركة سوكلين».

ومطمر الناعمة سيفتح قريبا ً

وأكد عضو كتلة المستقبل النائب عالء الدين ترو لـ«البناء»
أن مطمر الناعمة سيعاد فتحه خالل األيام القليلة المقبلة
لمدة شهرين ،الستقبال نفايات بيروت وجبل لبنان المتراكمة
في الشوارع والمستوعبات .وبعد انتهاء هذه المدة يستقبل
نفايات عاريا والشوف فقط» ،ولفت إلى أن «النائب وليد
جنبالط يعمل في هذا المجال لضبط االعتراضات الشعبية
الرافضة إلعادة فتح المطمر».
وجزم ترو بأنه لن يكون هناك مطمر في إقليم الخروب،
وأبدى أسفه لعودة الحكومة اليوم إلى الحل الذي كان يمكن
اعتماده منذ سبعة أشهر ،لكنا وفرنا على لبنان مشاهد
النفايات في الطرقات والتلوث والمشاكل والسجاالت».

الحريري من اليرزة :الهبة ُج ِّمدت

على صعيد آخر وفي ظل الحصار الذي تفرضه السعودية
على الجيش بعد تجميد الهبات المخصصة له ولألجهزة
األمنية األخ��رى ،زار الرئيس سعد الحريري قيادة الجيش
في اليرزة بمناسبة ذك��رى  14آذار واجتمع بوزير الدفاع
سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي ،وجدّد دعمه
المؤسسة العسكرية التي «استطاعت أن تجمع كل اللبنانيين
وأن تحيّد نفسها عن كل العواصف السياسية» .وأك��د أن
«شعارنا هو مع الجيش والقوى األمنية اللبنانية الشرعية
ومع الدولة ومؤسساتها في مواجهة أي خطر يهدّد لبنان،
نريد الجيش في لبنان وال أحد غيره» ،ولفت إلى أن «الهبة
ُج ّمدت ،لكننا نطمئن ونقول إننا مع الجيش».
والحقاً ،أفاد المكتب اإلعالمي للحريري ،أنه «غادر بيروت
مساء ،متوجها ً إلى باريس في زيارة خاصة».

حزب الله وإمكانياته الكبيرة ما يجعل حسم المعركة
لمصلحة «إسرائيل» غير مرجح على اإلطالق.
القيادة «اإلسرائيلية» العسكرية تظهر فرعونيتها،
ولكنها في الواقع تبكي بصوت خفيض وتخفي عجزها
عن تحقيق نصر أكيد .لذلك يأتي جنون السعودية
خستها ف��ي التآمر على ح��رك��ات المقاومة
لتثبت
ّ
وتحالفها مع «الشيطان اإلسرائيلي» ،ال أن بمقدورها
دف��ع القيادة العسكرية لتنفيذ رغبتها المجنونة.
الصهاينة يزداد عجزهم يوما ً بعد يوم وال يستطيعون
أن يعلنوا ذلك جهاراً ،والسعودية بظنها أنها يمكن بما
تمتلكه من مال ش��راء حرب «إسرائيلية» على حزب
الله.
الحرب عندما تقترن بالمصائر ،فإنّ أحالم اليقظة
ّ
تتبخر!
سرعان ما

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

األوروبي من خالل فتح فصول جديدة للتفاوض.
 - 4دعم الحكومة التركية لحضور القمم األوروبية
باعتبارها بلدا ً مرشحا ً للعضوية.
كيف يمكن أن يصدق القول بالجمع األوروبي المستحيل
بين التغني في بازار يقيمه دعاة الحريات وحقوق اإلنسان
وبين مبادئهم التي بدت أنها مجرد حبر على ورق؟
األوروبيون هم الذين استقبلوا داوود أوغلو بعد أن
هاجم صحيفة بخراطيم المياه والغاز ،وهو من يقمع
حرية اإلعالم صباح مساء ويعرف األوروبيون قبل غيرهم
أن التهريب لحساب داعش من تركيا كان يتم بإشراف
حكومة أردوغان ،ومن يتاجر بالنفط مع داعش ويعرف
كيف يسرق معامل السوريين ومحاصيلهم وكيف يمول
اإلره��اب؛ وها هو يظهر أنه مع جماعته لديهم ما يكفي
من الخبرة في ابتزاز األوروبيين لتعويض خسارتهم في
الميدان السوري.
أما منظمة العفو الدولية فقد أدانت االتفاق التركي -
األوروبي ،واعتبرته (ضربة قاضية لحق طلب اللجوء)،
ورأت في هذه الخطة بمثابة (موقف غير إنساني تجاه
هذه األزمة ،وانتهاك لكرامة الناس) .وأشارت إلى أن فكرة
االتفاق القائمة على مقايضة الجئين بالجئين ليست -
فقط (مهينة للكرامة البشرية بشكل خطر ،لكنها أيضا ً ال
تقدم أي حل دائم لألزمة اإلنسانية)...
إن األوروبيين الذين يظهرون في هذه الصفقة وضاعتهم
وإهانتهم للكرامة البشرية ،حسب منظمة العفو الدولية،
ال بد لهم قبل أن يتحفونا بالخطابات عن إنسانيتهم أن
يعملوا على إع��ادة األم��ن واالستقرار لسورية ،ويوقفوا
دعمهم لإلرهاب ،ويرفعوا العقوبات الظالمة عن شعبها،
كما قال نائب رئيس البرلمان البلغاري ،وبذلك فإنهم
يخلصون أنفسهم ،والسوريين من ابتزاز الفاشي رجب
طيب أردوغان ،وبازار حكومته العثمانية.

بوتين عندما يع ّبر �سيا�سي ًا (تتمة �ص)1
من تركيا إلى داخل سوريا ،وبسيطرته عليها أصبح للجيش
السوري السيطرة شبه الكاملة على سوريا المفيدة التي
تمتد من مدينة الضمير جنوب دمشق إلى حمص في المنطقة
الوسطى إلى الساحل السوري ،إضافة إلى وجود عسكري
فعال وثابت حول حلب من ثالث جهات.
ال شك في أن اإلعالن الروسي أتى نتيجة تفاهمات دولية،
واتفاق مع الحليف اإلي��ران��ي وال��س��وري ،بعد اإلنجازات
العسكرية األخيرة ،وبعد الهدنة التي أعلنها الرئيسان
االميركي والروسي في سوريا .ويبدو ان هناك الكثير من
الفصائل التي تريد تطبيقها واالنضمام إليها ،كما انه من نافل
القول التأكيد أن هذا اإلعالن لن يغير في المعادالت العسكرية
على األرض لكون القوة الروسية الضاربة الباقية في سوريا
كافية لتحقيق التوازن العسكري ،ويمكن لها أن تتدخل خالل
دقائق معدودة.
في السياسة كسب بوتين التوافق مع واشنطن على تثبيت
الوضع العسكري الحالي في سوريا ،مع الحصول على
موافقة واشنطن والغرب على وضع تنظيم الدولة اإلسالمية

(داعش) وجبهة النصرة على الئحة الحرب العالمية على
اإلره��اب ،كما أن موسكو حصلت على موافقة من واشنطن
تقضي بعدم المساس بالنظام في دمشق عسكريا ً أو سياسياً.
أيضا ً يأتي هذا اإلعالن بعد زيارة الرئيس التركي لطهران،
التي أسست لمرحلة جديدة من العالقات التركية اإليرانية في
سوريا ،خاصة أن قوات الحرس الثوري اإليراني ساهمت في
المعارك األخيرة في الريف الشمالي لحلب ،وفي فك الحصار
عن مدينتي نبل والزهراء الذي حررت آالف المقاتلين األشداء
لتثبيت المنطقة عسكريا ً وامنيا ً بما فيه الكفاية.
ً
في النهاية ال يبدو أن األميركي كان متفاجئا من اإلعالن
الروسي ،رغم التسريبات التي تعكس رأي �ا ً مخالفاً ،في
ال��وق��ت نفسه أت��ى اإلع�ل�ان ال��روس��ي لتسهيل عملية حل
سياسي ،في سوريا ساهم التدخل العسكري الروسي في
تهيئة األجواء المناسبة لها ،كما يساهم اإلعالن الروسي عن
عملية انسحاب جزئي في خلق أجواء دولية تع ّزز فرصة
الحل السياسي وعملية الهدنة الحالية.

نضال حمادة

الدكتورة ال�شاعرة مي حنا �سعاده
زوجة األمين الراحل الدكتور عبدالله سعاده

المنتقلة إلى رحمة الله تعالى نهار األربعاء  9آذار  ،2016احتفل بالصالة ألجل راحة
نفسها نهار األحد الماضي ،في كاتدرائية القديس جاورجيوس الدهليز األثرية – أميون.
ُتقبل التعازي في قاعة كنيسة مار ضوميط – أميون غربي ،أيام:
 اليوم الثالثاء  15آذار الحالي من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً.ُتقبل التعازي في بيروت في قاعة كنيسة سيدة النياح – شارع المكحول غ ٍدا ً األربعاء
 ،2016/03/16من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.
مؤسسة الدكتور عبدالله سعاده
تنعى إليكم على رجاء القيامة والحياة األبدية رئيستها

الدكتورة ال�شاعرة مي حنا �سعاده
زوجة األمين الراحل الدكتور عبدالله سعاده

المنتقلة إلى رحمة الله تعالى نهار األربعاء  9آذار  ،2016احتفل بالصالة ألجل راحة
نفسها نهار األحد الماضي ،في كاتدرائية القديس جاورجيوس الدهليز األثرية – أميون.
ُتقبل التعازي في قاعة كنيسة مار ضوميط – أميون غربي ،أيام:
 اليوم الثالثاء  15آذار الحالي من الثانية بعد الظهر حتى السابعة مساءً.ُتقبل التعازي في بيروت في قاعة كنيسة سيدة النياح – شارع المكحول غ ٍدا ً األربعاء
 ،2016/03/16من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً.

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 التدقيق الميداني 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:
رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

اسم المكلف

ب��واس��ط��ة وك��ي��ل التفليسة 6161
SARL RASHMLS

RR009974324LB

2015/12/15

2016/02/10

ش���رك���ة االن��������وار ل��ل��ت��ج��ارة 9534
والمقاوالت ش.م.م

RR009974386LB

2015/12/29

2016/02/08

1974373

RR009974487LB

2015/12/28

2016/02/06

(ان����ط����وان ج�����وزف س����رور) 2033363
EXIM

RR009974707LB

2015/12/28

2016/02/10

انطوان جوزف سرور

2136155

RR009974710LB

2015/12/28

2016/02/08

افرام وابراهيم ش م م

1803461

RR009974722LB

2015/12/21

2016/02/11

RR009974725LB

2015/12/24

2016/02/10

RR009520420LB

2016/01/04

2016/02/08

فوكسي ميتال (ف���ؤاد حسن 1171011
شحرور)

RR009974385LB

2016/01/08

2016/02/08

2045866

RR009974686LB

2016/01/04

2016/02/12

شركة تي اند ام ترايدنغ اند كو 1898530
ش.م.م

RR009974709LB

2016/01/04

2016/02/08

RR009974711LB

2015/12/30

2016/02/10

RR009974715LB

2016/01/08

2016/02/08

حسين الطويل

102086

RR009974717LB

2015/12/18

2016/02/08

محمود هالل الفياض

2334840

RR158707807LB

2016/01/08

2016/02/08

ش���رك���ة ال���ح�ل�اب ل��ل��ت��ج��ارة 551688
العامة(هيثم و ف��ادي عدنان
الحالب)

RR158707815LB

2016/01/08

2016/02/08

شركة االن��وار لمواد البناء ش 12414
مم

RR158708325LB

2016/01/12

2016/02/10

شركة سما بيروت التجارية 2230411
ش.م.م

RR158708609LB

2016/01/08

2016/02/08

شركة الشرق االوس��ط لخدمة 173523
المطارات ش.م.ل (ميس)

RR158708626LB

2016/01/09

2016/02/08

سترايكو غروب ش.م.م

1139064

RR158708762LB

2016/01/08

2016/02/11

شركة تسكرا غروب ش.م.م

594045

RR158709003LB

2016/01/07

2016/02/08

سنا للتجارة ش.م.م.

1033169

RR158709025LB

2016/01/08

2016/02/08

sachere sal

2001998

RR158709621LB

2016/01/12

2016/02/08

دغمش لصناعات االلمنيوم 2131397
ش.م.ل

RR158709706LB

2016/01/12

2016/02/08

(ف������اروق خ��ل��ي��ل ف���رح���ات) 882816
EXPO FARHAT

RR158709737LB

2016/01/07

2016/02/08

طراف للسيارات ش.م.م

1631406

RR158709799LB

2016/01/08

2016/02/08

شركة سنتر عبيد ش.م.م

227801

RR158709961LB

2016/01/12

2016/02/08

شركة اي  .نت ش.م.م

1627846

RR158710015LB

2016/01/05

2016/02/08

ش��رك��ة ف��ان��ي��زي��ا اوت���و سايل 2176890
ش.م.م.

RR158710046LB

2016/01/07

2016/02/08

1465168

RR161436715LB

2016/01/11

2016/02/08

شركة جي سي ار حكيم اخوان 75747

RR161436826LB

2016/01/08

2016/02/08

مؤسسة فؤاد طوق للتعهدات 1235783
العامة والخاصة

RR009974708LB

2016/01/21

2016/02/17

مؤسسة الدكتور نسيب البربير 94277
الطبية

RR158707943LB

2016/01/25

2016/02/11

RR161436724LB

2016/01/26

2016/02/10

احمد جمال الشويخ

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس��ت��دراج ع��روض لتقديم يد عاملة فنية
للمساندة في أعمال الصيانة و اإلستثمار
في معملي الذوق و الجية
يمكن للراغبين في اإلشتراك باستدراج
العروض المذكورة أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان –أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 )1223مبنى كهرباء لبنان –طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /250000/ل.ل
تسلم ال��ع��رض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان –طريق النهر –الطابق «»12
–المبنى المركزي .
علما ً إن آخ��ر موعد لتقديم العروض
هو نهار الجمعة الواقع في 2016/4/1
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00
صباحاً.
بيروت في 2016/3/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 457
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
ب��م��وج��ب م��ح��ض��ر اج��ت��م��اع ت��اري��خ
2016/2/15
ت��ق��رر ت��ع��دي��ل ص��ف��ة ال��ش��ري��ك يوسف
ميشال قرعوني من شريك مفوض لشريك
موصي في الشركة المعروفة باسم «شركة
بسرتيج ال��ب��ق��اع -قرعوني وشركاهم»
المسجلة تحت رق��م  ،828/85ليصبح
اس��م الشركة «برستيج البقاع .قرعوني
وشركاه» لكل ذي مصلحة االعتراض خالل
عشرة أيام من النشر
امين السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن
تعلن بلدية روم ع��ن رغبتها بتلزيم
تشحيل اش��ج��ار ال��ص��ن��وب��ر ال��ج��وي في
أحراجها بطريقة المناقصة يوم االربعاء في
 2016/3/30الساعة  12ظهرا ً في مبنى
البلدية.
روم في 2016/3/12
رئيس بلدية روم
الدكتور داني عادل الحداد
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/2/29على المتهم هيثم خلوف
الزيبان جنسيته سوري محل إقامته روم
محلة عازور ملك جورج والدته زهيه تولد
 1988قيد  /12الشيخ ادري��س سوريا
أوق��ف غيابيا ً بتاريخ  2014/2/17وال
يزال فارا ً بالعقوبة التالية تجريم المتهم
هيثم خلوف الزيبان المبينة كامل هويته
اع�لاه بجناية المادة األول��ى من القانون
 97/623وانزال عقوبة االشغال الشاقة
المؤقته بحقه مدة ثالث سنوات وتغريمه
مبلغ مليوني ليرة لبنانية واعتباره فارا ً
من وجه العدالة وانفاذ مذكرة القاء القبض
بحقه وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه
طيلة م��دة ف���راره م��ن التصرف بأمواله
المنقولة وغير المنقولة ومن اقامة الدعاوى
ع��دا المتعلق منها باحواله الشخصية
وتعيين رئيس قلم هذه المحكمة قيما ً على
امواله الدارتها كما تدار اموال الغائب ونشر
الحكم اص��وال وإب�ل�اغ م��ن يلزم وتدريكه
الرسوم والنفقات القانونية كافة
وفقا ً للمواد المادة األول��ى من القانون
 97/623من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة اسالك كهربائيه

وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2016/3/3
الكاتب
محمد حايك
الرئيس المنتدب
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف
491
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/2/29على المتهم وسام حمدي
العايدي جنسيته فلسطيني محل إقامته
ص��ي��دا مخيم عين ال��ح��ل��وة -ح��ي حطين
وال���دت���ه خ��دي��ج��ة ت��ول��د  1982ص��ي��دا/
فلسطيني رقم الملف  935أوق��ف غيابيا ً
ب��ت��اري��خ  2016/2/11وال ي���زال ف���ارا ً
بالعقوبة التالية تجريم المتهم وس��ام
حمدي العايدي المبينة كامل هويته اعاله
بجناية المادة األولى من القانون 97/623
معطوفة على المادة  219عقوبات وانزال
عقوبة االش��غ��ال الشاقة المؤقته بحقه
مدة ثالث سنوات وبتغريمه مبلغ مليوني
ليرة لبنانية سندا ً لألولى وبانزال السدس
منها سندا ً للثانية وعلى ان تحسب له مدة
توقيفه االحترازي واالحتياطي واعتباره
ف��ارا ً من وجه العدالة وانفاذ مذكرة القاء
القبض بحقه وتجريده من حقوقه المدنية
ومنعه طيلة مدة فراره من التصرف بأمواله
المنقولة وغير المنقولة ومن اقامة الدعاوى
ع��دا المتعلق منها باحواله الشخصية
وتعيين رئيس قلم هذه المحكمة قيما ً على
امواله الدارتها كما تدار اموال الغائب ونشر
هذا الحكم اصوال وابالغ من يلزم وتدريكه
الرسوم والنفقات القانونية كافة
وفقا ً للمواد المادة األول��ى من القانون
 97/623معطوفه على المادة  219من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة اسالك كهربائيه
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2016/3/3
الكاتب
محمد حايك
الرئيس المنتدب
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف
491
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/2/29على المتهم احمد جمعة
خيور جنسيته سوري محل إقامته عازور
جزين ملك جورج والدته مريم تولد 1986
قيد  23ريان سوريا أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2014/2/17وال ي��زال ف��ارا ً بالعقوبة
التالية بتجريم المتهم احمد جمعة خيور
المبينة كامل هويته اعاله بجناية المادة
األولى من القانون  97/623وانزال عقوبة
االشغال الشاقة المؤقته بحقه مدة ثالث
سنوات وتغريمه مبلغ مليوني ليرة لبنانية
واعتباره فارا ً من وجه العدالة وانفاذ مذكرة
القاء القبض بحقه وتجريده من حقوقه
المدنية ومنعه طيلة مدة فراره من التصرف
ب��أم��وال��ه المنقولة وغ��ي��ر المنقولة ومن
اقامة الدعاوى عدا المتعلق منها باحواله
الشخصية وتعيين رئيس قلم هذه المحكمة
قيما ً على امواله الدارتها كما ت��دار اموال
الغائب ونشر الحكم اصوال وابالغ ذلك من

ستالك ش.م.ل.

يلزم وتدريكه الرسوم والنفقات القانونية
كافة
وفقا ً للمواد المادة األول��ى من القانون
 97/623من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة اسالك كهربائيه
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2016/3/3
الكاتب
محمد حايك
الرئيس المنتدب
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف
491
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2016/2/29على المتهم محمود عبد
ال��ج��ب��ار ال��ش��ي��خ ع��ل��ي جنسيته س��وري
محل إقامته الصرفند والدته زهيه تولد
 1987رقم قيد  /48الشيخ ادريس أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2013/2/7وال يزال فارا ً
بالعقوبة التالية تجريم المتهم محمود
عبد الجبار الشيخ علي بجناية المادة
األولى من القانون  97/623وانزال عقوبة
االشغال الشاقة المؤقته بحقه مدة ثالث
سنوات وتغريمه مبلغ مليوني ليرة لبنانية
واعتباره فارا ً من وجه العدالة وانفاذ مذكرة
القاء القبض وتجريده من حقوقه المدنية
ومنعه طيلة مدة فراره من التصرف بأمواله
المنقولة وغير المنقولة ومن اقامة الدعاوى
ع��دا المتعلق منها باحواله الشخصية
وتعيين رئيس قلم هذه المحكمة قيما ً على
امواله الدارتها كما تدار اموال الغائب ونشر
الحكم اصوال وابالغ ذلك من يلزم وتدريكه
الرسوم والنفقات القانونية كافة
وفقا ً المادة األولى من القانون 97/623
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة اسالك كهربائيه
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2016/3/3
الكاتب
محمد حايك
الرئيس المنتدب
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف
491
إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استدراج عروض لتنفيذ اعمال الصيانة في
محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100000/ل.ل.
تسلي ال��ع��روض باليد إل��ى أمانة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/4/1عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11:00
بيروت في 2016/3/9
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
477

رقم المكلف

شركة االن��وار لمواد البناء ش 12414
مم
جها\د رفيق سلوم

خطة النفايات ..انطالق العمل الفني

�آل �سعود يريدون ( ...تتمة �ص)1
هدفه تأليب المسلمين والعرب على حزب الله وتبرير
أيّ فعل ضدّه ،ولو جاء من العدو «اإلسرائيلي» نفسه.
بالطبع مسألة تكرار تجربة العام  2006ليست
سهلة بالنسبة للقيادة «اإلسرائيلية» ولو حصلت على
الضوء األخضر العربي والتمويل السعودي.
فالمسألة ليست فقط في أن تكون األنظمة العربية
ض ّد حزب الله وأن تكون السعودية مم ّولة للحملة
العدوانية المحتملة.
فالقيادة «اإلسرائيلية» مهما بلغ كرهها لحزب
الله ورغبتها في القضاء عليه اليوم قبل الغد ،إال أنها
تحسب أليّ حرب جديدة ألف ألف حساب.
فحزب الله لم يعد حركة مقاومة تمارس تكتيك
حرب العصابات ،بل بات جيشا ً يمتلك آالف الصواريخ
التي سوف تجعل السماء تطبق على الصهاينة.
المحللون الصهاينة هم مَن يتحدثون عن مقدرة

�أووربا المثيرة لال�شمئزاز

الحزب السوري القومي االجتماعي
نقابة أطباء لبنان الشمالي
أبناؤها :الدكتور حنا سعاده وزوجته جودي وأبناؤه
عبدالله ونقوال وفارس
الشهيد المهندس نقوال سعاده
النائب السابق األمين سليم سعاده وزوجته نورما دياب
الدكتورة ليلى سعاده
زوجة المهندس بسام فرح وابنتاها ليليا وتاليا
أشقاء وشقيقات زوجها :عائالت المرحومين سليم ،حنا ،جبران ،نجيبة ،فيكتوريا،
سعاده ،جنفياف وإبراهيم سعاده وعائالتهم في الوطن والمهجر
ينعون إليكم على رجاء القيامة والحياة األبدية فقيدتهم الغالية المرحومة

شركة بالتكو ش.م.م

564488

363204

للتجارة العامة(لوأي رياض 1997353
المشرفية) R-M

حكيّم هوم ش م م

شركة ميديان ش.م.ل

1088320

تاريخ لصق
LIPANPOST

التكليف 488
وزارة المالية
مديرية المالية العامة -محافظة البقاع
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة المالية مديرية المالية العامة مديرية الواردات  /المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة البقاع ،المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في زحلة -السراي الحكومي مبنى المالية ،لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلع�لام ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحةبعد انتهاء 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

شركة بكاغاز ش.م.م

13212

2016/01/14 RR161957169LB

2016/02/04

شركة السيد للزراعة والتجارة

45034

2016/01/15 RR161957535LB

2016/02/10

عباس شهاب الدلباني

164991

2016/01/19 RR161957226LB

2016/02/05

ابراهيم محمود الصميلي

13874

ش��رك��ة اب��راه��ي��م ح��اي��ك وشريكه 209002
للصيرفة

2016/02/02 RR161957800LB

2016/02/10

2016/01/29 RR161955830LB

2016/02/12

شركة احمد ومحمد حلبلب

415993

2016/01/29 RR161955715LB

2016/02/12

ARGO CEDAR

784088

2016/02/02 RR161957985LB

2016/02/11

ايلي نجيب الخزاقة

2016/02/01 RR161957963LB 1235607

2016/02/11

شركة فيلوت  VIOLETش.م.م 2016/02/01 RR161957901LB 2441013

2016/02/10

محمد رياض محمد عنتر

470594

 RR161955401LBــــــــ

ــــــــ

احمد صالح الدبش

210347

 RR161955579LBــــــــ

ــــــــ

مازن اسحق حمزة

176599

 RR161955565LBــــــــ

ــــــــ

سامر موفق شورى

45312

 RR140281655LBــــــــ

ــــــــ

شركة الحمرا بالزا سوبر ماركت 13270
ش.م.ل

 RR159864401LBــــــــ

ــــــــ

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف
479

