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حمليات � /إعالنات

دعت �إلى الم�شاركة الفاعلة في االنتخابات البلدية واالختيارية
لقاء ت�ضامني حا�شد مع الأ�سير �سكاف في مارون الر�أ�س
منفذية المتن ال�شمالي في «القومي» :لمنطق التوافق والإنماء وكلمات �أكدت تحرير فل�سطين والأ�سرى
أص���درت منفذية المتن الشمالي ف��ي الحزب
السوري القومي االجتماعي البيان التالي :انطالقا ً
م��ن التوجه المركزي للحزب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي ،باعتبار أنّ االن��ت��خ��اب��ات البلدية
واالختيارية ،استحقاق ديمقراطي وفرصة حقيقية
النتخاب مجالس بلدية تتح ّمل مسؤولياتها في
إنماء المناطق ،واالهتمام بمصالح الناس ،تؤكد
منفذية المتن الشمالي ،مشاركتها الفاعلة في هذه
االنتخابات ،لما في ذلك مصلحة البلدات والقرى
المتنية ومصالح أهل هذه المنطقة.

وفي هذا السياق ،ت ّم توجيه الوحدات الحزبية
ّ
وحث القوميين االجتماعيين على المشاركة الفاعلة
في هذا االستحقاق ،ترشحا ً واقتراعاً ،ورفع شعار
إنماء مناطق المتن ،لقناعتنا الراسخة بأنّ اإلنماء
هو الهدف األساس الذي يجب أنّ
تنصب ك ّل الجهود
ّ
في سبيل تحقيقه.
وشدّدت منفذية المتن الشمالي في توجيهاتها
إل��ى القوميين على ض���رورة التنسيق م��ع ك ّل
األصدقاء والمواطنين من أجل التوصل إلى مجالس
بلدية واختيارية تك ّرس ك ّل جهودها من أجل تحقيق

اإلنماء والخدمات وتسيير شؤون الناس.
وأبدت منفذية المتن الشمالي حرصها الشديد
على تغليب منطق التوافق في المناطق والقرى
المتنية ،وتجنيب هذه المناطق االنقسامات الحادّة،
ّ
تعطل
ألنّ االنقسامات والتش ّنجات والتجاذبات،
الفعل اإلنمائي ،في حين أنّ المطلوب من هذه
االنتخابات هو تكريس مبدأ اإلنماء والصالح العام.
وأك��دت منفذية المتن الشمالي أنّ القوميين
معنيون بالدفع قدما ً باتجاه تحقيق التوافق على
قاعدة اإلنماء.

بدء الم�سار اليمني ( ...تتمة �ص)1
إم���س���اك ال���س���ع���ودي���ة بورقتي
تعليق الح ّل السياسي في سورية
ولبنان ،مع إق�لاع قطار الح ّل في
اليمن ،يتزامن مع اإلمساك بغطاء
م��ص��ري و ّف���رت���ه ال��م��ل��ي��ارات التي
ستسدّدها السعودية على خمس
س��ن��وات ل��م��ص��ر ت��ض��م��ن خاللها،
ترتيب الخريطة اإلقليمية ،التي
يشكل التفاهم التركي المصري
ال��س��ع��ودي م��ق�� ّدم��ت��ه��ا التفاوضية
مع إي��ران ،ليبدأ التقدّم السياسي
��وح��دة في
تدريجا ً نحو حكومة م ّ
س��وري��ة وت��ال��ي��ا ً نحو ال��رئ��اس��ة في
لبنان ،مع تبلور الصورة اليمنية
وت���ق���دّم ال��خ��ارط��ة ال��ع��س��ك��ري��ة في
س��وري��ة ،ال��ت��ي دخ���ل م��ي��دان حلب
عدّه التنازلي فيها ،مع إعالن رئيس
الحكومة ال��س��وري وائ���ل الحلقي
عن االستعداد السوري الروسي
م��ع الحلفاء ل��ح��رب تحريرها مع
أريافها ،بينما تبدو جولة المبعوث
األم���م���ي س��ت��ي��ف��ان دي ميستورا
عاجزة عن تخطي عقد التفاوض
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ف���ي ال���ج���ول���ة المقبلة
والمتمثلة ،أوالً ب��إش��راك األك���راد
ف��ي ال��وف��د التفاوضي للمعارضة
مقابل التراجع عن إعالن الفدرالية
م���ن ط����رف واح������د ،رغ����م التأكيد
األم��ي��رك��ي ال��روس��ي على االتفاق
ح��ول ه��ذا التمثيل ،وم��ا سيليه من
توسيع لتمثيل األط���راف األخرى
من المعارضة ،وثانيا ً باإلجابة عن
سؤال َمن سيشكل حكومة موحدة
ف���ي س���وري���ة ،ف���ي ظ���� ّل استمرار
ال��خ�لاف على المفهوم السيادي
ال��م��ت��م��ث��ل ب��ط��ل��ب ج��م��اع��ة الرياض
بوضع بلدهم تحت الفصل السابع
ونزع سيادته وإخضاعه لوصاية
دولية ،كطريق وحيد لتشكيل هيئة
ح��ك��م ان��ت��ق��ال��ي تجنّبهم االحتكام
الحقا ً لصناديق االق��ت��راع ،مقابل
تمسك ال��دول��ة ال��س��وري��ة ،بضمان
آل��ي��ات االنتقال إل��ى دس��ت��ور جديد
لسورية وف��ق اآلليات الدستورية
ال��ح��ال��ي��ة ،ض��م��ان��ا ً ل��ل��س��ي��ادة وبقاء
ال��ق��رار ال��س��وري بيد السوريين،
وبالتالي اعتبار الرئيس السوري
بصالحياته خ��ط��ا ً أح��م��ر ،ه��و َمن
يشكل ال��ح��ك��وم��ة ،وه���و َم���ن يقود
الحرب على اإلرهاب.
لبنانياً ،ت��ب��دو السياسة معلّقة
مع غياب رئيس المجلس النيابي
ن��ب��ي��ه ب���ري ف���ي ال��ق��اه��رة لترؤس
أعمال االتحاد البرلماني العربي،
لتصل كلماته عن بداية رؤي��ة أمل
إلنجاز االستحقاق الرئاسي ،إلى
صالونات السياسة التي ستنشغل
��اع لتفسيراته ل��ه��ذا التفاؤل
ب��م��س ٍ
واإلش����ارات التي ُبنيت عليه ،بعد
عودته ،بينما بقي الوضع األمني
في عرسال وجنوب لبنان ،حيث
الغموض يخيّم على جبهتي مزارع
شبعا والتحصينات «اإلسرائيلية»
ال��ج��دي��دة ،وأص�����وات التفجيرات
المتواترة من هناك ،مقابل معارك
م���ت���ع���دّدة ال���ج���ب���ه���ات بالمدفعية
ف���ي ج�����رود ع���رس���ال والقلمون،

ب��ي��ن ال��ج��ي��ش ال��ل��ب��ن��ان��ي م��ن جهة،
ومسلحي «داعش» و«النصرة» من
جهة مقابلة ،وعلى جبهات أخرى
بين جماعات ك�� ّل من «داع��ش» من
جهة و«النصرة» من جهة أخرى.

السلة المتكاملة إلى
الواجهة مجددا ً

ال ي���زال «الستاتيكو» على حاله
في لبنان ،فاالستحقاقات اللبنانية
مرتبطة بتفاهمات المنطقة وتبادل
األوراق التفاوضية بين القوى الدولية
واإلقليمية على ملفات اليمن وسورية
والعراق ولبنان ،ولذلك فإن انتخاب
رئيس في لبنان سيكون إحدى نتائج
هذه المفاوضات.
وعلى وق��ع الحراك الدولي اتجاه
لبنان للدفع ف��ي اإلس���راع النتخاب
رئيس للجمهورية ،مع ما يتردد عن نية
انتخاب رئيس وسطي في إطار التهويل
والضغط الداخلي وال��خ��ارج��ي على
الجنرال ميشال عون ،كما تؤكد مصادر
دبلوماسية لـ«البناء» ،كان الفتا ً أمس
موقف حزب الله أمس ،الذي عبر عنه
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد وأعاد السلة المتكاملة إلى
ال��واج��ه��ة ،بعدما ك��ان األم��ي��ن العام
لحزب الله السيد حسن نصر الله قدم
مبادرة حسن نية منذ أشهر دعت إلى
االتفاق على انتخاب الجنرال ميشال
عون رئيسا ً ووضع السلة جانباً .وأمام
عدم تلقف تيار المستقبل حسن النية،
واتهامه حزب الله بتعطيل االنتخابات
الرئاسية والعمل على تضليل الرأي
العام ،أكد رعد أمس خ�لال ،االحتفال
الذي أقامه حزب الله بمناسبة مرور
أربعين يوما ً على استشهاد الشهيد
القائد علي احمد فياض (الحاج عالء)
«نحن على ط��اول��ة ال��ح��وار ف��ي عين
التينة برعاية الرئيس نبيه بري كل
األط���راف السياسية متمثلة ف��ي هذا
ال��ح��وار ،ج��دول الحوار لم يكن نقطة
واح��دة وإنما ك��ان عبارة عن ست أو
سبع نقاط ،كان االتفاق منذ الجلسة
األولى منذ بدأ الحوار».
وأضاف رعد «إننا اآلن نتحاور من
أجل أن نصل إلى نتيجة نهائية في كل
نقطة ،لكن إذا حسمنا النقطة األولى ال
نذهب إلى التنفيذ قبل أن نتفق على
النقاط األخرى ،فإذا ً ال يوجد فريق اآلن
بالمعنى السياسي والعملي يعطل
انتخاب رئيس الجمهورية ،بل توجد
ط��اول��ة ح��وار ينبغي أن تنتهي إلى
نتائج نهائية في كل النقاط التي يجري
التحاور حولها ثم نبدأ بتنفيذها واحدة
تلو األخرى وال مانع لدينا من أن نبدأ
بانتخاب رئيس الجمهورية».

هل يلتقي بري وسلمان؟

إل��ى ذل��ك ،وفيما تتجه األن��ظ��ار إلى
اللقاء المرتقب عقده على هامش القمة
اإلسالمية في اسطنبول األربعاء بين
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
ورئيس الحكومة تمام س�لام ت��رددت
معلومات عن إمكانية عقد لقاء بين الملك
سلمان ورئيس المجلس النيابي نبيه
بري اليوم على هامش أعمال المؤتمر
الـ 23لالتحاد البرلماني العربي في
القاهرة ،الذي بدأ يوم السبت وينتهي
اليوم .وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء»
إلى «أن اللقاء إن حصل فسيبحث في
التوتر الحاصل في العالقة بين لبنان
والسعودية واإلج��راءات العقابية ضد
اللبنانيين في الخليج وفي مصير الهبة
التي كانت مقررة لدعم الجيش والقوى
األمنية وجمدت راهناً».
وت��رأس ب��ري أم��س أعمال المؤتمر

من �آمن بي و�إن مات ف�سيحيا

المرحومة عائشة سيدي محمد المراكشي
		
والدتها:
المرحوم أديب بشور وأوالده
شقيقاها:
يسار وخالد وعبد الناصر وأكرم وياسر
		
معن بشور وزوجته الدكتورة نجالء نصير
		
أوالدهما ربيع ولمى وأحمد زياد
		
والدكتورة بانا والدكتور خالد وعائالتهم
		
زكية بشور زوجة المرحوم إبراهيم بشور
شقيقتها:
أبناء أعمامها وعماتها :المرحومون كامل ومرشد ورامز وحنا ونقوال
وهند وليلى وفلومينا وعائالتهم
وأنسباؤهم في لبنان وسورية والمهجر
ينعون إليكم بمزيد من الحزن واألسى فقيدتهم الغالية المرحومة

نبيهة خليل ب�شور
يُحتفل بالصالة على راحة نفسها في كنيسة سيدة النياح – شارع
المكحول ،رأس بيروت في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الثالثاء
في 2016/04/12
ُتقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده من الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السابعة مساءً ،ويوم بعد غ ٍد األربعاء
 2016/04/13من الثالثة بعد الظهر إلى السابعة مساءً.
لكم من بعدها طول البقاء
لالتصال ، 03/907483 :فاكس01/352356 :
بريد الكتروني:
aanbashour@gmail.com

الثالث والعشرين ،بعدما كان ترأس
م��س��اء أول أم���س اج��ت��م��اع اللجنة
التنفيذية في دورتها التاسعة عشرة،
بحضور رؤس���اء المجالس وال��وف��ود
البرلمانية العربية ،التي ناقشت جدول
األعمال والقضايا التنظيمية وتشكيل
اللجان المتعلقة بفلسطين والقدس
والقضايا األخرى ،كما ترأس اجتماعا ً
تمهيديا ً لرؤساء المجالس والوفود ،ثم
أولم لهم في عشاء عمل .وأشار إلى «أن
الفتن داخل الطائفة اإلسالمية وداخل
المجتمعات العربية انطلقت وال تزال،
والمؤثر األول واألكبر في هذا الموضوع
ه��ي مقاربة ومصالحة بين الخليج
والجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة،
خ��ص��وص �ا ً ب��ي��ن ال��م��م��ل��ك��ة العربية
السعودية وإي���ران ودع��ا إل��ى إنشاء
غرفة عمليات أممية تنسق النشاط
العسكري ضد اإلرهاب التكفيري .أكد
دع��م ب�لاده لدعوة شيخ األزه��ر احمد
الطيب والملك سلمان بن عبد العزيز
لتوحيد األمة ونبذ اإلره��اب والتطرف
والدعوة إلى االعتدال والوسطية.

بري يعالج موضوع
المبعَدين من السعودية

وق��ال��ت م��ص��ادر ف��ي كتلة التنمية
والتحرير لـ«البناء» إن «ال معلومات
مؤكدة عن لقاء الرئيس ب��ري والملك
سلمان» ،مشيرة إلى أن «رئيس المجلس
التقى عددا ً من المسؤولين المصريين
على هامش المؤتمر وتط ّرق معهم إلى
عدد من الملفات الداخلية والعربية».
ول��ف��ت��ت إل���ى أن «ب���ري ل��ن يقصر
ف��ي لعب أي دور إيجابي على خط
ال��ت��ق��ارب ب��ي��ن إي����ران وال��س��ع��ودي��ة،
وكلمته أم��س واض��ح��ة ع��ن ض��رورة
التقارب والتفاهمات والتسويات بين
الدول العربية والخليجية وبين دول
مرجحة أن
إقليمية ال سيما إي���ران»،
ّ
تتجه العالقات اإليرانية  -السعودية
والخليجية إلى التفاهمات وليس إلى
التصعيد والمواجهة لوجود مصلحة
مشتركة بذلك».
ودعت المصادر إلى التزام الصمت
ح��ي��ال م��وض��وع إب��ع��اد اللبنانيين
ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي دول ال��خ��ل��ي��ج ،ن��ظ��را ً
لحساسية ال��م��ل��ف ودق��ت��ه وح��رص �ا ً
على  500أل��ف عامل لبناني في هذه
ال���دول ،وتحدثت عن جهود تبذل من
قبل الرئيس بري وأعضاء في الكتلة
مع الجهات المعنية في دول الخليج
فضالً ع��ن جهود الحكومة ورئيسها
تمام سالم لمعالجة هذا الموضوع»،
مؤكدة أن «رئيس المجلس لن يترك هذا
الملف ويجري اتصاالت ولقاءات خالل
وجوده في القاهرة مع مسؤولين عرب
وخليجيين ،ومنهم سعوديون للبحث
معهم في أوضاع اللبنانيين في دولهم».
واستبعدت م��ص��ادر دبلوماسية
اإلب���ع���اد ال��ج��م��اع��ي ل��ع��دد ك��ب��ي��ر من
اللبنانيين العاملين في دول الخليج،
الفتة إل��ى أن اإلب��ع��اد سيقتصر على
ح��االت فردية وم��ح��دودة نظرا ً للعدد
الكبير للبنانيين العاملين في الخليج
والذي يصل إلى  500ألف» ،وأوضحت
لـ«البناء» أن «إبعاد  74شخصا ً فقط
يعتبر عددا ً قليالً نسبة إلى التهديدات
السعودية ضد لبنان وحجم اضطراب
العالقة معه مؤخرا ً وال سيما أن هؤالء
المبعدين تعتبرهم ال��دول الخليجية
بأنهم مقربون من حزب الله».
ورأت المصادر «أن اللقاء األخير بين
وزير الخارجية جبران باسيل والسفير
ال��س��ع��ودي ف��ي ل��ب��ن��ان ع��ل��ي ع��واض
عسيري هو رسالة من السعودية بأن ال
مشكلة للمملكة مع التيار الوطني الحر
وال مع باسيل ،بل مع مَن استدرجه إلى

باق ...
الأ�سد ٍ
(تتمة �ص)1
ال��ح��ك��وم��ة ب��م��ن ح��ض��ر من
ال��م��ع��ارض��ة ،وه����ذا مب ّرر
وج�����ود وف�����ود م��ع��ارض��ة
متعدّدة تنتظر في جنيف،
ك���م���ا ه����و م����ب���� ّرر التفاهم
األم��ي��رك��ي ال���روس���ي على
دعوة األكراد.
 م���اذا ستفعل جماعةال���ري���اض ع��ن��ده��ا ،ويكون
ال�����ح����� ّل ال���ي���م���ن���ي ق�����د ب���دأ
يرسم مالمحه السياسية
واألم��ن��ي��ة ،وال���ح���رب على
«داعش» في العراق تقترب
م���ن ال��م��راح��ل الحاسمة،
غير ت��ك��رار ق��ول شعارها
ال��م��ع��ل��وم س��ل��ف��ا ً والمك ّرر
دائماً« ،ببكي وبروح»؟
ناصر قنديل

هذا الموقف الذي اتخذه ضد المملكة
في القاهرة وجدة».
وعن العالقات اإليرانية –السعودية،
لفتت المصادر إلى أن «إي��ران اتبعت
خ�لال والي��ة الرئيس حسن روحاني
س��ي��اس��ة ان��ف��ت��اح��ي��ة ع��ل��ى ال��خ��ارج،
وبالتالي تريد إقامة عالقات جيدة مع
دول الخليج ،كما أن السعودية حاضرة
للقاء إيران في منتصف الطريق ،لكن
ضمن شروط تبدأ بمساعدة طهران في
حل قضية اليمن في إطار حماية األمن
القومي السعودي ،إضافة إلى ملفات
أخرى في المنطقة».

«أمن الدولة» ..األزمة مستمرة

حكومياً ،يلتئم مجلس ال��وزراء غدا ً
الثالثاء على وقع أزمة جهاز أمن الدولة
المستفحلة والتي لم تجد طريقها إلى
الحل بعد .وفيما يعقد وزير السياحة
ميشال فرعون ،الذي أخذ على عاتقه
ح��ل ملف جهاز ام��ن ال��دول��ة مؤتمرا ً
صحافيا ً ف��ي مكتبه ف��ي االش��رف��ي��ة،
يتحدث فيه عما توصلت إليه لقاءاته
مع المعنيين ،علمت «البناء» أن اللقاء
ال���ذي ح��ص��ل ب��ي��ن وزي���ر ال��م��ال علي
حسن خليل وفرعون لم يصل إلى أي
تسوية» ،مشيرة إلى أن اجتماع فرعون
ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل،
بحضور وزي��ر االق��ت��ص��اد أالن حكيم
بحث في تنسيق الخطوات التي يمكن
اتخاذها في حال استمر التعاطي مع
هذا الجهاز بطريقة مجحفة ومن دون
إيجاد حل يكمن في احترام القانون
والنظام والتراتبية وفك الحصار المالي
واإلداري عن هذه المديرية .في المقابل
أك��د خليل م��ن بعلبك خ�لال تمثيله
الرئيس نبيه بري في حفل افتتاح مركز
«الدكتور رك��ان ع�لام الطبي» التابع
لمستشفى دار األم��ل الجامعي «أن
الموقف من «أمن الدولة» ليس له عالقة
بموقف من طائفة أو مذهب أو تيار،
المسألة عكس ذلك تماماً ،الموضوع
هو موضوع انتظام عمل المؤسسة،
وم��دى ال��ت��زام المؤسسة بالقانون،
ومدى التزام القيمين على المؤسسة
باألصول التي ترعى تنظيم عملهم مع
بعضهم البعض».

حمدان يلقي كلمته

إحياء ذكرى اعتقال يحيى سكاف في مارون الرأس
نظمت الجمعية «اللبنانية لألسرى والمحررين»
ولجنة «أصدقاء األسير يحيى سكاف» ،لقا ًء تضامنياً،
بمناسبة الذكرى  38العتقال األسير سكاف ،في قاعة
اإلمام الخميني في حديقة بلدة مارون الرأس قضاء
بنت جبيل ،بحضور قيادات من «حزب الله» ،حركة
«الناصريين المستقلين  -المرابطون» ،الجمعيات
المنظمة ،ممثلي الفصائل الفلسطينية وقوى وطنية
وفاعليات دينية واجتماعية وتربوية.
بعد النشيد الوطني ،ألقى عضو المجلس السياسي
في حزب الله محمود قماطي كلمة حيا فيها «جهاد
األسير سكاف والعملية البطولية ،التي قام بها داخل
األراضي الفلسطينية».
وق���ال« :إن لبنان وفلسطين ف��ي خ��ن��دق واح��د
ض��د ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وعلى الشعب العربي
والفلسطيني أن يكونا أيضا ً في خندق واحد لمواجهة
العدو الصهيوني ،حيث ترخص األرواح والدماء
في سبيل استرجاع الحق المغتصب فلسطين ،وإن
الشعب الفلسطيني ،الذي يعاني الكثير من العذابات
والمرارات واآلالم ،لن يحول وجهته العدائية إلى وجهة
أخرى غير «إسرائيل» ،مهما حاول البعض تغييرها
بأسماء متعددة ،وسيبقى يتمسك بحقه كامالً غير
منقوص على أرض فلسطين ،حتى لو تخلت منظمات
وحركات ومقاومات عن فعل وخط ونهج المقاومة».
أضاف «أن ما يحصل اليوم من عمليات بطولية في
العمق الفلسطيني ،يؤكد أن إرادة المقاومة بيد الجيل
الجديد ،الذي دفعت «إسرائيل» كل ما تستطيع من
أجل تهويده ،ليحمل الجنسية «اإلسرائيلية» ويصبح
«إسرائيلياً» أو على األق��ل فلسطينيا ً مهادناً ،ولكن
ب��رز الشباب من ه��ذا الجيل ،ليؤكد إرادة المقاومة
واستمرارها للوصول إلى تح ّرر فلسطين األسيرة».
وإذ سأل «أين األنظمة العربية والحركات اإلسالمية
والنضالية من فلسطين؟ أين الذين يدعون الجهاد في
سبيل الله ،وعملهم ينحصر في قتل العرب للعرب
وقتل المسلمين للمسلمين ،ويبتعدون كل البعد عن
القضية الفلسطينية؟» ،أكد أن «بوصلتنا ستبقى دائما
باتجاه فلسطين ،والوقوف إلى جانب شعبها حتى
تحريرها والعودة ،ونعود ونؤكد أننا ال نترك أسرانا
في السجون».

شناعة

ثم القى أمين سر حركة «فتح» ــ إقليم لبنان رفعت
شناعة ،كلمة تحدث في مستهلها عن «العملية البطولية،
التي قادتها دالل المغربي ضد العدو الصهيوني المحتل
ألرض فلسطين ،وأن المجموعة تشكلت من ثالثة

عشر مقاتالً من فلسطينيين ولبنانيين وسوريين ومن
جنسيات عربية ،جاءوا جميعا ً ليقولوا إن األمة العربية
اليوم ،تعتبر أن لها عدوا ً واحدا ً هو العدو «اإلسرائيلي»،
وأن البوصلة الحقيقية يجب أن تبقى كبوصلة نضال
باتجاه فلسطين حتى ال تضيع البوصلة».
وقال« :تمكنت المجموعة من الوصول إلى فلسطين
واستولت على باصين باتجاه المكان المخطط له،
وكان أهم موقع «إسرائيلي» قرب الساحل ،وكانت
المعركة وال��رد الجنوني «اإلسرائيلي» بالتصفية
الجسدية للمقاتلين ،وأسر ثالثة منهم ،وكان هدف
المجموعة أس��ر ع��دد من الضباط «اإلسرائيليين»
للتبادل ،وإطالق سراح األسرى القابعين في السجون
والزنزانات ،واألسير يحيى محمد سكاف ،لم يزل في
المعتقالت «اإلسرائيلية» ،وهذه المحطة يجب أن تثار،
وهي من  ،1978 3- 11-والموضوع يشهد على مدى
حقد العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني».
أضاف «نفتخر ونعتز اليوم ،بهذه الوقفة التضامنية
في تكريم أسير فلسطين ،وهذا ليس غريبا ً من الشعب
اللبناني ،أن يكون إلى جانب الشعب الفلسطيني في
كل خنادق القتال والتضامن ،فإن الشعب اللبناني
وقف معنا ،منذ بداية السبعينيات على هذه األرض
في جنوب لبنان ،الجنوب الصامد في أرض المقاومة
اللبنانية واإلسالمية ،هذه األرض التي تخضبت بدماء
الشهداء واألبطال اللبنانيين والفلسطينيين».
وتابع «نقول لشعبنا الفلسطيني ،ال��ذي يعاني
قسوة االحتالل :أنتم حراس األرض المتجذرون في
التراب المبارك .أنتم معنيون بحراستها .قاتلوا حتى
آخر قطرة دم من دمائكم ،ألننا كلفنا في حكم وجودنا
في هذه األرض المقدسة ،أن نكون في الخندق األول
وأن نبقى فيه مهما كانت المؤامرات والعدوانيات
علينا ،فإننا نعتبر أنفسنا إما شهداء وإما جرحى وإما
أسرى أو مناضلين ،سنذهب معا ً وسويا ً إلى صناعة
الدولة الفلسطينية المستقلة».
وختم «إن إرادة الشعب دائما ً هي المنتصرة ،ألن
ما قاله ياسر عرفات «هذا شعب الجبارين» وشعب
ال��ج��ب��اري��ن ال��ي��وم ث��اب��ت ف��ي أرض���ه ،ول��ن يستطيع
الصهاينة أن يحققوا هدفهم مهما قتلوا وص��ادروا من
األراضي ،ومهما احتلوا وضايقوا .طالما أن شعبنا يقف
على رجليه ،هناك على أرضه ألن المعركة ،هي معركة
األرض ،وطالما نحن صامدون واقفون على أرضنا،
مهما كان العدو قويا ً سينهار أمام إرادتنا ،ألن التاريخ لم
يذكر أن شعبا ً من الشعوب كان مقاوما ً وانهار .فشعبنا
سيبقى على أرضه ،ونقول لكل الذين يشهدون أن السالم
يبدأ من فلسطين والحرب تندلع من فلسطين».

حمدان

ثم ألقى أمين الهيئة القيادية لحركة «الناصريين
المستقلين  -المرابطون» العميد مصطفى حمدان
كلمة ،حيا في مقدّمها «ش��ه��داء فلسطين والقوات
المشتركة اللبنانية والفلسطينية والمقاومة اإلسالمية
في لبنان» ،شاكرا ً الجمعية وهيئة األسرى «إلقامة
اليوم التضامني لألسرى» ،متحدثا ً عن «االتجاهات
الصحيحة للعملية البطولة ،التي قادتها دالل المغربي
نحو فلسطين ،وتحرير األس���رى والمعتقلين من
زنزانات العدو».
وقال« :يحاولون اليوم ،أن يأخذونا إلى االتجاه
المعاكس ،لكنهم ل��ن يستطيعوا ،ستبقى القدس
وفلسطين بوابة جهادنا وال نحيد عنها ،وما يجري في
سورية نهايته النصر لها ،وستكون بوابة الدخول إلى
تحرير فلسطين».
أض��اف «ال��ث��ورة الفلسطينية تطور سالحها من
المدفع والكالشنكوف إل��ى السكين ،حيث يخرج
الفارس والمارد الفلسطيني ،ليطعن العدو اإلسرائيلي
الغاصب ،وهذه المقاومة ستستمر وتنتصر وستكون
فلسطين حرة عربية إلى أبد اآلبدين».
وأكد أن «صواريخ المقاومة هي للنصر والتحرير،
وليست ص��واري��خ مذهبية ،بل ص��واري��خ فلسطين
وصواريخ كل األمة الساعية لتحرير فلسطين».

سكاف

وألقى جمال يحيى سكاف رئيس ولجنة «أصدقاء
األس��ي��ر يحيى س��ك��اف» ،كلمة أش���اد ف��ي بدايتها
بـ«المقاومة وبالسيد حسن نصر الله ،الذي أكد عدم
ترك أسرانا في السجون ،وأن األمة التي تترك أسراها
في السجون هي أمة بال شرف وبال كرامة» ،مجددا ً
«العهد والوعد لألسرى ولفلسطين برفع لواء المقاومة
حتى دحر االحتالل ،وعودة الشعب الفلسطيني إلى
دياره مرفوع الرأس».
واع��ت��ب��ر أن «اس��ت��ه��داف ق��ن��اة «ال��م��ن��ار» الغاية
منه إسكات صوتها ال��ذي يصدح بالحق» ،مطالبا ً
ب��ـ«اس��ت��م��رار ال��ن��ض��ال حتى تحرير األس��ي��ر يحيى
سكاف وعبد الله عليان ومحمد ف ّران وآالف األسرى
الفلسطينيين وتحرير م��زارع شبعا وتالل كفرشوبا
والجوالن وفلسطين».
وفي الختام ألقى أحمد طالب كلمة الجمعية شاكرا ً
فيها «القادمين من كل لبنان ،إلحياء العرس الوطني
التضامني مع األسير سكاف ورفاقه».
واختتم االحتفال ،بتوزيع دروع تكريمية.

�إعالنات ر�سمية
الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية
إعالم تبليغ
مديرية المالية العامة
مديرية الواردات
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– المكلفين الواردة أسماؤهم
في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق
االول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا االعالم على موقع
االلكتروني.
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

235946

RR158125466LB

2015/29/12

2016/17/2

روجيه نقوال داغر

40708

RR145382404LB

2016/15/1

2016/17/2

عبد الرزاق محمود حميدي صقر

64409

RR158154745LB

2016/19/1

2016/17/2

كريم جوني سعادة

68706

RR158141804LB

2016/4/1

2016/19/2

حسان محمد جميل ثابت رفعت

74914

RR158154710LB

2016/15/1

2016/17/2

التراس دبيبو ش.م.م.

444564

RR158141835LB

2016/12/1

2016/17/2

شركة ك  .النجري ش.م .م

1397485

RR158155030LB

2016/18/1

2016/17/2

RR158154241LB

2016/27/1

2016/17/2

رجا رفيق الزهيري

235782

RR158144774LB

2016/28/1

2016/17/2

جوزيف عيد وشركاه

89736

RR156593894LB

2016/30/1

2016/18/2

انطوان جوزف عيد

89737

RR156593903LB

2016/30/1

2016/18/2

كلوت جورج عيد

89738

RR156593917LB

2016/30/1

2016/18/2

شركة ام.اند.بي للتجارة والتسويق ش.م.م

192930

RR156594435LB

2016/3/2

2016/18/2

الياس جورج البشراوي

الشركة العامة لالنشاء واالستثمار (استثمارات) 229
ش.م.ل

شركة أون بروجكتس ش.م.م

1999186

RR156595643LB

2016/19/2

2016/23/3

عبد الرحمن خالد قباقيبي

238175

RR156594912LB

2016/24/2

2016/22/3

ناصيف نعيم صالح

40816

RR156595626LB

2016/1/3

2016/22/3

شركة كيرفي ش.م.م.

561

RR156598137LB

2016/8/3

2016/22/3

منير عبد القادر البلعة

34324

RR156598145LB

2016/7/3

2016/22/3

يونايتد براذرز (اوف شور)

124263

RR156597967LB

2016/7/3

2016/22/3

ديميتري ميشال عيد

72542

RR156599217LB

2016/18/3

2016/23/3

حسام عثمان طعمة

189703

RR156599132LB

2016/17/3

2016/23/3

شفيق حسن السكاكيني

336720

RR156599177LB

2016/18/3

2016/23/3

شركة ميغارا غروب اوف شور ش م ل

2208304

RR156599441LB

2016/18/3

2016/23/3

اجاكس الومينيوم اند ستريز ش.م.ل

3360

RR158109300LB

2015/14/12

2016/19/2

EGS GROUP

85312

RR158124505LB

2015/14/12

2016/19/2

عماد علي يونس

156925

RR158137685LB

2015/24/12

2016/18/2

نادين انطوان لبكي

235652

RR158128184LB

2015/22/12

2016/19/2

طالل محي الدين خضري

263253

RR158138765LB

2015/29/12

2016/18/2

نقوال جوزف وزان

280847

RR158138751LB

2015/28/12

2016/18/2

بيزك ش.م.م

1179446

RR158138805LB

2015/28/12

2016/18/2

لينا نديم زهر الدين

1766607

RR158125497LB

2015/28/12

2016/18/2

حسين اسعد شهاب

35115

RR158125506LB

2015/21/12

2016/18/2

خالد سليم روضه البلح

35233

RR158140830LB

2016/7/1

2016/19/2

جورج ميشال شرفان

43670

RR158128140LB

2015/22/12

2016/18/2

دالل عبد الله الشعار

61399

RR158128119LB

2016/2/1

2016/18/2

ابناء سركيس مندليان ش.م.م

78942

RR158141407LB

2016/4/1

2016/18/2

كيلدا غطاس صهيون

252684

RR158138748LB

2016/12/1

2016/24/2

عبد الكريم رضا طعمة

291460

RR158141367LB

2015/31/12

2016/18/2

سيبال سليم مطران

588667

RR158142800LB

2016/8/1

2016/9/3

جانين ريشار ضو شاغوري

829723

RR158144195LB

2016/7/1

2016/24/2

سوسيتيه دوغران ريستوران اي دولوازير ش.م.م

1109061

RR158124871LB

2016/12/1

2016/19/2

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

1262598

RR158141937LB

2016/4/1

2016/18/2

مارلين يوسف الحايك

1495605

RR158125571LB

2015/22/12

2016/18/2

بروميد اند كو اوف شور ش م ل

2048631

RR158144156LB

2016/5/1

2016/18/2

مينا كابيتال ديفلوبمنت هولدينغ ش.م.ل

شركة التطوير المدني االشرفية ش.م.ل

2160698

RR158142243LB

2016/12/1

2016/18/2

-human dynamicsفرع لشركة اجنبية

3140510

RR158154215LB

2016/12/1

2016/22/2

مؤسسة اسلكا ش.م.م

6451

RR158144289LB

2016/20/1

2016/18/2

ورثة خالد سعد الدين البنا

43189

RR158150783LB

2016/14/1

2016/18/2

ميشال جبران ماضي

96247

RR158144187LB

2016/19/1

2016/18/2

فريزينيوس مديكال كير ليبنون ش.م.م

194792

RR158144672LB

2016/15/1

2016/18/2

نقوال نجيب العم

202028

RR158138734LB

2016/14/1

2016/18/2

اوريون بيتروليوم اند كونسولتينك

205492

RR158144292LB

2016/20/1

2016/18/2

جورج انطوان جورج قرم

225024

RR158128175LB

2016/15/1

2016/18/2

حسن محمد علي دهيني

319307

RR158125259LB

2015/21/12

2016/18/2

محمد احمد الصليعي

1577942

RR158103721LB

2016/15/1

2016/18/2

شركة درماميد المركز الطبي ش م م

1891765

RR158124491LB

2016/15/1

2016/22/2

SHARAF S.A.R.L

2131470

RR158144686LB

2016/14/1

2016/18/2

نادين طانيوس رشيد توما

45819

RR158144730LB

2016/15/1

2016/18/2

رجا جورج بدران

644841

RR158144275LB

2016/21/1

2016/18/2

شركة ثري دايمانشونز ش.م.ل

1733842

RR158144301LB

2016/21/1

2016/18/2

PROJECTS D&K

3160686

RR158144125LB

2016/22/1

2016/19/2

غازي انطون الفغالي

94556

RR158154207LB

2016/27/1

2016/18/2

شركة علي الشاعر واخوانه

95016

RR158141910LB

2016/27/1

2016/24/2

طارق ميشال ماضي

523841

RR156593744LB

2016/27/1

2016/18/2

concrete for construction

1759640

RR156594002LB

2016/27/1

2016/18/2

مايا كبريال ثابت

143721

RR156593846LB

2016/27/1

2016/18/2

خالد حسن الشريف

227928

RR158128207LB

2016/29/1

2016/19/2

SERTA TELCOM OFF SHORE SAL

1608805

RR158144142LB

2016/27/1

2016/18/2

جويل سمير دكاش

1905205

RR158125262LB

2016/27/1

2016/18/2

رياض سليم غره

46002

RR158128167LB

2016/19/1

2016/18/2

وحيد محمد صادق

60630

RR158128105LB

2016/2/2

2016/18/2

الياس ميشال عطا

61704

RR158128082LB

2016/2/2

2016/18/2

مهى منير السبليني

519976

RR158154961LB

2016/3/2

2016/19/2

ديمة خليل صادر

1240234

RR158144173LB

2016/3/2

2016/18/2

ميزون عجم ش م م

1941401

RR156594339LB

2016/3/2

2016/18/2

عماد انطوان نحاس

1729096

RR156594841LB

2016/12/2

2016/18/2

شركة اب دايت غارمنت ش.م.م

2655

RR156595095LB

2016/16/2

2016/22/3

برهان فيصل سليمان

86524

RR156595405LB

2016/16/2

2016/23/3

كمال عبده الشاعر

86539

RR156595379LB

2016/16/2

2016/23/3

شركة الخدمة العامة للسيارات ش.م.م

116659

RR156596652LB

2016/26/2

2016/23/3

محمد خضر احمد الخياط

90729

RR156595949LB

2016/1/3

2016/22/3

علي عبد الهادي ربابة

228815

RR156595952LB

2016/1/3

2016/22/3

شركة النيل للصناعة والتجارة

258520

RR156597264LB

2016/4/3

2016/22/3

فرحان محمد المصطفى

258792

RR156597281LB

2016/3/3

2016/22/3

خالد محمد المصطفى

258806

RR156597278LB

2016/3/3

2016/22/3

رامي جورج صائغ

384614

RR156598049LB

2016/7/3

2016/22/3

احمد ابراهيم صيداني

2204157

RR156597848LB

2016/8/3

2016/22/3

ام د س ل ش.م.ل

4419

RR156599027LB

2016/15/3

2016/22/3

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف
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