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حمليات � /إعالنات

�إحياء رتبة جناز الم�سيح في مرجعيون ورا�شيا ّ
الفخار بح�ضور حردان

حردان وعقيلته يشاركان في القداس في راشيا الفخار

مرجعيون  -رانيا العشي
أحيت الطوائف المسيحية األرثوذكسية أمس رتبة
جناز السيد المسيح لمناسبة الجمعة العظيمة.
وأقيمت ق��دادي��س في ق��رى وب��ل��دات مرجعيون
وحاصبيا ،وسط إج��راءات أمنية مشدّدة للجيش
والقوى األمنية .وألقيت عظات شدّدت على معاني
المناسبة ،وعن «المسيح المتألم الذي ذاق طعم
المرارة والتضحية في سبيل اآلخرين ،ووجوب أن
نتالقى للعمل من أجل الخير والمحبة ،وأن ينعم
لبنان والعالم باألمن والسالم واالستقرار ،مع قيامة
السيد المسيح له المجد».
ف��ف��ي كنيسة ال��ق��دي��س ج��اورج��ي��وس ل��ل��روم

وا�شنطن و�أنقرة ( ...تتمة �ص)1

كفوري يرأس القدّاس في مرجعيون
األرث��وذك��س في جديدة مرجعيون ،ت��رأس راعي
أبرشية صور وصيدا ومرجعيون وتوابعها للروم
األرثوذكس المتروبوليت الياس كفوري ،رتبة جناز
المسيح ،يعاونه كاهن الرعية األب فيليب حبيب
ولفيف من الكهنة ،وخدمته جوقة الرعية ،وشارك
فيه نائب رئيس البلدية س��ري غلمية وأعضاء
المجلس البلدي ،وحشد كبير من أهالي البلدة
غصت بهم الكنيسة.
والجوار ّ
وألقى كفوري عظة من وحي المناسبة ،تناولت
معنى التضحية وال��ف��داء وال��ش��ه��ادة ،على رجاء
القيامة األبدية.
وأض���اف« :نحن م��دع��وون لنكون أبناء النور،
فالمسيح الذي صلب ألجلنا هو النور الفائض من

القبر الفارغ .ونتهيأ للقيامة ،وغ��دا ً سبت النور،
يفيض النور من القبر .سالحنا قوة الله ،كنا مع
الله واتكلنا عليه فكان معنا ،وهو معنا ،وهو سوف
يقيمنا معه في قيامته ،ولن نخشى شيئاً ،ألنه معنا.
في النهاية ،الغلبة للحق ،الغلبة للرب ،و«ثقوا إني
قد غلبت العالم».
وبعد ّ
رش الطيوب على النعش والمؤمنين ،حمل
بزياح في
به
وطافوا
المسيح،
نعش
المؤمنون
ٍ
أرجاء الكنيسة.
وللمناسبة عينها ،رأس األب فخري مراد كاهن
رعية بلدة راشيا الفخار – قضاء حاصبيا ،رتبة
جناز السيد المسيح ،في احتفال أقيم في كنيسة
القديس ج��اورج��ي��وس ،بحضور رئيس الحزب

السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان
وعقيلته مارلين ،رئيس البلدية سليم يوسف
وأعضاء المجلس البلدي والمختار جرجس حردان
وحشد كبير من أهالي البلدة.
وألقى مراد عظة أشار فيها إلى «أننا اليوم نحتفل
بدفن السيد المسيح ،ولكننا نبدأ االحتفال بالقيامة،
ألنّ الصليب مرتبط بالقيامة؛ إنه طريقها ،فال قيامة
من دون الصلب والموت ،إن حبة الحنطة إن لم تمت
وتدفن في األرض ،فال تؤتي بثما ٍر كثيرة».
وفي ختام الجناز ،أقيم زياح في صحن الكنيسة
لثالث دورات كما هي العادة بمشاركة الحاضرين،
ت�لا ذل��ك ت��وزي��ع ال����ورود عليهم كبركة ف��ي هذه
المناسبة.

مو�سكو ووا�شنطن ( ...تتمة �ص)1
السورية رياض حجاب ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري،
ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ،ولو جيء
بك ّل منهم لمناسبة ،يبدو التجميع مدروسا ً ومقصوداً.
لبنانياً ،تبدأ بعد العطلة اجتماعات اللجان النيابية المشتركة
لمناقشة مشاريع واق�ت��راح��ات قوانين االنتخابات النيابية،
وسط منطق يعتبر االجتماعات ملئا ً للوقت الضائع بال طائل
وال نتيجة ،انطالقا ً من أنّ قانون االنتخابات ش��أن سياسي
مساع
بامتياز وليس شأنا ً قانونيا ً تقنيا ً يحله النقاش ،مقابل
ٍ
جدية تدعو إلى تحويل المناسبة إلى ورشة عمل وطنية لإلفادة
من الفرصة وما يس ّميه الوقت الضائع الكتشاف ما هو ممكن
من مشتركات في المقاربات التي يكون تباعدها نتيجة سوء
فهم أو خطأ في الحسابات في كثير من األح �ي��ان؛ وف��ي هذا
السياق يجهد عدد من الكتل التي تتبنّى قانون انتخاب يعتمد
موحدة تتولى تبيان المصالح
النسبية ،إلى تشكيل فرق ضغط ّ
الجامعة للكتل بالسير بقانون يعتمد النسبية ،وتكشف بالوقائع
واألرق ��ام حجم الضمانات التي يقدّمها للجميع ،خصوصا ً
للمتخ ّوفين من اعتماده.

الحريري التقى أردوغان

مع دخول البالد في عطلة األعياد والمراوحة التي تطغى على المشهد
السياسي في ظل عجز الدولة عن حل الملفات االقتصادية والحياتية
واألمنية واقتراب مضي العام الثاني على الفراغ الرئاسي ،يمأل بعض
السياسيين الوقت الضائع بالتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول
وإط�لاق االتهامات من بعض عواصم التآمر على سورية ضد رئيسها
المنتخب من شعبه ،بينما يتهمون خصمهم السياسي الداخلي الذي حمى
لبنان من خطر اإلرهاب بإقحام لبنان في األزمة السورية.
الرئيس سعد الحريري الغارق في مشاكله المالية والمنشغل في
معالجة أزمة تياره السياسي التي ظهّرها االستحقاق البلدي بتعدد اللوائح
االنتخابية التنافسية داخل «البيت المستقبلي» ،يطلق المواقف من تركيا
ضد الرئيس بشار األسد بينما الحريّ به معالجة األزمات التي يعاني منها
الشعب اللبناني.
وتزامنت زي��ارة الحريري إلى تركيا مع تواجد رئيس وفد معارضة
الرياض رياض حجاب ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد
مشعل في اسطنبول الذين التقيا رئيس الحكومة التركية أحمد داوود
أوغلو.
والتقى الحريري الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان وعرض معه
التطورات في لبنان والمستجدات في المنطقة والعالقات الثنائية بين
البلدين .وأكد الحريري أنه لم يزر موسكو وتركيا من أجل تسويق مرشح
لرئاسة الجمهورية بل لشرح مخاطر الفراغ الرئاسي ،وقال بعد لقائه
أردوغان« :لم يفاتحني أحد بطرح انتخاب رئيس لفترة انتقالية وال علم
لي من أين أتى هذا الطرح ،ودستورنا واضح بأن الوالية الرئاسية هي ست
سنوات» .وأشار إلى أنه بحث مع أردوغان في التدخل اإليراني السلبي في
المنطقة والحاجة لمساعدة لبنان في أزمة النازحين.

الزيارة تخدم التصعيد في المنطقة

وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «تركيا من خالل هذه االستقباالت
تحاول أن تظهر نفسها كعنصر استقطاب لقوى إقليمية ودول��ة مؤثرة
في أزم��ات المنطقة ،سواء من خالل زي��ارة مشعل ال سيما أن تركيا تطل
على الملف الفلسطيني من مشعل «اإلخوان المسلمين» ،ويهمها أن تبقى

الحاضن األول للمشروع اإلخواني ببعده الحمساوي ،أما معارضة الرياض
فهي شكالً موجودة في السعودية ،لكن مضمونها في اسطنبول واإلخوان
المسلمين داخل ما يُس ّمى االئتالف الوطني هو المؤثر األول».
وأضافت المصادر« :أما في ما يتعلق بزيارة الحريري ،فرئيس تيار
المستقبل يهمه أن يظهر في هذه اللحظة في قلب المشهد التركي في ظل
زعامة تركية مؤثرة ،لكن األهم في توقيت زيارات هذه الشخصيات الثالث
ّ
تتحضر المنطقة الستقبالها تعبر عنها إرادة
أنها تأتي مع نذر تصعيدية
نسف مفاوضات جنيف بقرار من األتراك والمجازر التي ترتكبها المجموعات
المسلحة في حلب وعملية التعمية التي يقوم بها اإلع�لام الخليجي
والفضائيات المستأجرة من هذا اإلعالم على ما ترتكبه تلك المجموعات
وتحميل الدولة السورية المسؤولية».
وأشارت المصادر إلى أن «حركة هذه الشخصيات إلى اسطنبول ومواقفها
وبخاصة الحريري تأتي لتخدم اللحظة التصعيدية المقبلة ،لكن الخطير
لبنانيا ً أن مواقف الحريري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط
كجز ٍء من الكورس اإلقليمي تحمل لبنان تبعات وأعباء وتؤكد أن قياداته
سواء بتصريحاتهم أو بتوقيت زياراتهم هم جزء من اللعبة المستخدمة في
لعبة التصعيد األكبر ضمن جولة الصراعات اإلقليمية التي تستع ّد المنطقة
للدخول فيها».

ما حقيقة الصحوة المفاجئة؟

وكشفت أوساط سياسية لـ«البناء» أن «الواليات المتحدة األميركية
طلبت من تركيا والسعودية تحشيد القوى إلى الحد األقصى ضد مك ّونات
ودول محور المقاومة مواكبة مع الهجوم على الحكومة السورية والتمسك
بمقولة ال حل مع األسد وتفجير الوضع األمني في سورية وعرقلة مفاوضات
جنيف؛ وهذا الذي ت ّم حتى اآلن».
وأشارت إلى أن «أطرافا ً سياسية لبنانية وعودا ً على بدء انخرطت في
الخطة خاصة الحريري وجنبالط وعادت إلى األدوار التي حدّدت لهم مع
بداية العدوان على سورية ،سواء بالنبرة اإلعالمية والهجوم على الدولة
السورية أو بالسلوك العملي ،ويندرج ذلك تحت هذا العنوان (الصحوة
المفاجئة للحريري وجنبالط للهجوم على الرئيس األس��د واستدعاء
الحريري إلى تركيا بصورة فورية في زيارة ال عالقة لها بالشأن السياسي
اللبناني ال من قريب وال من بعيد».
وأبدت األوساط خشيتها من أن «تكون لزيارة الحريري صلة بالوضع
األمني اللبناني».

صراع قوانين انتخاب

نيابياً ،تعقد اللجان النيابية المشتركة اجتماعا ً بدعوة من رئيس
المجلس النيابي نبيه بري الثالثاء المقبل لدرس مشاريع واقتراحات
القوانين المتعلقة بقانون االنتخابات النيابية ،ومن المتوقع أن تشهد
الجلسة نقاشات ح��ادة وصراعا ً حول قوانين االنتخاب بين األط��راف
السياسية لن تفضي إلى نتيجة خالل شهر أيار المقبل.
وأوضحت مصادر كتلة الوفاء للمقاومة أنها ال ترفض قانون الرئيس
بري (األكثري والنسبي) ومنفتحة على كل الطروحات ،لكنها تفضل قانون
النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة ،ألنه يخرج لبنان من دوامة األزمات
ويعبر عن حقيقة توجهات جميع الشرائح الشعبية وينتج شخصيات
جديدة بعيدة عن االصطفافات الطائفية والمذهبية».
وشددت المصادر على ضرورة اإلسراع في دراسة القوانين والمشاريع
موحد إلقراره خالل شهر أيار
المطروحة والتوصل إلى تفاهم حول قانون ّ
الحالي قبل انتهاء العقد العادي للمجلس ،ألن انعقاده الحقا ً يحتاج إلى عقد
استثنائي بموافقة الحكومة وإمضاء  24وزيرا ً أو انتظار العقد العادي في
تشرين األول المقبل».
ولفتت إلى أن «تيار المستقبل ال يريد قانون النسبية بل يريد نسبية

جزئية من خالل فرض تقسيم الدوائر ،وفقا ً لمصلحته ومتمسك بالقانون
المختلط الذي تبناه مع القوات واالشتراكي».

العقدة بين «التيار» و«القوات»؟

وقالت مصادر في «التيار الوطني الحر» لـ«البناء» إن «التيار سيشارك
في اجتماع اللجان المشتركة بذهنية منفتحة ونية مسبقة للتفاهم على
قانون بين جميع األطراف ،لكنه سيطرح القانون الذي يراه مناسبا ً وهو
تقسيم لبنان إلى  15دائرة على قاعدة النسبية».
ولفتت إلى أن «التيار متمسك بالنسبية ،لكنه ال يمانع بحث تقسيم
موحد خالل شهر أيار،
الدوائر» ،وشككت المصادر بالتوصل إلى قانون ّ
«ألن هذا األمر ليس تقنيا ً بقدر ما هو سياسي وكل طرف يريد قانونا ً وفق
مصالحه السياسية واالنتخابية».
وكشفت المصادر أن «النقاش مستمر مع القوات للتوصل إلى صيغة
مشتركة لقانون انتخاب ،لكنه لم يصل إلى نتيجة حتى اآلن ،والعقدة
يتمسك به التيار وتفضل القانون
تكمن برفض القوات قانون النسبية الذي
ّ
المختلط والدوائر الفردية».

المصارف تتق ّيد بالالئحة فقط

على صعيد آخر ،وبعد أن أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سالمة بأن
لبنان سيلتزم بالمراسيم التطبيقية الصادرة عن الخزينة األميركية وأن
مصرف لبنان سيصدر تعميما ً يلزم خالله المصارف اللبنانية التقيد بذلك،
يتوجه مساعد وزير الخزانة األميركي لشؤون اإلرهاب دانيال غاليزر إلى
ّ
لبنان في النصف الثاني من أيار الحالي لمتابعة اإلجراءات التطبيقية للقرار
األميركي.
وأوضح الخبير المالي واالقتصادي الدكتور غازي وزني لـ«البناء»
أن «لبنان سيلتزم التزاما ً كليا ً بتطبيق المراسيم التطبيقية الصادرة عن
الواليات المتحدة وبالتالي ستتقيد جميع المصارف اللبنانية بتعميم
المصرف المركزي الذي سيصدر قريباً ،موضحا ً أن «المصارف ستتوقف
عن التعامل مع األشخاص والشركات ال��واردة في الالئحة الصادرة عن
الواليات المتحدة في كل العمالت وليس فقط في الدوالر بل كل الحسابات
المودعة باليورو والليرة اللبنانية العائدة لها».
ولفت وزني إلى أنه «ال يحق للمصارف إقفال حسابات أو وقف التعامل
مع أي شخص أو شركة غير مدرجة على قائمة األسماء والشركات ،وأي
عمليات مالية كبيرة تعتبر مشبوهة ال تعود ألسماء أو شركات في الالئحة
سترفعها إلى هيئة التحقيق في المصرف المركزي للبت فيها».

وحزب الله لن يتأثر

وقالت مصادر مالية لـ«البناء» إلى أن «المصارف ستدقق على العمليات
المالية المهمة فقط ،وبالتالي لن تطال إجراءاتها رواتب نواب حزب الله»،
وأوضحت أن «هذه اإلجراءات لن تؤثر على الوضع االقتصادي العام في
لبنان كما لن تؤثر على حزب الله الذي ال يملك حسابات في المصارف
وليس لديه عمليات مصرفية ،كما ال يجري تحويالت مالية عبر المصارف
من الداخل إلى الخارج وبالعكس ،بل من سيتضرر هي بعض المؤسسات
كالمنار وإذاعة النور التي ترتبط مباشرة بحزب الله ،وبالتالي المصارف
ستغلق أي حسابات مالية لهذه الشركات وحسابات موظفيها أيضاً،
وبالتالي ستعمد هذه الشركات إلى تسليم رواتب موظفيها نقدا ً وليس عبر
المصارف».
وأش��ارت إلى أن «هدف زي��ارة المسؤول األميركي دانيال غاليزر إلى
لبنان هو إبالغ لبنان بالمراسيم التطبيقية وبالئحة األسماء والشركات
التي تطالها وضرورة االلتزام بها ومراقبة تطبيقها واالطالع على إجراءات
المصرف المركزي في هذا الشأن وطمأنة لبنان وتأكيد حرص الواليات
المتحدة على استقراره االقتصادي».

نفوذها التفاوضي على مستقبل سورية ،والهدف التركي الممت ّد لسنوات قبل التموضع
الروسي كان ُيالقى بتمنع أميركي وغربي خشية ما يترتب عليه من مخاطر خوض حرب
يعرف الغرب ،وخصوصا ً األميركيين أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوا ذلك من بوابة
مختلفة وبشروطهم .وهذا معنى مجيء األساطيل األميركية وعودتها دون خوض حرب
في سورية ،والهدف التركي المستم ّر صار بعد التموضع الروسي عبئا ً على الغرب وعلى
األميركيين ،واضطروا لصدّه علناً ،حتى عندما استخدم سالح الالجئين للضغط على
أوروبا فدفعت ماالً طائالً ولم تتقبّل المخاطرة التي يتض ّمنها الطلب التركي .وفي حرب
حلب اليوم يبلغ الحراك التركي مداه ،وذروته لكنه في خط النهاية ،فهذه آخر الفرص وآخر
معارك المنطقة اآلمنة التي حلُم بتحقيقها وحفظ نفوذه عبرها.
نجحت روسيا بالتراكم التفاوضي مع واشنطن بإرساء بناء دبلوماسي هرمي
لمقاربة األزم��ة والحرب في سورية ،ال يمكن العودة فيه إل��ى ال��وراء ،في مقدّمتها
أنّ الحرب على اإلره��اب هي األول��وي��ة ،وأنّ تسوية سور ّية ـــــ سور ّية توفر فرصة
موحدة معترف بها من الجميع تشكل إنجازا ً هاما ً في تشكيل
مشاركة حكومة سور ّية ّ
جبهة عالمية وإقليمية قادرة على هزيمة اإلره��اب ومنع تمدده ومخاطره ،وأنّ هذه
التسوية يجب أن تكون سورية سورية ،وأنّ مفرداتها الداخلية شأن سوري خالص،
تحت عنوان ما ال يحله التفاوض تحله صناديق االقتراع ،وأنّ وقف القتال بين الدولة
ومعارضيها يخلق بيئة مناسبة لهذه التسوية ،وأنّ الفرز بين مكونات المعارضة
والتشكيالت اإلرهابية شرط لضمان وقف النار .ووصل ك ّل ذلك إلى نقطة هي حسم
أمر «جبهة النصرة» كعدو للعملية السياسية ،وحسم صرف النظر عن المنطقة اآلمنة،
وليس سهالً على واشنطن تلبية النداءات التركية السعودية ،مهما تض ّمنت من إغراءات
وإشارات لفرص مناسبة ،أن تعود إلى مربع كانت فيه منذ ثالث سنوات واختبرت ك ّل
فرصه في شروط أفضل ،وتعرف سلفا ً وبالتفاصيل المترتبات الناتجة عن انهيار
تفاهماتها مع موسكو.
تقف موسكو ودمشق اليوم عند بوابة حلب وبيدهما مضمون تفاهمات موقعة من
واشنطن ،وق��رارات أممية ص��ادرة عن مجلس األم��ن ،وبوابة التفاهم الجديد محكومة
بما سبقه من تفاهمات ،بحسم هوية معركة حلب كحرب بين الدولة السورية و«جبهة
النصرة» ،وكتطبيق ألحكام الهدنة ،وليس بصفتها خروجا ً عليها ،وبالتالي تصنيف
الواقفين مع «النصرة» كمنقلبين على الهدنة ،وخارجين على العملية السياسية ،وليس بيد
واشنطن أن تقول ذلك ،وال أن تقول عكسه ،لكن الحرب آتية وحاسمة ،وليست نتائجها
سهلة الهضم ،فما بعدها غير ما قبلها ،وسورية عازمة مع حلفائها وفي مقدّمتهم روسيا
على حسم األمر هناك ،وقد أعدّت ما يلزم لذلك .وحلفاء واشنطن من جماعة الرياض
ومشغليهم في أنقرة والرياض اختاروا الوقوف في حلف الخاسرين ،وعلى واشنطن
أن تختار بين ترجمة التزامها بالتفاهمات ،وتوفير فرصة لجلب َمن يمكن جلبه إلى خيار
التسوية والهدنة ،أو االرتباك والتردّد والخروج من الحرب بال حلفاء ُيعتمد عليهم في
التسوية ،وما اختارته واشنطن يبدو أنه التقدّم بخطوة إلى األمام والتراجع بخطوة إلى
الوراء ،والحسم تباعا ً على إيقاع الحرب وليس قبلها ،وال انتظار ما بعدها.
هي الحرب آتية ،وحاسمة ،وستقول الكثير في ثناياها.
ناصر قنديل

نهلك ملوك ًا( ...تتمة �ص)1
هي الحرب بالضربة القاضية تقترب يوما ً بعد
يوم ،بعد أن كسبناها بالنقاط ويحاول الغرب
وأذنابه الصغار استرداد بعض ما خسروه من
ماء الوجه على أسوار وبوابات مدننا وعواصم
أقطارنا المقاومة...
وه��و ما لن يكون لهم ،ما دام لدينا قيادات
مص ّممة على إجبار المهزوم على توقيع وثيقة
االعتراف بالهزيمة واإلذعان بأنّ ثمة عالما ً ينهار
هم ص ّناعه السابقون ،وأنّ ثمة عالما ً ينهض
نحن ص ّناعه الالحقون ،ومَن ال يصدّق أو يريد
التشكيك فليراقب بدقة ما يجري تحت غبار
المعارك المتنقلة وتحت طاوالت حوار التكاذب
المشترك ،وفي كواليس استجداء أيّ تنازل مهما
كان صغيرا ً ليسلّموا بعدها بأنّ عالم أحادية
إمبراطوريتهم قد ولى زمانه واندثر!...
لن تخيفنا ...ال صواريخهم ال��ح��راري��ة ،وال
أسلحتهم ال��م��ت��ط��ورة ،وال األسلحة المح ّرمة
دولياً ،وال ضجيج التهديد والوعيد ،وال الترويج
الكاذب بأنّ لديهم بيننا مَن هو سينقلب علينا من
رجاالتهم المخبّئين تحت جلودنا ،ألنهم يعرفون
قبل غيرهم ب��أنّ ه��ؤالء ليسوا إال زب��د سيذهب
جفاء مع أول صيحة نفير ويبقى ما يمكث في
األرض!...
سألنا الرئيس بشار األس��د يوما ً عن سقف
توقعاته من الروس فأجاب :إننا نحن مَن يحدّد
سقف توقعات اآلخرين تجاه قضايانا بصمودنا
وصالبة موقفنا ،وكلما كان موقفنا على األرض
أقوى ارتفعت سقوف اآلخرين وتصلّبت مواقفهم
في الدفاع عنا!...
لن نقبل بتعلّل الروس وتأجيلهم للحسم في
الميدان انتظارا ً لتفاهمات الق ّوتين األعظم أيا ً
كانت المحاذير إلى ما ال نهاية!...
يخادع ويخاتل ويكذب تحالف العدوان عندما
يتحدّث عن أننا بتنا أقرب ما نكون إلى السالم،
أو قرب التوصل إلى اتفاق تاريخي في أيّ من
ساحات الصراع والقتال من حلب إلى صنعاء
مرورا ً ببغداد ولبنان الذي في عين العاصفة!...
ال��م��راوغ األميركي المنكفئ باتجاه البحر
األص��ف��ر والمحيط ال��ه��ادئ ف��ي موسم الهجرة

من بالدنا يبحث عن كلب حراسة جديد ،وقد
عقد صفقته االنتهازية الرخيصة مع الالعب
االحتياطي األه��� ّم ف��ي الفريق «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
العدو إال وهو ملك الرمال المتحركة في الربع
الخالي!...
واليمنيون الوطنيون الشرفاء المخلصون
لوطنهم ول��دي��ن��ه��م ول�لأم��ن ال��ق��وم��ي العربي
يص ّرحون في الكواليس بأنّ ما يجري في الكويت
ليس أكثر من استراحة محارب ،وأن ال ح ّل جذري
لقضيتهم وال تجفيف قريب لمنابع الحرب ضدّهم
إال بإنزال شاه الخليج وطاووسه وكلب حراسة
األميركان و«اإلسرائيليين» عن عرشه!...
وعليه فليس ثمة ما ينبئ بقرب انفراج أليّ من
حروب الفتنة األميركية المتنقلة على بالدنا من
العراق إلى سورية إلى لبنان إلى اليمن إلى إيران
إلى شمال افريقيا في المغرب العربي الكبير دون
حسم في الميدان!...
وكما في تاريخنا المجيد القديم ي��وم قال
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآل��ه وسلم
لإلمام علي عليه السالم في فجر يوم من أيام ما
بعد فتح مكة :بأننا يا علي كنا في بداية الدعوة
نرعى اإلبل وأصبحنا اليوم رعاة الشمس!...
ف��إن��ن��ا ال��ي��وم ف��ي ج��ب��ه��ة ال��م��ق��اوم��ة وبعد
االنتقال من الدفاع االستراتيجي إلى الهجوم
االستراتيجي ،أصبحنا :نهلك ملوكا ً ونستخلف
آخرين بإذن الله ،وذلك بفضل تح ّولنا من قوى
مبعثرة ومتناثرة تقاوم في ساحة منفردة إلى
رقم صعب ال يتمكن أحد ،أيّ أحد ،من تجاوزه
في عملية إعادة بناء العالم الجديد ،عالم ما بعد
انقراض معادلة المنتصرين في الحرب العالمية
الثانية!...
نعم ،نحن في مرحلة انتقالية متحركة صاعدة
هابطة ،لكنه ما إن تحين ساعة« :إذا وقعت
الواقعة خافضة راف��ع��ة» إال ون��ك��ون أصحاب
اليد العليا ،والحرب سجال والعالم في انتقال،
فانتظروا قليالً فبقاء الحال من المحال.
بعدنا طيبين قولوا الله...

محمد صادق الحسيني

�إعالنات ر�سمية
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 اإلع�لام ,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

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

مؤسسة فيليب صقر واخوانه

69606

2016/03/21 2016/03/09 RR157762722LB

شركة المقاوالت ش.م.م

8126

2016/03/21 2016/03/10 RR161222834LB

ادونيس سرفيس سنتر

63641

2016/03/21 2016/03/10 RR161223171LB

ذي غايت

229549

2016/03/24 2016/03/11 RR161224720LB

شركة GALVA SQUARED
ش.م.م

2016/03/21 2016/03/08 RR161225827LB 1245744

شك سولوشنز ش.م.ل

2016/03/21 2016/03/08 RR161225915LB 1312208

ش.م.م JIPATRO

2016/03/21 2016/03/11 RR161228602LB 2627738

شركة ليبان غورميه ش.م.م

192120

2016/03/21 2016/03/10 RR161230433LB

شركة الغد ش.م.م

220408

2016/03/22 2016/03/10 RR161230742LB

مطاحن الشرق االوسط

67868

2016/03/21 2016/03/10 RR161231513LB

شركة معيقل للتجارة والصناعة

87113

2016/03/21 2016/03/10 RR161232037LB

محالت السرايا

92745

2016/03/21 2016/03/11 RR161232200LB

شركة فينولوغ ش.م.م

96553

2016/03/21 2016/03/09 RR161233151LB

جورج انطوان الغريب

110808

2016/03/24 2016/03/11 RR161233298LB

مؤسسة رشيد نعيم بو عاصي

134408

2016/03/22 2016/03/09 RR161233443LB

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

180844

2016/03/21 2016/03/10 RR161233664LB

شركة تكنو بولدينغ ماتريال ش .م  .ل

7598

2016/03/21 2016/03/10 RR161234143LB

شركة جي.اي.غروب ش.م.م

8736

2016/03/21 2016/03/09 RR161234280LB

59519

2016/03/21 2016/03/10 RR161234792LB

كيلي ش.م.م

سكوب ش.م.م
شركة كونترا انترناشيونال ش.م.م

2016/03/21 2016/03/09 RR161235081LB 1673813
2016/03/21 2016/03/10 RR161235492LB

اسم المكلف

رقم المكلف

شركة كاربونات الكالسيوم اللبناني
ش.م.ل

133585

شركة نغم التجارية

2016/03/21 2016/03/10 RR161238335LB 1473088

كومسي كومصاج ش.م.م

2016/03/21 2016/03/11 RR161238511LB 1627416

شاتو مونتان ش.م.م

2016/03/22 2016/03/11 RR161239145LB 1848750

ش��رك��ة ف��ورت��ش��ن ك��وك��ي��ز ش.م.م
Fortune Cookies sarl

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

2016/03/22 2016/03/10 RR161238295LB

842222

2016/03/30 2016/03/17 RR157744088LB

شركة اتكو ش.م.ل

814

2016/03/29 2016/03/17 RR161222445LB

سمير انطوان قصير

240922

2016/03/29 2016/03/10 RR161224870LB

انترناشونال نتورك اس بي ش.م.ل

256373

2016/03/29 2016/03/17 RR161224937LB

لنكو بيطار ش م م

2016/03/29 2016/03/17 RR161226102LB 1368230
2016/03/29 2016/03/17 RR161226442LB 1634719

صيدلية الهندي ( بسام عادل الهندي )

304979

ام.اي.بي.سي ش.م.م

2016/03/21 2016/03/10 RR161237119LB 1103327

شركة تكنو سيستمز ش.م.م SARL
STE TECHNO SYSTEMS

2016/03/21 2016/03/10 RR161237207LB 1177188

س.ا.ك.سرفيس اند كلينينغ
(كلود سامي جوهرجي)

2016/03/21 2016/03/08 RR161237215LB 1179218

برايت كونسبت ش.م.م

2016/03/21 2016/03/10 RR161237516LB 1236382

شركة كواليتي تراست ش.م.ل.

ميديا برنتنغ وباكاجينغ ش.م.ل

2016/03/21 2016/03/10 RR161237547LB 1240299

لوكوير لزر امنتيز ش.م.م

2016/03/29 2016/03/17 RR161228616LB 2627904

شركة مخرطة الذوق الحديثة ZOUK
MODERNE TOURNE MACHINE

2016/03/21 2016/03/10 RR161237595LB 1258255

اوبريشن ان��د مانجمنت سيرفيسز
ش.م.م

2016/03/29 2016/03/17 RR161229069LB 2755214

شركة مجموعة الفريج ش.م.م

2016/03/21 2016/03/10 RR161237604LB 1258944

ت ر س ش.م.ل

2016/03/29 2016/03/17 RR161229395LB 2830811

كبريال ملكي غروب ش.م.ل

2016/03/21 2016/03/10 RR161237706LB 1278997

سمير انطوان قصير

240922

2016/03/29 2016/03/16 RR161231133LB

الباريال ارجنتينا ش.م.م

2016/03/21 2016/03/11 RR161237927LB 1378171

رويس التجارية ( وميال)

85281

2016/03/29 2016/03/17 RR161232006LB

مؤسسة عادل حسين العموري
التجارية

2016/03/22 2016/03/10 RR161237975LB 1392223

شركة المعدات االلكترونية والطبية
ش.م.م

13008

2016/03/29 2016/03/16 RR161234599LB

ليبانيكا (ش.م)

2016/03/21 2016/03/11 RR161237992LB 1394224

صيدلية الكورة

50128

2016/03/29 2016/03/18 RR161234758LB

شركة دي ان سي كو ش.م.م

2016/03/21 2016/03/10 RR161238009LB 1400182

سلكت ماركتنغ اند سرفسز ش.م.م

65902

2016/03/29 2016/03/16 RR161234903LB

معروف انيس زه��ر ال��دي��ن(اوري��ون
للصوتيات والمرئيات)

2016/03/21 2016/03/10 RR161238012LB 1416647

شركة بوتنسييل ش.م.م

418127

2016/03/30 2016/03/17 RR161235651LB

جاهد هيثم االسطه

2016/03/21 2016/03/10 RR161238026LB 1417469

CORPORATE EXPRESS
ش.م.م

ش��رك��ة GALVA SQUARED
ش.م.م

2016/03/29 2016/03/16 RR161237564LB 1245744

2016/03/21 2016/03/10 RR161238278LB 2554584

شك سولوشنز ش.م.ل

2016/03/29 2016/03/16 RR161237771LB 1312208

اسم المكلف
سيدرس مابل لالستثمار ش م م

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

2016/03/30 2016/03/16 RR161237887LB 1356130

فور ش.م.ل

2016/03/30 2016/03/18 RR161238349LB 1475113

CENTRUM S.A.L

2016/03/30 2016/03/16 RR161238397LB 1498190

ماكيا ش.م.م

2016/03/29 2016/03/17 RR161238437LB 1558870

شركة سمايل ش.م.م

2016/03/29 2016/03/17 RR161238560LB 1642502

شركة كونترا انترناشيونال ش.م.م

2016/03/29 2016/03/14 RR161238635LB 1673813

شيالي ش.م.م

2016/03/30 2016/03/16 RR161238689LB 1710333

ستايل اوف ذي تايم ش.م.م.

2016/03/29 2016/03/17 RR161238715LB 1716473

Midlle East Investment
Group Holding s.a.l

2016/03/30 2016/03/16 RR161238848LB 1747350

اليبر فاست (ل.ف) ش.م.م

2016/03/29 2016/03/16 RR161238865LB 1750388

عرايس للتعهدات

2016/03/29 2016/03/16 RR161239211LB 1879859

شركة كاترانس كاراج ش.م.م
بواسطة وكيل التفليسة المحامي وليد غاوي

260540

2016/03/29 2016/03/16 RR161239450LB

انطوان وديع صالح مخلص بضائع
مرخص

31588

2016/03/29 2016/03/18 RR161240775LB

وكالة انصا للمالحة ش.م.م

1949

2016/03/29 2016/03/18 RR161240784LB
التكليف 828

بطالن زواج
دانيا جان مكرزل وسمير موريس معوض
أبرشية أنطلياس المارونيه
دعوى رقم2016/214 :
إعالن قضائي
إنّ المحكمة المارونيه تدعو ال��زوج
مجهول مكان اإلقامة للمثول يوم االثنين
 2016/5/9الساعة التاسعة صباحا ً إلى

محكمتنا بغية جلسة حصر موضوع النزاع،
ولتبلّغ عريضة االدّع���اء وأس��م��اء الهيئة
الحاكمة ،ويلي ذلك االستماع إلفادته.
ذوق مصبح في 2016/4/27
المسجل
األب شربل الحاج
الرئيس القاضي
الخوري هنري نجم

