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حمليات � /إعالنات
مذبحة مطار ا�سطنبول ( ...تتمة �ص)1

لفتح نقاش مشترك حول حلول ثنائية لقضية
النازحين السوريينُ ،يطل األمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله يوم غد بمناسبة يوم
القدس ،بعدما أكد حزب الله أن االحتفال قائم
في المكان والزمان ،وأن ال صحة لشائعات عن
إلغائه.

قرار دولي بتفجير لبنان؟

بعد أن لمست قيادة العدوان على سورية والمنطقة
أن كل خططها في لبنان إلسقاط المقاومة قد فشلت،
يبدو أن هناك ق��رارا ً دوليا ً وإقليميا ً بتفجير الوضع
الداخلي اللبناني وأن العمليات الميدانية اإلرهابية
ليست منعزلة عن تهديدات ق��ادة اإلرهابيين بنقل
النار الى لبنان .والالفت في هذا الموضوع هو تصعيد
الخطاب اإلرهابي بشموله بتسمية الطوائف اللبنانية
وتوصيفها جميعها مع رموزها السياسية والقيادية.
وفي هذا السياق ،انتشر فيديو عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،لمجموعة تطلق على نفسها اسم «سرايا
الشيخ أحمد األسير» تهدّد «باستهداف «حزب الله»
جوا ً وبحرا ً وبرا ً وباستهداف كل طائرة إيرانية تنقل
له السالح» .وظهر في الفيديو  3أشخاص يحملون
السالح ،وفي الخلفية علم «ال إله إال الله» ،باللون
األس��ود .ول��م يتم حتى اآلن التحقق من جدية هذا
الفيديو ومضمون الرسالة.
ووج��ه الناطق الرسمي باسم «كتائب عبد الله
عزام» سراج الدين زريقات أصابع االتهام الى حزب
الله بالوقوف خلف تفجيرات منطقة القاع في مدينة
بعلبك قبل أيام.
وقال زريقات في سلسلة تغريدات على حسابه
«تويتر» ،إن «تفجيرات منطقة القاع النصرانية كان
يجب أن تحمل شعار لبيك يا نصر الله ،أو لبيك يا
زينب ،بذلك يكتمل المشهد!» .وادع��ى ان «الجيش
اللبناني العامل بأمر حزب إيران كم هو مستفيد من
هذه األعمال ،التي تعد فعليا ً مصدر دخله األساسي،
على طريقة السيسي «الرز» !
وتوجه زريقات برسالة الى القيادات اللبنانية،
ق��ائ�لاً« :ي��ا زعماء طوائف لبنان ،يا زعماء ال��دروز
جنبالط وأرسالن ويا زعماء النصارى جعجع وعون
والجميل وفرنجية ،قراراتكم اليوم ترسم سياستنا
معكم غداً!» .وختم قائالً« :كل زعيم طائفة اليوم يختار
مستقبل طائفته في لبنان ،سفن في البحر وهجرة
الديار! أو عيش بسالم! مشروعان :الحياد أو إيران؟..
اقرؤوا التاريخ!»
وأكدت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن «أي كالم يدعو
الى التحقيق في مخاطر اإلرهاب في لبنان أو تحييد
فئة أو طائفة هو موقف مشبوه ،اما دليل السطحية
والجهل األمني او دليل االرتزاق والتبعية للمشاريع
اإلقليمية».

االنتحاريون ومخيمات النازحين

إل��ى ذل��ك ال ت��زال تداعيات العمليات االنتحارية
في القاع وفرضيات تنفيذ عمليات أخرى في مناطق
متعدّدة محور االهتمام ،ورجحت مصادر عسكرية
مطلعة لـ «البناء» أن يكون االنتحارييون قد خرجوا
من تج ّمعات النازحين السوريين في مشاريع القاع،

مشككة في تصريحات وزير الداخلية نهاد المشنوق
بأنهم دخلوا من األراض���ي السورية ،موضحة أن
المنطقة الممتدة من ريف حمص الى القصير حتى
شمال القاع تخضع لسيطرة ح��زب الله والجيش
السوري فال يمكن أن تدخلها اية عناصر إرهابية ،ال
سيما وأن العناصر اإلرهابية التي تدخل من سورية
هي عناصر محترفة ،وثبت أن انتحاريي القاع ليسوا
محترفين بل مبتدئين ومشاريع القاع تبعد أمتارا ً
قليلة عن مكان حصول التفجيرين ،ووضعت المصادر
دخول اإلرهابيين من جرود عرسال كاحتمال وارد،
لكنه ضئيل».
وانتقدت المصادر كالم المشنوق وغيره الذين
يتحدثون ب��ك�لام إلب��ع��اد الشبهات ع��ن مخيمات
النازحين عند كل عملية إرهابية في لبنان ،وذلك
ألسباب سياسية ،مؤكدة أن االنتحاريين تسللوا ليالً
من منطقة قريبة من القاع من زوايا تعتبر خواصر
رخوة ،كاشفة أن أحد اإلرهابيين الخمسة كان ينتظر
ليفجر نفسه بهدف مدني في القاع،
شروق الشمس
ّ
أما األربعة اآلخرون فكان مسيرهم الى مناطق بقاعية
أخرى والى بيروت الستهداف مواقع محددة كحافالت
عسكرية أو تج ّمعات مدنية».
ووضعت المصادر المعلومات التي قالها المشنوق
عن استهداف اإلرهابيين لعشرة أه��داف في لبنان،
في إط��ار الحرب النفسية واإلش��اع��ات لضرب االمن
واالس��ت��ق��رار ال��داخ��ل��ي وض���رب م��وس��م االصطياف
والسياحة لعجزهم عن تنفيذ هذه العمليات ولنشر
البلبلة وال��رع��ب بين المواطنين ،ودع��ت المصادر
الحكومة اللبنانية لإلسراع في التنسيق مع السلطات
السورية على الصعيد العسكري كحد أدنى لضبط
الحدود وحماية القرى الحدودية من هجمات جديدة
تزهق م��زي��دا ً من أرواح المدنيين األب��ري��اء ،وأب��دت
استغرابها لخوف الرئيس تمام س�لام من غضب
السعودية في ما لو تواصلت حكومته أو جيشه مع
سورية ،رغم وجود اتفاقات تعاون وتنسيق وتبادل
ديبلوماسي بين البلدين».

القاع تودّع شهداءها

وودّعت القاع شهداءها الخمسة الذين قضوا جراء
التفجيرات اإلرهابية التي نفذها انتحاريون اربعة
يوم االثنين الفائت .وادخلت نعوش الشهداء البيضاء
ال��ى كنيسة م��ار الياس في البلدة وق��د لفت بالعلم
اللبناني ،وش��ارك فيها ال��ى اهالي الشهداء وابناء
القاع وفعالياتها عدد من الشخصيات الرسمية فمثل
النائب اميل رحمة رئيس مجلس النواب نبيه بري،
فيما مثل وزير السياحة ميشال فرعون رئيس مجلس
الوزراء تمام سالم ،وحضر السفير البابوي غابريال
كاتشا باإلضافة الى عدد من الوزراء والنواب وهيئات
سياسية وعسكرية وحزبية.
وألس��ب��اب سياسية وأمنية ألغى رئيس التيار
وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اإلفطار
السنوي الذي كان سيقيمه اليوم في «بترونيات» -
البترون ،خوفا ً على أمان المشاركين ،وحرصا ً على
عدم إخضاع أعدادهم الكبيرة إلجراءات تفتيش وأمن
مضنية» .وأكد «وقوفه مع كل القوى األمنية وأهاليه
في القاع» ،داعيا ً الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني
إلى «المبادرة فورا ً بإمساك كامل للحدود الشرقية

كاملة ،خصوصا ً ال��ج��رود المتاخمة لبلدة القاع
التي يتم تسرب اإلرهابيون منها ،وكل المخيمات
العشوائية المحيطة بالبلدة ،حفاظا ً على أمن وأمان
اهله في القاع والبقاع والوطن .وألغى وزير الداخلية
والبلديات نهاد المشنوق اإلفطار الرمضاني السنوي
الذي كان من المقرر أن يقام في الوزارة غروب اليوم
بعدما بلغ ع��دد المدعوين ال��ى اإلف��ط��ار نحو 250
شخصية.

 ..ومهرجان القدس في موعده

في المقابل ،يُصر ح��زب الله على أن ممارسات
اإلرهابيين وتهديداتهم لم تهز عزيمته في مهرجان
إحياء يوم القدس يوم غد الجمعة عند الخامسة عصراً،
في مجمع سيد الشهداء ،بعدما ترددت اشاعات عن
إلغاء االحتفال .وسيتناول السيد نصر الله في خطابه
بذكرى يوم القدس القضية الفلسطينية ،والتفجيرات
اإلرهابية التي وقعت في القاع ،وسيتطرق الى الملفات
التي لم يأت عليها في إطاللته االسبوع الماضي.

بري :نمارس انتحارا ً
باستمرار الفراغ

الى ذلك ،نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه لـ «البناء»
انزعاجه من «رف��ض رئيس كتلة المستقبل فؤاد
السنيورة وحزب القوات لطرح السلة المتكاملة».
واستغرب «كيف تأخذ األم��ور هذه الوجهة ،فهو
يريد المصلحة العامة ال شيء آخر» .وقال «عندما
أقفل تيار المستقبل الباب أمام التفاهم على قانون
انتخابي ذهبنا باتجاه السلة الشاملة» .وشدد بري
على أهمية «وحدة الصف اللبناني في مواجهة الخطر
اإلرهابي التكفيري» ،ورأى في لقاء االربعاء النيابي
أن «في مقابل االستهداف االنتحاري اإلرهابي ألمن
واستقرار لبنان نحن نمارس انتحارا ً منذ أكثر من
سنتين ونصف من خالل الشغور الرئاسي وتعطيل
المؤسسات» .وحذر من «االستمرار في الدوران في
االزمة ،الن ذلك سيؤدي بنا الى الفراغ والمجهول».

إيرولت في بيروت الشهر المقبل

يزور وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت
التوصل إلى
لبنان في  11و 12تموز المقبل «لدفع
ّ
حل سياسي وانتخاب رئيس للبالد .وتوازيا ً تصل
السفيرة االميركية الجديدة اليزابيت ريتشارد الى
بيروت بعد عيد الفطر وستبدأ مهامها الدبلوماسية
بإجراء اتصاالت مع القيادات السياسية في اطار
ّ
الحث
الزيارات التعارفية بإيعاز من إدارتها من أجل
على االسراع في انتخاب رئيس لما لذلك من انعكاس
ايجابي على استقرار لبنان.
من ناحية أخرى ،وقع وزير الداخلية نهاد المشنوق
مرسوم ترقيات الضباط في قوى االمن الداخلي الذي
يستحق ب��دءا ً من أول تموز ومرسوم شطب النقيب
محمد رفاعي المساعد الشخصي للوزير أشرف ريفي
بسبب ارتباط اسمه بفضيحة المازوت والنقيب وسام
الطويلي على خلفية مسألة نسائية وشخصية من
جدول الترقيات .على ان يوقع رئيس الحكومة تمام
س�لام وال���وزراء على المرسومين نيابة عن رئيس
الجمهورية.

غندور :مَن ِّ
ي�صدق �أن الحريري
على نقي�ض مع �إعالمه الفتنوي؟
أشار رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» عمر غندور إلى أن
«ما من مناسبة إال ويتحدّث فيها سعد الحريري عن االعتدال
في مواقفه وسلوكيات نهجه السياسي».
وقال غندور في بيان أمس «فعالً االعتدال في مواجهة
األح��داث في زم��ن التناقضات العمودية هو ص��وت العقل
لمن يريد التعقل والحد من األزمات والخسائر وقبول اآلخر
والتمسك بالعيش المشترك واالس�لام الخارق للمذاهب.
ولكن ،هل الرضوخ لإلجراءات األميركية على المصارف هو
اعتدال؟ وهل تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية هو اعتدال؟
وهل التم ّنع عن إقرار قانون انتخابي جديد هو اعتدال؟ وهل
اعتبار الجهاد ضد اإلرهاب هو اعتدال؟ وهل إيقاظ الغرائز
والتحريض هو اعتدال؟».
وتابع« :قد ينكر الشيخ سعد كل هذه االتهامات ،ولكنه
هل ينكر أن منابره اإلعالمية ليس في مناهجها إال التحريض

على الفتنة عبر ُك ّتاب ونواب ومشايخ سوء يشتمون حزب
الله وإي��ران ووالية الفقيه وكل من يدعو الى نصرة شعب
فلسطين ويقاوم جحافل اإلرهابيين التكفيريين ،حتى ان
احدهم يقول ان الشيعة ذهبوا الى سورية لقتل السنة،
وهو ما لم ي َّدعِ ه بعد انطوان زهرة المعجب والمحب للشيخ
سعد .وال نذكر بقية المتس ّولين على رصيف البرلمان ،وهل
يستطيع هذا اإلعالم الممول من الشيخ سعد إال أن يعبِّر عن
موقفه الحقيقي؟ ومَن يصدّق أن الشيخ سعد هو على نقيض
مع هذا اإلع�لام الفتنوي المتفلت من أي مسؤولية وطنية
ودينية وأخالقية؟ وهل بإمكان هذا اإلع�لام أن يغ ّرد من
خارج قواعد االعتدال الذي يدّعيه الشيخ سعد والذي نريده
قوال ً وعمالً وليس ادعاء؟».
وختم غندور« :نرجو أن نكون مخطئين في سوء الظن
الذي يكون في بعض األحيان من حسن الفطن».
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·˹ΔϴΎϬϧ ΎϫέΎΒΘϋϭ ΎϫΩΎϤΘϋ ϰϠϋ ϦϴϤϫΎδϤϟ ΔϳήΜϛ έήλ· ϞΑΎϘϣ ϲϓ ˬΎϬϟΎτΑ
́ϚϨΒϟ Δϛήη ϲϤϫΎδϤϟ ΔϴΎϨΜΘγ ΓέϮμΑ ΓΪϘόϨϤϟ ΔϳΩΎόϟ ΔϴϣϮϤόϟ ΔϴόϤΠϟ ωΎϤΘΟ ήπΤϣ ϰϠϋ ϊϴϗϮΘϟ -
˭˻˹˺˻/˾/˻˺ ΦϳέΎΗ (ΔϴϔμΘϟ Ϊϴϗ) ˹ϝ˹ϡ˹ε ϱΪϨϜϟ ϲϧΎϨΒϠϟ
̂Δϴόοϭϭ ˹ϡ˹ϡ˹Ϋ έΎϤΜΘγϺϟ ϝϭϷ ήτϗ ϚϨΑ ϲϓ ϢϬγϷ ωϮοϮϤΑ ΔϘϠόΘϤϟ ΕΪΠΘδϤϟΎΑ ϝϭΪΘϟϭ ΚΤΒϟ -
˭ωϮοϮϤϟ άϬΑ ΔτΒΗήϤϟ ϯϭΎϋΪϟ
˹˺˹ϝΎϤϋϻ ϝϭΪΟ ϊϣ ΔϣίϼΘϣ ϭ/ϭ ΔέΎρ ϞΎδϣ Δϳ -
ΎϬϟΎϤϋ ΔϴόϤΠϟ ϞϤϜΘδΗ ˬϪΗΫ ΦϳέΎΘϟ ϲϓ ϩϼϋ ϦϴΒϤϟ ϝΎϤϋϻ ϝϭΪΟ ΩϮϨΑ ϊϴϤΟ ΔθϗΎϨϣ Ϧϣ ˯ΎϬΘϧϻ ϡΪϋ ϝΎΣ ϲϓ
˹ΔϴϘΒΘϤϟ ΩϮϨΒϟ ΔθϗΎϨϣ ΔόΑΎΘϣ ϰϟ έΎμϴϟ ˬ˻˹˺˿/̀/˻̂ ϲϓ ϊϗϮϟ ΔόϤΠϟ έΎϬϧ ϱ ˬϲϟΎΘϟ ϡϮϴϟ ϲϓ
·ΦϳέΎΘΑ ΔϴϬΘϨϤϟ ΔϴϟΎϤϟ ΔϨδϟ ϝΎϤϋ Ϧϋ ϦϴϴϔμϤϟ ήϳήϘΗϭ ΔΒϗήϤϟ ϲοϮϔϣ ήϳήϘΗϭ ΔϴϟΎϤϟ ΕΎϧΎϴΒϟ Ϧϋ ˱ ΎΨδϧ ϥ
́ˬϩϼϋ ϦϴΒϤϟ ϥϮϨόϟ ϰϠϋ (ΔϴϔμΘϟ Ϊϴϗ) ϝ˹ϡ˹ε ϱΪϨϜϟ ϲϧΎϨΒϠϟ ϚϨΒϟ Δϛήη ΐΘϜϣ ϯΪϟ ΓήϓϮΘϣ ˻˹˺˾/̂/
·˹ήϬψϟ ϞΒϗ Ϧϣ Γήθϋ ΔϳΩΎΤϟ ΔϋΎδϟ ϡΎϤΗ ϲϓ ˻˹˺˿/̀/˺˻ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ˱˯ΪΘΑ
˹ϝϮλϷϭ ΓΪΎϔϟϭ ΔϴϤϫϸϟ ωΎϤΘΟϹ άϫ ϢϛέϮπΣ ϦϴϠϣ
ϡήΘΣϻ ϖΎϓ ϝϮΒϘΑ ϮϠπϔΗϭ
(ΔϴϔμΘϟ Ϊϴϗ) ˹ϝ˹ϡ˹ε ϱΪϨϜϟ ϲϧΎϨΒϠϟ ϚϨΒϟ Δϛήη ϲϴ˷ϔμϣ
ϥϭΪϤΣ ΪϤΤϣϭ ΓΩϮΟ ϮΑ Ωέί ΝέϮΟ

«تجمع العلماء» لمنا�سبة يوم القد�س
�إفطار لـ
ّ

فتحعلي :خال�ص الأمة يكمن في وحدتها
أق��ام «تجمع العلماء المسلمين»
بمناسبة «يوم القدس العالمي» حفل
إف��ط��ار ف��ي م��رك��زه ف��ي ح��ارة حريك،
حضره سفير الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية محمد فتح علي ،والقيادي
في حركة «الجهاد اإلسالمي» الشيخ
علي أبو شاهين ،والمستشار الثقافي
للمستشارية الثقافية اإليرانية محمد
مهدي شريعتمدار وحشد من العلماء
وشخصيات سياسية واجتماعية
ودينية.
وأل��ق��ى فتحعلي كلمة ق��ال فيها:
«منذ منتصف القرن الماضي ح ّذر
اإلم��ام الخميني من خطورة الكيان
الصهيوني وم��ا يرتكبه من جرائم
بحق الشعب الفلسطيني مستنهضا ً
األم���ة ل��ل��دف��اع ع��ن اإلس��ل�ام وبيت
المقدس بقوله :انهضوا وداف��ع��وا
ع��ن ك��ي��ان اإلس��ل�ام وع���ن شعوبكم
وأوطانكم ،فإسرائيل قد أخذت بيت
المقدس من المسلمين .وكان اإلمام
بوعيه الرسالي وإيمانه الصادق دليل
المجاهدين ناحية فلسطين مثلما كان
وسيبقى الملهم لقيم الحق والعدل
والثورة ،محدّدا ً الجمعة األخيرة من
شهر رمضان المبارك من كل عام يوما ً
عالميا ً للقدس لتبقى القدس وفلسطين
حية في ضمير األمة ،متزامنة مع ليلة
القدر التي تقدّر فيها المصائر وليكون
بداية لصحوتهم ويقظتهم».
أض���اف« :كثيرة ه��ي العواصف
التي تضرب جسم األمة من فلسطين
إلى العراق وسورية واليمن وبقاع
أخرى من العالم اإلسالمي .فاإلرهاب
ورعاته الدوليون وأدواتهم اإلقليمية
لن ي��وف��روا جهدا ً الستنزاف أمتنا،
كما شهدنا خالل اليومين الماضيين
ه��ذه التفجيرات اإلره��اب��ي��ة اآلثمة
التي استهدفت اآلمنين في منطقة
القاع» ،مؤكدا ً أن «خالص األمة يكمن
في وحدتها واعتصامها بحبل الله
تعالى واجتماعها على الحق واإليمان
بحتمية النصر اإللهي على القاعدة
القرآنية الكريمة :إن تنصروا الله
ينصركم ويثبت أقدامكم ،فالمقاومة
سبيل االنتصار وكما شهدنا انتصار
المقاومة في لبنان وغزة على العدو
الصهيوني ،سنشهد بإذن الله تعالى
نصرا ً شامالً على اإلره��اب وداعميه
وما ذلك على الله بعزيز».
وخ��ت��م« :إن��ن��ا ف��ي الجمهورية

خيبة �أردرغان ( ...تتمة �ص)1
في آسيا الناتج عن الفشل العسكري في الحروب ،كما كانت قد
تي ّقنت من حجم الدعم األميركي ال��ذي ستلقاه لتسهيل تسليم
اإلخوان المسلمين الحكم في العديد من البلدان العربية ،مقابل
االنخراط في حرب إسقاط سورية ،وتبلغت من حكام قطر ما
سمعوه من األميركيين بانتقال قيادة الشرق األوسط إلى تركيا
وضرورة وضع المقدّرات المالية واإلعالمية بتص ّرفهم ،وكانت
تركيا بقيادة الثنائي أردوغان وأوغلو تعلم ما يقتضيه المشروع
م��ن استقبال وتوطين لتنظيم «ال��ق��اع��دة» ب���اآلالف م��ن مقاتليه
وزجهم في حرب على سورية ،وما يتض ّمن من مخاطرة بفتنة
ّ
مذهبية كبرى في المنطقة ،وربما بحرب تندلع مع إيران بفعل
ذلك ،ويكون فيها السند «إسرائيلياً» والتمويل سعودياً .لكنها
كانت تعلم قبل ك ّل شيء أنها بمشروع العثمانية الجديدة ،ترسل
جوابها السلبي ال��راف��ض لمشروع الرئيس بشار األس��د الذي
يحمل اسم منظومة دول البحار الخمسة.
 ش ّكل مشروع الرئيس بشار األسد لدول البحار الخمسة عام 2009وهي البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر والخليج
وبحر قزوين والبحر األس���ود ،لتشكيل منظومة أم��ن إقليمية
تقودها الدول الفاعلة والكبرى وتلك الوازنة سكانيا ً أو اقتصاديا ً
أو الحساسة جغرافياً ،وه��ي روس��ي��ا وإي���ران وتركيا ومصر
والسعودية والعراق وسورية والجزائر واليمن ،بالتكامل مع
أوروبا المتوسطية ،لضمان أمن الطاقة والمالحة والسعي لح ّل
النزاعات بالتفاوض ،وجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار
الشامل ،والتعاون للتنمية والتقدّم االقتصادي ،باالستثمار على
مقدّرات شعوب المنطقة ومواردها الطبيعية .وهذا التكتل ليس
حلفا ً سياسياً ،بل هو مشروع تعاون تمليه الجغرافيا السياسية،
والمصالح المشتركة ،يقول للغرب مع فشل غزوته العسكرية،
إنّ مصالحه المشروعة يمكن أن تحفظ بغير طريق الهيمنة ،وأن
ال نية لدى شعوب المنطقة وحكوماتها التي تختلف مع سياسات
الغرب مواصلة الحرب واالنتقام ،وأنّ حلفاء الغرب لن يدفعوا
ثمن هزيمته ،بل سيجدون مكانا ً لشراكة مش ّرفة في منظومة
الشرق الجديد.
 الر ّد كان برفض حلفاء واشنطن ،فنال حاكم مصر نصيبهمن الذين أسلس لمشروعهم القياد ،فخلعوه ،وق ّرر السعوديون
السير حتى النهاية بالرهان على حروب الفتنة ،فشحذوا سكاكين
«القاعدة» وصوالً إلى حربهم في اليمن ،بينما أدار أردوغان حربه
وعينه على دمشق من حلب ،فهناك تولد العثمانية الجديدة أو
تنهار ،ورمى بثقل تركيا وأحرق السفن وأقفل خطوط الرجعة،
حتى بلغ ك ّل شيء مداه ،وها هو اليوم يدفع الثمن ،وتدفعه معه
تركيا المض ّرجة بدماء الضحايا إثر ضربات الذين استجلبهم
أردوغان ليقصم ظهر سورية ،والحرب تبدو كفة ميزانها الراجحة
لصالح الحلف الذي تشكل من روسيا وإيران مع سورية ،فيق ّرر
مهما أراد تغيير التسميات ،ان يقول إنّ التطبيع مع روسيا هو
عودة للجغرافيا السياسية وقواعدها ،وإنه سيذهب للتطبيع مع
مصر وإيران والحقا ً سورية ،وهو في حال تطبيع مع السعودية،
لكنه يستبق الخطوات كلها بالتطبيع مع «إسرائيل».
 منذ البداية كانت أزمة أردوغان وأوغلو مع مشروع البحارالخمسة ،السؤال عن مكانة «إسرائيل» ،وعندما يق ّرر أردوغان
ال��ع��ودة للبحار الخمسة وي��س��لّ��م بسقوط العثمانية ويختار
موسكو بوابة للعودة ويستبق خطواته بالتطبيع مع «إسرائيل»،
يرسم م��وض��وع ال��ص��راع الحقيقي المقبل ح��ول هوية النظام
اإلقليمي الجديد ،ومكانة «إسرائيل» فيه .فقد عاد أردوغ��ان من
تيه العثمانية إلى حقيقة البحار الخمسة من دون التسليم لصانع
مشروعها ،وم��ن دون التسليم ب��أن ال مكان ل��ـ«إس��رائ��ي��ل» في
منظومة إقليمية لألمن والتعاون االقتصادي.
ناصر قنديل

اإلسالمية اإليرانية وفي ظل القيادة
الحكيمة للولي القائد السيد علي
الخامنئي دام ظله وحكومة الرئيس
الدكتور حسن روحاني نؤكد وقوفنا
الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني
وق���واه الحية المجاهدة ف��ي سبيل
استعادته حريته ومقدساته السليبة
وعودته إلى وطنه فلسطين».

أبو شاهين

ب��دوره قال أبو شاهين« :ال ينكر
إال كل جاحد الدور الكبير الذي لعبته
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة ف��ي إي���ران،
قيادة وشعباً ،في دعم المقاومة في
فلسطين ولنا أن نتصور ما كانت عليه
األوضاع السياسية في المنطقة ،في
وقت فشلت فيه التسوية فشالً ذريعاً،
وخاضت فيه المقاومة في غزة ثالث
معارك كبيرة ضد الجيش الصهيوني
دون ال��دع��م اإلي���ران���ي .وال ش��ك في
أن الجمهورية اإلسالمية قد دفعت

أثمانا ً كبيرة نتيجة قيامها مشكورة
بهذا الواجب الديني واإلسالمي تجاه
المقدسات اإلسالمية في فلسطين،
وف���ي م��ق��دم��ت��ه��ا ال��م��س��ج��د األق��ص��ى
المبارك .في الوقت الذي تهرول فيه
دول عربية وإسالمية أخ��رى نحو
التطبيع وعقد االتفاقات مع العدو
الصهيوني أو تدعم كافة الجبهات إال
الجبهة الفلسطينية».
أم��ا رئ��ي��س الهيئة اإلداري����ة في
ال��ت��ج� ّم��ع ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور حسان
عبد الله ،فأعلن أن «مشروع الفتنة
المذهبية لم يح ّقق أهدافه وهو وإن
أحدث بعض الندوب إال أننا استطعنا
االنتصار عليه».
ودع��ا الفصائل الفلسطينية كافة
للتوحد ف��ي غرفة عمليات واح��دة
ّ
وقيادة حرب شعبية كي يشعر العدو
الصهيوني بالثمن الباهظ الحتالله.
وعلى صعيد لبنان أكد «ضرورة
دع����م ال��م��ق��اوم��ة ف���ي ح��رب��ه��ا ضد

ال��ع��دوي��ن ال��ل��دودي��ن ل��ه��ذه األم��ة
(العدو الصهيوني والتكفيري) ،وأن
الثالثية الماسية (الجيش والشعب
والمقاومة) هي الحل لحماية لبنان
والدفاع عنه» ،مستنكرا ً التفجيرات
اآلثمة التي حصلت في بلدة القاع.
واعتبر أن «الحرب التي يخوضها
ال��ج��ي��ش��ان ال���س���وري وال��ع��راق��ي
وال��م��ق��اوم��ة ه��ي معركة ف��ي حربنا
ضد العدو الصهيوني وليست شيئا ً
آخر».
��وج���ه «ب��اس��م ال��ت��ج � ّم��ع إل��ى
وت� ّ
ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة
واإلمام السيد علي الخامنائي بأسمى
آي��ات ال���والء» ،ش��اك��را ً «الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية على كل ما قدمته
ألمتنا العربية ،وخاصة في دعمها
للمقاومة وللقضية الفلسطينية مع ما
كلفها هذا األمر من تضحيات تحملها
الشعب اإلي��ران��ي البطل بكل محبة
وفخر».

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
الموضوع  :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة البقاع  -دائرة
التحصيل -المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في زحلة  -السراي الحكومي-
الطابق الثاني 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 الخاص
بوزارة المالية .
إسم المكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

4016

RT000078319LB

2016/05/05

2016/06/08

ايلي رفيق زغيب

85446

RT000078330LB

2016/05/10

2016/05/23

الشركة اللبنانية النتاج وتسويق المواد الغذائية ش.م.ل

13244

RT000079586LB

2016/05/20

2016/05/30

انطوان جرجس فرديسي

13848

RT000079754LB

2016/05/20

2016/06/01

اسامة محمد جمال هاشم

14499

RT000079794LB

2016/05/20

2016/05/30

ادوار جوزف زعتر

14964

RT000080222LB

2016/05/20

2016/06/02

عماد جورج الريس

45490

RT000080251LB

2016/05/20

2016/05/30

ميشال مارون قازان

45726

RT000080259LB

2016/05/20

2016/06/01

امال طانوس ابو انطوان

45787

RT000080261LB

2016/05/20

2016/05/30

نظير محمد زعيتر

45973

RT000080263LB

2016/05/20

2016/05/30

فؤاد محمد ابو الحسن

46021

RT000080265LB

2016/05/20

2016/05/30

الشركة االتحادية للتجارة

46354

RT000080285LB

2016/05/20

2016/06/01

جان عزيز الحاج شاهين

46358

RT000080286LB

2016/05/20

2016/06/01

رياض مشهور العقدي

46868

RT000080315LB

2016/05/20

2016/05/30

نجيب انيس شحادة

50052

RT000080337LB

2016/05/20

2016/05/30

الشركة المتحدة للتموين والتجارة ش.م.م

13194

RT000079575LB

2016/05/26

2016/06/10

شركة بكاغاز ش.م.م

13212

RT000079578LB

2016/05/23

2016/06/08

شركة حكيم ش.م.ل

13215

RT000079579LB

2016/05/23

2016/06/08

شركة الوفاء للمواد الغذائية

13217

RT000079580LB

2016/05/26

2016/06/10

شركة غندور شوبنغ سنتر ش.م.م

13229

RT000079583LB

2016/05/26

2016/06/10

شركة ري  -ميديا ش.م.م

13256

RT000079591LB

2016/05/23

2016/06/08

الشركة العامة للمطاحن والحبوب ش.م.ل

13269

RT000079593LB

2016/05/24

2016/06/09

الشركة البقاعية للمالحة «بكامار» ش.م.م

13273

RT000079640LB

2016/05/23

2016/06/08

الشركة اللبنانية االلمانية للسكاكر ش.م.م

13281

RT000079648LB

2016/05/23

2016/06/08

الشركة اللبنانية للزراعة والري الحديث ش.م.ل -الميكو-

13289

RT000079717LB

2016/05/23

2016/06/08

شركة االنتاج الزراعي اللبناني ش.م.ل سبال

13304

RT000079720LB

2016/05/23

2016/06/08

انطوان جورج الشويري

13798

RT000079751LB

2016/05/23

2016/06/08

انطوان الياس خوري

14182

RT000079769LB

2016/05/25

2016/06/09

محمد علي حمزه

14201

RT000079770LB

2016/05/25

2016/06/09

محمد علي حمزه

14204

RT000079772LB

2016/05/25

2016/06/09

جوزف اسعد الحاج موسى

14232

RT000079781LB

2016/05/26

2016/06/08

مؤسسة علي شريف فرحات

14350

RT000079786LB

2016/05/25

2016/06/09

كمال ايلي كرم

14489

RT000079790LB

2016/05/23

2016/06/08

فايز ميشال العشي

14491

RT000079792LB

2016/05/23

2016/06/08

زياد نبيه الهاشم

14597

RT000079806LB

2016/05/27

2016/06/08

احمد حسين شحادة

14613

RT000079808LB

2016/05/24

2016/06/09

كمال الدين حسين العفش

14685

RT000080215LB

2016/05/23

2016/06/09

سهيل عبد الحفيظ شاتيال

14986

RT000080223LB

2016/05/24

2016/06/10

نعيم يوسف صالح

34932

RT000080224LB

2016/05/27

2016/06/09

ميك جورج ديب

45555

RT000080255LB

2016/05/23

2016/06/08

مي عادل كعدي

46016

RT000080264LB

2016/05/23

2016/06/08

شركة غسان احمد امين واحمد محمد امين للصيرقة

46234

RT000080273LB

2016/05/25

2016/06/09

شركة حسين للصيرفة (جميل حسين وشركاه )

46283

RT000080279LB

2016/05/23

2016/06/09

جميل صالح حسين

46295

RT000080280LB

2016/05/23

2016/06/09

احمد حسن حسين

46307

RT000080282LB

2016/05/23

2016/06/09

شركة علي حمزة و شركاه للصيرفه

46669

RT000080301LB

2016/05/25

2016/06/09

الشوباصي التجارية

46835

RT000080312LB

2016/05/26

2016/06/10

الشركة الحديثة لالنشاءات المعدنية

مها اسعد حاتم

46994

RT000080328LB

2016/05/24

2016/06/09

شركة ديب امين وشريكه للصيرفة

49438

RT000080332LB

2016/05/24

2016/06/09

بولس منير قرطباوي

50765

RT000080339LB

2016/05/23

2016/06/08

فيليب وديع نصر الله

51052

RT000080340LB

2016/05/21

2016/06/09

حسام حسين سيف الدين

210144

RT000081302LB

2016/05/27

2016/06/08

كمال فضلله تمراز

218607

RT000081318LB

2016/05/27

2016/06/08

زياد عارف ابو حرب

1838009

RT000081338LB

2016/05/27

2016/06/08

عادل متعب قماش

1892514

RT000081340LB

2016/05/27

2016/06/08

يوسف احمد حسين

2269331

RT000081348LB

2016/05/27

2016/06/08

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ .

إعالن
ُتعلن بلدية زحلة  -معلقة وتعنايل
عند الساعة الثانية عشرة ظهرا ً بتاريخ
 2016/7/19ب��ط��ري��ق��ة ال��م��ن��اق��ص��ة
العمومية.
تلزيم أعمال رش المبيدات للحشرات
الضارة بالصحة العامة ومكافحة المن على
األشجار والقوارض ضمن النطاق البلدي.
يُمكن لمن ي��رغ��ب االش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة أن ّ
يطلع على دفتر الشروط
الخاص الموجود لدى الدائرة اإلدارية في
البلدية أثناء الدوام الرسمي ،وعليه تقديم
عرضه باليد أو بالبريد المضمون شرط أن
يصل الدائرة اإلداري��ة قبل الساعة الثانية
عشرة ظهرا ً من آخر يوم عمل يسبق التاريخ
المحدَّد لهذه المناقصة.
رئيس بلدية زحلة -معلقة وتعنايل
المهندس أسعد زغيب
بلدية المنصورية
المكلس -الديشونية
إعالن
تعلن بلدية المنصورية – المكلّس -
الديشونية ،أ ّنها وضعت قيد التحصيل
جداول الرسوم البلدية على أبنية السكن

وغير السكن وصيانة المجاري واإلع�لان
لعام .2016
فعلى المكلّفين وجوب تسديد الرسوم
المتوجبة عليهم ،ب��م��ا فيها ال��س��ن��وات
السابقة خالل مدّة شهرين من تاريخ نشر
ه��ذا اإلع�لان في الجريدة الرسمية ،وكل
تأخير عن الدفع ضمن هذه المهلة يخضع
لغرامة تأخير قدرها  % 2شهرياً.
ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة إنذار شخصي
عن جميع الرسوم المتوجبة وقاطعا ً لمرور
الزمن.
تاريخ 2016/7/23
رئيس بلدية المنصورية – المكلّس -
الديشونية
وليم فريد الخوري
التكليف
1223
إعالن
مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إعادة إعالن
تعيد مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
إج���راء مناقصة ع��ام��ة ب��واس��ط��ة الظرف
المختوم لتلزيم تقديم وتركيب آلة مخبرية
لزوم مختبرات التحاليل الجرثومية للمياه

رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف 1185
في محطة صور.
المكان :محطة تل العمارة الزراعية –
رياق  -البقاع.
الزمان :الساعة العاشرة من صباح يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ .2016/7/26
فعلى م��ن يه ّمه األم���ر الحصول على
دفتر الشروط الخاص المودع نسخا ً عنه
في محطة تل العمارة – ري��اق  -البقاع
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار -
جديدة المتن لدى السيد غي قاروط ضمن
أوق��ات ال��دوام الرسمي ،علما ً بأنّ ثمن كل
نسخة عن دفتر الشروط هو خمسون ألف
ليرة لبنانية.
ُترسَ ل العروض مباشرة باليد إلى إدارة
مصلحة األبحاث العلمية في تل العمارة –
رياق  -البقاع خالل الدوام الرسمي على أن
تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء هذه
المناقصة ،و ُتهمَل العروض التي تصل بعد
هذا الموعد.
تل العمارة في  27حزيران 2016
رئيس مجلس اإلدارة  -المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف
1255

