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حمليات � /إعالنات

«القومي» ينعى الرفيق المنا�ضل
�أ�سد ريدان (�أبو �سهيل)

تجمع النه�ضة الن�سائي �شارك في معر�ض «�صالون التذ ُّوق» بميدان �سباق الخيل
ُّ

منى فار�س :هدفنا تمكين المر�أة في الأرياف
ّ
والحد من الهجرة لتبقى قرانا وبلداتنا زاخرة بالحياة والإنتاج

شبيب وفارس وعدد من المشاركين خالل افتتاح المعرض

جانب من المعروضات في جناح التجمع

شارك تج ُّمع النهضة النسائية في معرض «صالون التذوق»
الذي أقيم في ميدان سباق الخيل ،وشاركت فيه جمعيات أهلية
لبنانية عدة ،ضمن برنامج األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
افتتح المعرض محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ،باحتفال
حضره س��ف��راء العديد م��ن ال���دول التي لها أجنحة مشاركة،
رئيسة تج ُّمع النهضة النسائية منى فارس على رأس وفد من
أعضاء التجمع ،وجمع من ممثلي الجمعيات األهلية والنسائية
المشاركة.

وتميّز ج��ن��اح التج ُّمع بالمنتجات البلدية ،م��ن م��أك��والت
المخصص له حضور عدد من
ومنسوجات ،كما شهد الجناح
ّ
الحرفيين الذين عرضوا أعمالهم من مرايا الموزاييك والطاوالت.
ورأت رئيسة التج ُّمع منى فارس أنّ أهمية المعرض والمشاركة
فيه ،تكمن في أنه يشكل فرصة جيدة لتتع ّرف أوسع شريحة من
الناس على المنتجات الريفية ،وأنه يُتيح للمشاركين والمشاركات
يشجعهم على تطوير أعمالهم ،ويُم ِّكنهم
فرصا ً للكسب المادي الذي
ّ
التوجه إلى المدن لتأمين فرص عمل.
وعدم
من البقاء في أرضهم،
ّ

مو�سكو تطرح الأ�سئلة ( ...تتمة �ص)1
لبنانياً ،راوح الحوار الوطني في جلسته األولى
ال��ت��ي رع��اه��ا رئ��ي��س المجلس ال��ن��ي��اب��ي نبيه بري،
ول��م تح ُدث اختراقات في الملفات الرئيسية ،لكن
المراوحة لم تنتج إحباطا ً في ظ ّل السقف المنخفض
للتوقعات ،بينما يسعى الرئيس بري إلطالق المزيد
من المبادرات ينتظر أن تشهدها جلسة اليوم ،بينما
وج��ه رئيس الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي
ّ
النائب أسعد حردان الدعوة إلى المتحاورين لمنح
التفاهم على اعتماد اتفاق الطائف كإطار دستوري
وطني فرصة التظهير عبر اعتماد قانون انتخاب
ينسجم مع نصوص هذا االتفاق ،خصوصا ً بعدما
صارت نصوصه موا ّد دستورية ،تنص على السير
بخيار مجلسي ال��ن��واب وال��ش��ي��وخ ،فيقدّم مجلس
الشيوخ الضمانات التي يفترضها المتحدثون عن
هواجس الطوائف ،بينما يت ّم انتخاب أول مجلس
نيابي خارج القيد الطائفي.

خلوة اليوم األول ..ال جديد

لم تخرج هيئة ال��ح��وار الوطني في اليوم األول من
خلوتها ،بأي نتائج في البنود المطروحة ال على صعيد
االستحقاق الرئاسي وال في قانون االنتخاب اللذين ش ّكال
محور نقاشات المتحاورين ،وتقرر استئناف الحوار ظهر
اليوم في جلسة ثانية.
جلسات الحوار التي تشهدها عين التينة ليست سوى
محاولة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لخلق وقائع
ربط فعلي ما بين األزمة الداخلية واالستحقاق الرئاسي،
خصوصا ً وبين السلة المتكاملة للحل ،علما ً أن التطبيق
التنفيذي ألي اتفاق إن حصل سيبدأ بانتخاب رئيس
للجمهورية ،وعلى الرغم من التعقيدات الخارجية إال أن
بري يعمل من خالل طاولة الحوار على إيجاد أرضية
داخلية وخلق بيئة مهيأة لتلقف أي تسوية خارجية،
ولبننة األزم��ة تمكن المتحاورين من تجاوز العوائق
الداخلية إذا حسنت النيات ،وبالتالي يمكن االقتراب
من الهدف ،لكن إذا لم تحسن النيات ،فجلسات الحوار
ستمر من دون أي خرق بموضوع الرئاسة وال في قانون
االنتخاب ما يعني استمرار األزمة.
الجولة العشرون من الحوار لم تتقدّم خطوة واحدة
رئاسياً ،وبالتالي انتخاب الرئيس ال ي��زال عالقا ً عند
تموضعات القوى السياسية التي انتقلت تلقائيا ً للبحث
في قانون االنتخاب والالمركزية اإلدارية ومجلس الشيوخ
الذي طرحه رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد حردان وفلسفة الطرح تنطلق من أن إنشاء
مجلس شيوخ يطمئن الطوائف ،وبالتالي يساعد على
خلق ظروف مؤاتية لالتفاق على قانون انتخاب من خارج
القيد الطائفي وعلى أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية
واحدة وعندها تنتفي االعتراضات على قانون انتخاب من
خارج القيد الطائفي.
(تفاصيل ص )3

بروجردي :لبنان في الصف األ ّول
للمقاومة والممانعة

الحوار الوطني واألزمة السياسية في لبنان حضرا في
مواقف رئيس لجنة األمن القومي والسياسات الخارجية
في مجلس الشورى اإليراني عالء الدين بروجردي إثر
رئيسي مجلس النواب نبيه بري
لقاءات عقدها مع كل من
َ
والحكومة تمام سالم ورئيس لجنة الشؤون الخارجية
في المجلس النيابي النائب عبد اللطيف الزين واألمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله .وأعلن بروجردي
أن «الجمهورية اإلسالمية اإليرانية تدعم بقوة الوحدة
الوطنية الداخلية في لبنان وكل ما من شأنه أن يعمل
على استتباب األم��ن والهدوء واالستقرار في رب��وع هذا
البلد الشقيق كما تدعم بقوة الحوار الوطني الجاري بين
التيارات والشخصيات السياسية الفاعلة والمؤثرة على

بروجردي متحدثا ً بعد لقائه سالم في السراي

نعى ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي إل����ى األم����ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين
ف��ي ال��وط��ن وعبر ال��ح��دود الرفيق
المناضل أسد ري��دان (أب��و سهيل)
ال���ذي غيّبه ال��م��وت ف��ي المغترب
األس��ت��رال��ي ي��وم األح��د ال��واق��ع فيه
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سنة.
والرفيق الراحل من مواليد بلدة
ب ّكيفا ق��ض��اء راش��ي��ا ،ه��اج��ر إل��ى
أستراليا في أواخر ستينيات القرن
الماضي ،متأهل من الرفيقة سميرة
ري���دان ،ولهما ثالثة أب��ن��اء :سهيل
ويوال ومليندا.
عُ ��رف الرفيق الراحل بمناقبيته
القومية وال��ت��زام��ه وثباته ،وك��ان

الساحة اللبنانية .هذا الحوار الذي ينطلق اليوم مجددا ً
بدعوة من رئيس مجلس النواب ونحن على أت ّم االستعداد
للقيام بكل خطوة من شأنها أن تؤدي الى تعزيز التعاون
الثنائي بين البلدين الشقيقين استنادا ً الى كل االتفاقات
ومذ ّكرات التفاهم التي سبق أن ُو ّقعت بين الحكومتين».
وأشار من جهة أخرى الى «أن لبنان يُعتبر حقا ً يقف في
الصف األول للمقاومة والممانعة ضد العدو الصهيوني».

دعم لمواقف نصرالله ضد السعودية

وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «لقاءات المسؤولين
اإليرانيين مع السيد نصرالله غالبا ً ما ترتبط بالوضع
اإلقليمي والشأن الداخلي» ،لكن «األه��م في الزيارة هو
التوقيت الذي تزامن مع السقف المرتفع الذي اتسم به
خطاب السيد نصرالله األخير ضد السعودية وخطاب
اإلمام علي الخامنئي األخير ضد المملكة الذي اعتبر أن
عالقتها مع إسرائيل هي خنجر في ظهر العالم اإلسالمي،
وبالتالي زيارة بروجردي تأكيد إيراني على مواقف السيد
نصرالله».
وأش���ارت المصادر ال��ى أن «زي���ارة ب��روج��ردي تؤكد
حرص إيران على ما يمثله لبنان في السياسة اإلقليمية
لطهران في منطقة الشرق األوس��ط وش��رق المتوسط،
وإظهار الحضور اإليراني المؤثر في لبنان ودعم مواقف
السيد نصرالله الداخلية واإلقليمية ،واإلشارة الى الترابط
اللبناني  -السوري من خالل حركة الزيارة من بيروت الى
دمشق وبالعكس وتجديد تمسك إيران بالمواقف المبدئية
من الملفات في المنطقة ال سيما الملف السوري».

التوافق الداخلي هو المدخل

ولفتت المصادر إلى أن «بروجردي نصح مَن التقاهم
خالل زيارته بأن تكون األط��راف اللبنانية هي المؤثرة
في الملف الرئاسي ،وربطت المصادر نصائح بروجردي
بكالم وزير الخارجية اإليرانية محمد جواد ظريف للرئيس
الفرنسي فرنسوا خالل زيارته الى فرنسا حيث قال بأن
إيران لن تعارض أي اتفاق بين اللبنانيين على انتخاب
رئيس .وأش��ارت المصادر إلى أن «إي��ران أبلغت القوى
السياسية في الداخل بأن رئيس تكتل التغير واإلصالح
العماد ميشال عون هو المرشح األكثر تمثيالً من بين
المرشحين المطروحين للرئاسة؛ وبالتالي على الجميع
التحدث معه لحل األزمة ما يعني أن التوافق الداخلي هو
المدخل وليس التدخالت الخارجية».

جلسة للحكومة الخميس

وت��زام��ن�ا ً م��ع الجلسة الثالثة واألخ��ي��رة م��ن الخلوة
الحوارية ،يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر الخميس
المقبل للبحث في ملف االتصاالت واستكمال البحث في
ج��دول األع��م��ال السابق ،إضافة إل��ى بعض المشاريع
الجديدة.

التمديد لقهوجي الخيار الوحيد

وأكد وزير اإلعالم رمزي جريج لـ «البناء» أن إقرار
الموازنة بات أمرا ً ضرورياً .وهناك تصميم من رئيس
الحكومة ومجلس الوزراء على إقرارها في الجلسات
المقبلة ،لكن ذلك يتوقف على بحث األمر في طاولة
ال��ح��وار وبناء عليه يطرح الملف من خ��ارج جدول
األع��م��ال ف��ي جلسة الخميس ف��ي ح��ال أج��م��ع عليه
المتحاورون».
وأوضح جريج أن «موضوع إقرار مراسيم النفط والغاز
غير مطروح على جدول أعمال الجلسة المقبلة ويحتاج
الى وقت لدراسته واألمر بيد رئيس الحكومة» .وإذ لفت
إل��ى أن��ه من المبكر الحديث عن موضوع تعيين قائد
جديد للجيش ،شدّد جريج على أن «أمام مجلس الوزراء
م ّتسع من الوقت حتى أواخر شهر أيلول وعندها يُع َرض
الموضوع على المجلس وإذا لم يتوصل الى اتفاق على
تعيين مرشح حينها فلن يُترك موقع قيادة الجيش بال
قائد ،وبالتالي يصبح التمديد للقائد الحالي جان قهوجي
الخيار الوحيد».

(داالتي ونهرا)

وأكدت فارس أنّ أكثر ما يهدف إليه التج ّمع هو دعم ال ُم ّتحَ دات
االجتماعية الريفية ،وتمكين المرأة اقتصادياً ،وهذا يشكل عامالً
رئيسا ً في تثبيت الناس في القرى والبلدات لتبقى زاخرة بالحياة
واإلنتاج.
والجدير ذكره أنّ عددا ً من عائالت شهداء مجزرة القاع ،التي
ارتكبها تنظيم «داعش» اإلرهابي ،شارك بعرض منتجات في هذا
المعرض ،ولقيت مشاركة تلك العائالت تثمينا ً من الحضور وك ّل
من زار المعرض.

انتخابات نقابية
يدعو اتحاد موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في
لبنان إلى انتخابات عامة للمجلس التنفيذي لالتحاد ،يوم الجمعة
الواقع فيه  2016/8/26في مق ّر االتحاد العمالي العام من الساعة 4
عصرا ً لغاية  6مساءً.
ُّ
بالترشح التقدم بطلب إلى أمين الس ّر العام لالتحاد
على الراغبين
ُمرفقا ً بسجل عدلي جديد.
واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة األولى ُتجرى االنتخابات بعد
أسبوع بمن حضر في المكان والزمان نفسيهما.
يُقفل باب الترشيح قبل ثالثة أيام من موعد االنتخاب.
ومن جهة ثانية ،تدعو نقابة موظفي وعمال الفنادق والمطاعم
والتغذية والمالهي في جبل لبنان إل��ى انتخابات عامة للمجلس
التنفيذي للنقابة وذلك يوم الجمعة الواقع فيه  2016/8/19في مق ّر
االتحاد العمالي العام من الساعة  4عصرا ً لغاية  5مساءً.
ُّ
بالترشح التقدم بطلب إلى أمين السر العام للنقابة
على الراغبين
مرفقا ً بسجل عدلي جديد.
وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة األولى ُتجرى االنتخابات بعد
أسبوع بمن حضر قي نفس المكان والزمان.
يقفل باب الترشيح قبل ثالثة أيام من موعد االنتخاب.

ق���دو ًة وم��ث��اال ً ُي��ح��ت��ذى ف��ي تلبية
الواجب واالنتظام.
يشيّع الرفيق ال��راح��ل ويُصلى
على جثمانه األح��د المقبل ابتداء
م��ن ال��س��اع��ة  11.00ص��ب��اح�ا ً في
فرانكستون ـ ملبورنbunurong- ،
memorial/
790Frankston-Dandenong
–rd/Dandenong South
و ُي��ن��ق��ل ال��ج��ث��م��ان إل���ى مقبرة،
DandenongcemeteryKirkham-rd Dandenong
 Southحيث ي��دف��ن ه��ن��اك عند
الساعة الواحدة.
تقبل التعازي طيلة أيام األسبوع،
م��ن الساعة الخامسة بعد الظهر
وحتى التاسعة مساء في منزله على

�إنجاز المرحلة الأولى من م�شروع �إنارة
طريق عام اللبوة ـ عر�سال على الطاقة ال�شم�سية
ت��ق��دم المحامي معن األسعد
باسم أمين الهيئة القيادية في
«ح��رك��ة الناصريين المستقلين
ال��م��راب��ط��ون» ال��ع��م��ي��د مصطفى
ح���م���دان ،أم����ام ق���اض���ي األم����ور
المستعجلة في بيروت الرئيسة
زلفا الحسن باستدعاء لإلعالمي
المصري باسم يوسف.
وأك��د ح��م��دان «أن ه��ذا اإلج��راء
القانوني القضائي ،هو جزء من
سلسلـــة ات���ص���االت ج���رت مع
ال��س��ل��ط��ات ال��رس��م��ي��ة المختصة
من أجل وضـــع حد ألمثال باسم
يوسف بعدم استخدام المنابر
الفنية التي تبغـي الربح الوفير
وال���س���ري���ع ع��ب��ر ط����رح م��واق��ف
سياسية قد تـؤدي إلى إشكاالت
أمنية خاصة بأمرين أساسيين
بالنسبة ل��ي كمواطـن لبناني:
األول :ال��ت��ع�� ّرض بالسخريـة
ل���ل���رم���ز ال���ع���رب���ي ج���م���ال ع��ب��د
الناصر .والثانـي :تمرير بخبث
مطلــق واق��ع التطبيع مع العدو
اإلسرائيلي».
وش���دّد ح��م��دان على أن «ه��ذه
اإلج�����راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال تهدف
بتاتا ً إلى التعدي على حرية الرأي
والتعبير ،إنما تهدف إلى حماية

حرياتنا ف��ي المعتقد السياسي
وع��دم المس برموزنا وبالقضية
األساسية المركزية ألمتنا العربية
وهي قضية فلسطين».
ب���دوره ،وم��ن أم��ام مخفر قصر
العدل في بيروت ،أشار المحامي
األس���ع���د ف���ي ت��ص��ري��ح إل���ى أن��ه
«بناء على طلب العميد حمدان
تقدمنا امام حضرة قاضي األمور
المستعجلة في بيروت الرئيسة
زلفا الحسن باستدعاء لمن يس ّمى
ب��اإلع�لام��ي ب��اس��م ي��وس��ف ال��ذي

بوست» كالم المرشحة هيالري كلينتون عن عزمها
تغيير السياسة في سورية بوضع خطة للوصول
إلى سورية بال رئيسها الذي ارتضت إدارة الرئيس
أوباما التخلي عن اعتبار مواجهته معيار سياستها
في سورية ،وكالم هيالري كلينتون يبقى غامضا ً
بحاجة إلى تفسير لوال كالم وزير الدفاع األميركي
آشتن كارتر الذي يتقدّم كمرشح للبقاء في وزارته
إذا فازت كلينتون بالرئاسة ،والذي تحدّث بوضوح
عن نيته التركيز على جنوب سورية في الحرب على
داع���ش ،متجاهالً ال��ح��رب على النصرة ،والمعلوم
ه��ش��اش��ة وض���ع داع����ش م��ق��اب��ل ال��ح��ض��ور ال����وازن
للنصرة ف��ي الجنوب ال��س��وري ،وارت��ب��اط حضور
النصرة هناك بعالقة حيوية مع خلفية سعودية عبر
الحدود األردنية ،ووظيفة محورية في استراتيجيات
األم��ن اإلسرائيلي األميركي لك ّل صيغ التسويات
وال��ح��روب في س��وري��ة ،وه��ي إقامة ال��ح��زام األمني
حول الجوالن ومنع المقاومة من بلوغ خط االشتباك
هناك ،وم��ا يعنيه ك�لام كارتر وكلينتون وتغييرات
النصرة من ترابط يفضي إلى خطة تموضع النصرة
بأسماء جديدة تحت عنوان الحرب على داعش للقيام
بالمهمة.
 م��ا تظهره م��ع��ارك شمال س��وري��ة م��ن أسلحةب��ي��د جبهة ال��ن��ص��رة ،ب��م��ا فيها ال��م��ض��اد للطيران،
ي��ؤك��د ش��راك��ة أم��ي��رك��ي��ة ال يمكن ب��دون��ه��ا وص��ول
هذه األسلحة النوعية إلى أي��دي النصرة ،حتى لو
ك��ان التسليم م��ن مستودعات الجيش السعودي
أو ال��ق��ط��ري أو ال��ت��رك��ي أو اإلم���ارات���ي ،ك��م��ا تقول
المعلومات االس��ت��خ��ب��اري��ة ال��ت��ي ت��ت��داول��ه��ا وسائل
إعالم روسية بعد سقوط الطوافة الروسية مؤخراً،
وتشير األص��اب��ع إل��ى آشتون كارتر وزي��ر الدفاع
األميركي ومن ورائه هيالري كلينتون ،كشريكين
يواصالن ما بدأته كلينتون من سفارة واشنطن في
بنغازي عندما أم��رت بتسليم شحنات من السالح
الكيميائي ال��ذي استخدم في غوطة دمشق لتبرير
الحرب على سورية ،التي وقعت على قرار السير
فيها كلينتون يومها ك��وزي��رة خارجية ،ووصلت
إل��ى البيت األب��ي��ض ،ال��ذي أم��ر ب��إرس��ال األساطيل
قبل أن يأمر بعودتها ،تفاديا ً للمواجهة المفتوحة
مع روسيا وإيران وحزب الله ،التي أظهرها إسقاط
الصاروخين االختباريين األميركيين قبالة الساحل
السوري بصواريخ مضادة.
 ك��ل��ي��ن��ت��ون ال���ت���ي ص�����ارت م��رش��ح��ة التحالفال��س��ع��ودي اإلس��رائ��ي��ل��ي ،وشريكهما ال��ث��ال��ث جبهة
النصرة ،تتالعب بالتفاهمات الروسية األميركية،
بما تبقى من والي��ة أوباما ،بواسطة كارتر ،تمهيدا ً
لفصل جديد من الحرب في س��وري��ة ،تحت عنوان
األف��غ��ن��ة ب���دالً م��ن األخ��ون��ة ،ل��رف��ع سقف التفاوض
وتغيير ال��ت��وازن��ات ،ليس أم�لاً بكسب ال��ح��رب ،لكن
بحثا ً عن ربط نهاياتها بضمان مصالح اإلسرائيلي
والسعودي.
ناصر قنديل

يكرر ويصر على التعرض لمبادئ
وفكر وشخص القائد جمال عبد
الناصر».
وقال األسعد «طلبنا قد تمحور
ح��ول ات��خ��اذ ق���رار يقضي بمنع
باسم يوسف خالل أدائه لعروضه
المسرحية من التعرض للرئيس
عبد الناصر ،وذل��ك تحت طائلة
إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها
 50مليون ليرة لبنانية عن كل
إساءة».

�إعالنات ر�سمية

َمن يخدع ( ...تتمة �ص)1
منطقيا ً بتقديم مكسب معنوي لألميركيين بالشراكة
ف��ي إن��ج��از بوجه تنظيم داع��ش ع��ج��زوا ع��ن إنجازه
بواسطة ال��ق��وى التي يدعمونها ،والتموضع على
ع��ن��وان ج��دي��د ف��ي م��ق��ارب��ة الملف ال��س��وري عنوانه
الحرب على اإلره��اب بدالً من عنوان تغيير النظام.
 بينما يجري الحديث ف��ي موسكو م��ج��دّدا ً عنت���ردّد وب��ع��ض مماطلة وشبهة خ���داع أم��ي��رك��ي في
الفصل بين اإلره���اب وم��ن يس ّمونها بالمعارضة
المعتدلة ،يصير السؤال عن مصدر االزداوجية التي
ترتب ه��ذا االل��ت��ب��اس ،وه��ل ه��و سياسة واع��ي��ة لدى
أحد الطرفين أو لديهما معاً ،أم هو تعبير عن ضعف
حيلة لدى أحدهما في التعامل مع حلفائه ،بينما ال
يصدق ك ّل َمن في واشنطن لغة التيارات والتباينات
في اإلدارة الروسية في قراءاتهم وال الحديث عن
ض��ع��ف ق���درة م��وس��ك��و ف��ي ض��ب��ط إدارة حلفائها،
ويرفض ك ّل َمن في موسكو التصديق بعجز أميركا
عن إدارة وضبط حلفائها و َمن يعمل تحت رعايتهم،
وال عن وج��ود ت��ي��ارات أميركية متصارعة في قلب
اإلدارة ،بل التسليم بأنّ ما يجري بين الحلفاء على
ك ّل ضفة بصفته تقاسم أدوار ،وكذلك عن المواقف
المتباينة ش ّكال للمسؤولين في اإلدارتين الروسية
واألميركية ،فهل هذه هي الصورة الفعلية للمشهد؟
 موسكو وحلفاؤها متفقون على ثنائية إفساحالمجال لمن يخرج من عباءة النصرة من جهة ،وعلى
قتال حاسم لتطهير شمال سورية من النصرة من
جهة أخ��رى ،ويعرف األميركيون ذل��ك جيداً .بينما
في واشنطن يبدو األم��ر مختلفاً ،ففي الوقت الذي
أعلن فيه وزير الخارجية األميركي جون كيري عن
التفاهم مع موسكو حدثت ثالثة تطورات ال يمكن
فصلها عن شيء ما يجري في واشنطن ،أولها التغيير
المفاجئ في وضعية جبهة النصرة ،سواء بالبيان
الصادر عن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري ،أو
بالبيان الالحق لزعيم النصرة أبي محمد الجوالني،
وتغيير اس��م الجبهة ،وه��و ما ال يستهدف بالتأكيد
مخاطبة حكومات تركيا والسعودية وقطر وإسرائيل
وفرنسا ،وهي حكومات دأبت على بذل الجهود لدعم
وحماية جبهة النصرة ،وتحييدها عن االستهداف،
بقدر ما يهدف لمخاطبة واشنطن بطلب وتنسيق مع
بعض الدوائر فيها في لحظة متسارعة لنسف التفاهم
الروسي األميركي ،القائم على حسم أمر مشروعية
الحرب على النصرة ،وك ّل َمن يتموضع معها ،بعدما
كانت النصرة قد رفضت ك ّل العروض للتمايز عن
ومساع من تركيا
القاعدة في مراحل سابقة بنصائح
ٍ
وقطر والسعودية وعرض فرنسي بمعاملة النصرة
وفق معادلة تشبه فيها وضع حركة حماس بتسمية
حركة وطنية دينية لديها بعض الممارسات اإلرهابية
ويمكن تأهيلها للعملية السايسية ،وفقا ًلدفتر شروط.
تفسر بيا َني الظواهري
وج��اءت «واشنطن بوست» ّ
والجوالني فتقول إنّ اإلخ��راج السيّئ للتمايز أبطل
فرصة اإلف���ادة منه ،كما كانت تأمل أوس���اط فاعلة
ويفسر تفسير «واشنطن
في واشنطن لم تحدّدها،
ّ
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إعالم تبليغ
الموضوع :إنذار شخصي
تدعو وزارة المالية  -مديرية المالية العامة  -مديرية الواردات ( -مالية لبنان الجنوبي
محافظة الجنوب) -دائرة التحصيل المكلفين ،الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ،المجهولي
مركز العمل أو محل اإلقامة حالياً ،للحضور شخص ّيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة
ثالثين يوما ً من تاريخ  2016/8/3إلى مركز الدائرة الكائن في السراي الحكومي  -صيدا
لتبلّغ إنذار شخصي.
وفي حال عدم الحضور يُعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ 2016/9/2
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
اإلجراءات الضريبية).
اسم المكلف

رقم المكلف
1779312

محمد حسن أحمد

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
1414
إعالم تبليغ
متوجبة  /قرار التحصيل الجبري.
الموضوع :تبليغ ضريبة
ّ
تدعو وزارة المالية  -مديرية المالية العامة  -مديرية ال��واردات ( -مالية محافظة
الجنوب) -دائرة خدمات المكلّفين ،الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ،المجهولي مركز
العمل أو محل اإلقامة حالياً ،للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثين
المتوجبة /
يوما ً من تاريخ  2016/8/3إلى مركز الدائرة الكائن في السراي لتبلّغ الضريبة
ّ
قرار التحصيل الجبري.
وفي حال عدم الحضور يُعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ 2016/9/2
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
اإلجراءات الضريبية).
رقم المكلف

اسم المكلف
ورثة اميل غانم خطار

698841

زهير محمد البابا

182489

المبلغ المتوجب

يضاف إلى المبلغ المبيّن أعاله غرامة تحصيل عن كل شهر تأخير.
تبدأ مهلة االعتراض على الضريبة  /قرار التحصيل الجبري المحددة بشهرين اعتبارا َ من
اليوم التالي لتاريخ التبليغ ،أي في  2016/9/3وتنتهي في  2016/11/3ضمناً.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
1414
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ نتيجة اعتراض.
تدعو وزارة المالية  -مديرية المالية العامة  -مالية محافظة الجنوب  -دائرة االعتراض
واالستئناف المكلّفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ،المجهولي مركز العمل أو محل
اإلقامة حالياً ،للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من
تاريخ  2016/8/3إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة الماليّة اإلقلميّة في محافظة لبنان
الجنوبي  /صيدا /السراي الحكومي  -الطابق الثاني ،لتبلغ نتيجة االعتراض.
وفي حال عدم الحضور يُعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ ،2016/9/2
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
اإلجراءات الضريبية).
رقم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

ابراهيم زكي جرادي

684130

RR125492817LB

احمد فضل حاموش

1154847

RR145402673LB

تبدأ مهلة الطعن بنتيجة االعتراض المحدّدة بشهرين اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ
التبليغ ،أي في  2016/9/3وتنتهي في  2016/11/3ضمناً.
للمراجعة :العنوان :صيدا  -السراي الحكومي  -مبنى وزارة المالية  -طابق ثاني  -دائرة
االعتراضات.
الهاتف07.754914 07.720014- 07.720012- :
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف
1414

