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حمليات � /إعالنات
موقع تركيا ( ...تتمة �ص)1

لكن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر ،فقد صدر بيان عسكري
سوري شديد اللهجة ،يؤكد خوض المعركة دفاعا ً عن وحدة سورية
ومنعا ً لعبث ميليشياوي يع ّرض حياة الناس واستقرارهم للخطر.
وجاءت الطلعات الجوية السورية ،لتليها طلعات جوية أميركية قال
البنتاغون إنها سعت للتواصل مع الطائرات السورية ،لكنها لم تلق
االستجابة.
ليس خافيا ً وفقا ً لمصادر متابعة أن أصل األمر يكمن في التسابق
على الموقع التركي في الحرب السورية ،وهو ما تسعى واشنطن
إلحباط محاوالت التطمين الروسية اإليرانية له بالتوافق على منع
نشوء شريط أمني حدودي كردي يشكل نقطة انطالق نحو الداخل
التركي ،لتتح ّرك الميليشيات الكردية باتجاه إثبات العكس مدعومة
باحتضان أميركي علني ،ويأتي التصدي ال��س��وري ليقول إن ما
تبلّغته أنقرة من موسكو وطهران هو موقف سورية ايضاً ،وتوقعت
المصادر أن يستم ّر هذا التجاذب حتى يحسم نهائيا ً بموافقة أميركية
سقوط وهم الكيان الكردي وحلمه الذي بدأ رئيس إقليم كردستان
العراق يبشر به ،ككيان جامع ألكراد سورية والعراق .ولم تستبعد
ال��م��ص��ادر أن ي���ؤدي اس��ت��م��رار ال��م��ع��ارك إل���ى م��زي��د م��ن التصعيد
السوري األميركي وبروز وساطة روسية لتسوية الخالف ،بينما
قالت إن األهم هو أن هذه المواجهة ستُجبر األميركيين على سحب
قواتهم الخاصة نحو قاعدة أنجرليك ،وستدفع باألتراك لتنسيق
أمني عسكري مع سورية كان وزير الخارجية اإليرانية محمد جواد
ظريف قد اقترحه ضمن إطار خماسي يض ّم روسيا وإيران وتركيا
والعراق وسورية .وهو ما يفترض أن وزير الخارجية التركي بحثه
في زيارته أمس إلى طهران.
في سائر محاور الحرب سجل الجيش السوري وحلفاؤه مزيدا ً
من التقدم ،خصوصا ً في محاور ري��ف دمشق على جبهة داريا،
بينما كانت جبهات الشمال السوري من حلب إلى إدلب ،على موعد
مع صواريخ كاليبر وآراغون الروسية اآلتية من المدمرات الروسية
في البحر األسود؛ بينما صارت الهدنة التي أعلن الروس االستعداد
لتطبيقها ف��ي حلب لمدة ث��م��انٍ وارب��ع��ي��ن س��اع��ة ،موضع بحث في
شروط روسية تتيح إصدارها بقرار عن مجلس األم��ن ،وما يجب
أن يتض ّمنه م��ن شموله دخ��ول م��واد إغاثية كافية لبلدتي الفوعة
ينص
وكفريا المحاصرتين من جماعات النصرة وحلفائها ،وأن
ّ
على ض ّم جيش فتح الشام ،االسم الجديد لجبهة النصرة ،إلى لوائح
اإلرهاب المعتمدة أممياً .هذا إلى انفتاح البحث على ما سبق وقاله
وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف عن بحث جدي مع تركيا
بنشر نقاط مراقبة على ح��دوده��ا مع سوريا لضمان وق��ف تدفق
السالح والمسلحين لحساب التنظيمات اإلرهابية وخصوصا ً جبهة
النصرة.
في هذا السياق ،جاء كالم األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله في ح��واره مع قناة المنار ،عن دع��وة تركيا للخروج من
الحرب في سورية واالنضمام إلى مساعي الحل السياسي ،وجاء
تأكيده على االتجاه الحاكم للحرب نحو النصر ،وتجديد دعواته
للداخل اللبناني للغة التسويات ،خصوصا ً في ضوء المبادرة التي
أطلقها السيد نصرالله في خطابه األخير ،حول االستعداد لمناقشة
تولي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة في حال قبول تيار
المستقبل بالسير بالعماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية .وهو
ما قالت مصادر مطلعة إنه جاء جوابا ً طلبه الحريري على سؤال
نقله مستشاره ن��ادر الحريري إل��ى المعاون السياسي لنصرالله
الحاج حسين خليل ،لتظهر داخل تيار المستقبل ردود فعل متباينة
على ك�لام نصرالله ،أوح��ت بانقسامات ظهرت للعلن ،فقد انبرى
ال��م��رش��ح��ون ل��رئ��اس��ة ال��ح��ك��وم��ة م��ن داخ���ل ال��ت��ي��ار ب��دع��م سعودي
متفاوت المصادر ،للر ّد على كالم السيد نصرالله ،ب��دالً من تلقفه
أو التعامل معه بقدر من اللياقات ،فكان ما صدر عن وزير الداخلية
نهاد المشنوق بلغة تصعيدية وطابع التحدّي إلقفال األخ��ذ والرد
في ه��ذا الشأن ،ومثله ردود نيابية تعبر عن موقف الرئيس فؤاد
السنيورة ،ليظهر كما قالت المصادر نفسها إن مشكلة الحريري في
رئاسة الحكومة ليست عند حزب الله ،بل في داخ��ل تياره ،وربما
داخل الرياض أصالً.

نصر الله :ال مستقبل للمشروع التكفيري في المنطقة

رأى األمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله «أن المطلوب
في حرب تموز كان القضاء على المقاومة في لبنان وسورية وفلسطين
وصوال ً إلى عزل إيران» ،معتبرا ً أن «ما يحدث في سورية هو انتقام من حرب
تموز واستكمال لها» .ومضيفا ً في مقابلة مع قناة المنار ،أن «من أهم ما قاله
«اإلسرائيلي» إنه اذا أردنا ان نلحق الهزيمة بحزب الله فلن تفيد المواجهة
المباشرة ولن تفيد الحرب مع ايران ،لذا كان الخيار هو إخراج سورية من
محور المقاومة».
وفيما أوضح أن حزب الله «لم يطالب بعد انتصار عام  2006بالسلطة
في لبنان ،ألن ذلك كان سيؤدي إلى حرب داخلية» .قال «كنا نريد في حرب
تموز أن ال تكبر االحقاد الداخلية ونحافظ على الوحدة الوطنية وعدم فتح
باب للكراهية ،لكن لألسف فإن الطرف اآلخر يعمل العكس منذ عام .»2005
وأضاف «خطابنا دائما ً أن ال خيار أمامنا إالّ بوحدة اللبنانيين والدليل على
ذلك أنه ال مشكلة لدي بأن أكون في حكومة واحدة مع تيار المستقبل» .وفيما
أشار الى أن «المشكلة في مواجهة الجيش اللبناني للتكفيريين ليست روحه
الوطنية وإرادته وقدراته انما القرار السياسي» ،أكد أن «هناك من يرفض
إعطاء الجيش اللبناني القرار لحسم المعركة مع التكفيريين في جرود
عرسال».
وشدد السيد نصرالله على أن «السعودية أتت بالمسلحين من كل العالم
للقتال في سورية والذي يقاتل في المعارك الضخمة هم من الشيشان وغيرها
ويتزعمهم السعودي» ،وقال «إذا اقتنع التركي بأن المشروع في سورية قد
انتهى نكون قد أحرزنا تقدماً ،ألنه سيتوقف وصول المسلحين من الحدود».
واضاف «التركي يجب أن يقبل أن مشروع الحرب في سورية انتهى وأنه ال
يمكن الدخول الى المسجد األموي وعليه أن يمشي في الحل السياسي».
وإذ ن � ّوه ال��ى أن «القتال مع «إسرائيل» هو قتال األصيل والقتال مع
التكفيريين هو قتال الوكيل» ،قال «المشروع التكفيري ليس لديه مستقبل
في المنطقة» .وأضاف «الجماعات التكفيرية بما فيها «داعش» و«النصرة»
هي من صناعة واحدة وأميركا التي صنعت «داعش» هي مَن تقتلهم اليوم».
وأكد سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان محمد فتحعلي ضرورة
توحيد الجهود وك ّل الجبهة المقاومة ،خصوصا ً األح��زاب التي تعمل في
مواجهة ومكافحة اإلرهاب التكفيري واإلرهاب الصهيوني .وهما في الواقع
وجهان لعملة واحدة ،مثمِّنا ً خالل زيارته رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي علي قانصو دور الحزب القومي في هذه المواجهة ،خصوصا ً في
ُ
أكدت لألستاذ
سورية .وقال :بصفتي سفيرا ً للجمهورية اإلسالمية اإليرانية
قانصو أننا على أت ّم االستعداد لتعزيز عالقاتنا مع الحزب السوري القومي
االجتماعي».
ورأى الوزير قانصو ،من جهته ،أنّ خطر هذا اإلرهاب ال يقتصر على سورية
وحدها أو على العراق وحده ،بل هو يهدّد االستقرار والسالم في ك ّل هذه
المنطقة وفي العالم ،مشدّدا ً على أنّ مواجهته أولوية األولويات.

ّ
يستحق رئاسة الحكومة
المشنوق :الحريري

في غضون ذل��ك ،ينتظر لبنان تبلورعودة الرئيس سعد الحريري من
إجازته السياحية في المغرب ،ليرسم من خالل تعاطيه مع طرح األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الموقف السعودي حيال المبادرة
التي أطلقها السيد نصر الله .وألمح الرئيس نبيه بري منذ يومين أمام زواره
إلى موقف «النبع» ،قاصدا ً بذلك ،حقيقة الموقف السعودي من الموافقة على
انتخاب العماد ميشال عون رئيسا ً للجمهورية.
وتشير مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى «أن االمور لم تتقدّم دعسة واحدة في
الملف الرئاسي ،مشيرة إلى «أن هذا المناخ اإليجابي السائد بانتخاب رئيس
قريبا ً ليس دقيقاً ،ولو األم��ور على نار حامية لكان الحريري في لبنان»،
ودعت المصادر الى التروي في قراءة الموقف األميركي ،فالموقف األميركي
التقليدي لم يضع يوما ً فيتو على العماد عون ،والمطلوب التأكد من األجواء
التي تطرح ومدى رسميتها».
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن التسوية المطلوبة ال تتعلّق بانتخاب
رئيس الجمهورية وال بهيبة رئيس الحكومة ،ألنّ الرئيس الحريري يستح ّقها
بأصوات الناس ودماء الشهداء وليس م ّنة من أحد ،وشنّ وزير الداخلية في
حفل تكريم لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،هجوما ً جديدا ً على

سرايا المقاومة واصفا ً إياها بسرايا الفتنة وسرايا احتالل .وقال« :لم ولن
نقبل بها تحت أي ظرف من الظروف» .وأكد ضرورة مقاومة هذا االحتالل بكل
الطرق والوسائل السلمية والسياسية».

لماذا زار نادر الحريري مستشار نصرالله؟

وعلّقت مصادر متابعة في حديث لـ «البناء» على كالم الوزير المشنوق،
بالقول« :إذا كانت رئاسة الحكومة للرئيس سعد الحريري دون منة من أحد
لماذا زار مستشاره نادر الحريري معاون األمين العام لحزب الله الحاج
حسين الخليل ،وسأله «هل تقبلون بالحريري رئيسا ً للحكومة إذا انتخبنا
العماد ميشال عون» .ولفتت المصادر إلى «أن بيان كتلة المستقبل األخير
جاء خارج السياق الذي يعمل عليه الرئيس الحريري ،فقنواته الخاصة
تتواصل مع حزب الله في ملف رئاسة الحكومة ،وكانت واضحة جدا ً ونقلت
له رسالة رسمية من الرئيس الحريري» .ولفتت المصادر إلى أن هذا الكالم
لالستهالك اإلعالمي .فالخطاب الذي يستعمل من قبل فريق الرئيس سعد
الحريري لمخاطبة اإلعالم والجمهور عالنية ليس الخطاب نفسه في الغرف
المغلقة وعلى مساحات بحث بعيدة عن الضوضاء يبدو أن ما يطرح فيها هو
عكس ما يُقال في العلن».
واعتبرت المصادر «أن هجوم المشنوق على سرايا المقاومة ،يحاول أن
يظهر نفسه أنه من الصقور ،في إطار المنافسة مع الرئيس فؤاد السنيورة
والوزير أش��رف ريفي ال أكثر وال أق��ل .فما ي��دور في أروق��ة الحوار الثنائي
يختلف تماما ً عن تصريحات قيادات المستقبل اإلعالمية ،وكالم المشنوق
يأتي في سياق نظرة تيار المستقبل الى هذه الـ «سرايا» على أنها من
الطائفة السنية».

حوري لـ «البناء» :ما طرحة نصرالله ليس جديدا ً

وأكدت مصادر مق ّربة من الرئيس سعد الحريري لـ «البناء» أن التسريبات
التي تحدثت عن أن طرحه القائل بانتخاب الجنرال عون حصل على تأييد
ثالثة نواب ،محاولة خبيثة لتصويره أنه بات قائدا ً ضعيفا ً ال يمسك بالكتلة،
وإظهار الرئيس فؤاد السنيورة بأنه األقوى واآلمر والناهي.
في المقابل ،أكد النائب عمار حوري لـ «البناء» أن «ما طرحه السيد حسن
نصر الله ليس جدياً ،فهو يريد أن يعطينا من «كيسنا» ،فاألغلبية النيابية
تأتي بالرئيس سعد الحريري رئيسا ً للحكومة ايا ً يكن رئيس الجمهورية من
دون منة من أحد» .مشيرا ً إلى «أن اتفاق الدوحة لم يس ّم رئيس الحكومة ،بل
اكتفى باالشارة الى شكل الحكومة ،والرئيس نجيب ميقاتي لم يأتِ باتفاق
سياسي فنحن اكبر كتلة نيابية كنا خارج االتفاق ،ولذلك االغلبية النيابية
سيدة القرار ،ولو كان لدى حزب الله مبادرة حقيقية إلنهاء الفراغ لدعا
االمين العام لحزب الله األفرقاء الى التفاهم على رئيس ،بدال ً من إصراره على
دعم ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية والرئيس نبيه بري لرئاسة
المجلس».

ضمانات «داعش» لـ  14آذار...

إلى ذلك ،سارعت أوساط سياسية في  14آذار الى تبرئة داعش اإلرهابي
من المعلومات التي تحدثت عن مخطط استهداف مناطق تقطنها غالبية
مسيحية ،إضافة إل��ى مناطق يسكنها أبناء الطائفة ال��درزي��ة واغتيال
سياسيين على رأسهم النائب وليد جنبالط ،ووصفتها بمناورات حزب الله
اإلعالمية.
ووضعت مصادر مطلعة في  8آذار في لـ «البناء» كالم فريق  14آذار في
خانة أن «هذا الفريق على تواصل مع المجموعات اإلرهابية ،التي أبلغته أنه
خارج دائرة االستهداف ،ويبدو أن هذا الفريق على عالقة جيدة مع تنظيم
داعش ومطلع على مخططاتها من الداخل ومن الذين يديرون تحركاتها».
وتساءلت المصادر هل الجميع يعمل ضمن غرفة عمليات واحدة؟ أم أن مَن
يعطي األوامر لداعش أعطاهم ضمانات خارج االستهداف ،وهل هذا التنظيم
لديه تكليف شرعي سعودي أن يحمي المسيحيين؟.

المخطط «اإلسرائيلي» مستمر

من ناحية أخرى ،يبدو أن «إسرائيل» تريد أن توثق احتاللها لمزارع شبعا
ّ
تتخطى الخط األزرق القائم الذي يتح ّفظ
أراض جديدة ومن أجل ذلك،
بقضم
ٍ
لبنان عليه أصالً ،وتريد أن تنقله الى داخل األراضي اللبنانية بمسافة تتراوح
بين  250و 350مترا ً من أجل أن يضم مرتفعات جديدة تعطي إسرائيل مزايا
دفاعية عسكرية لمراقبة المحيط .وأنجزت حتى اآلن شق طرق في محيط
جبل السدانة بطول  350متراً .ويبدو أن المخطط «اإلسرائيلي» سيستمر
على طول الخط األزرق ،تستفيد «إسرائيل» من حالة الشلل الداخلي اللبناني
ووضع لبنان امام أمر واقع جديد ،تنسيه مزارع شبعا المحتلة ويكتفي
بالمطالبة باالمتناع عن توسيع االحتالل .ولفتت مصادر عسكرية لـ «البناء»
إلى أن ما يجري ليس دخوال ً «إسرائيلياً» الى األرض المحتلة فحسب ،انما
توسيع احتالل قائم» .ورأت المصادر أن ما يجري يتطلّب من الدولة اللبنانية
التحرك على كل الصعد الرسمية والسياسية والديبلوماسية ومراجعة
مجلس األمن باالنتهاكات ،والتوقف عن المشاركة العسكرية الثالثية التي
تتخذها «إسرائيل» غطاء لعدوانها ،علما ً أن ال مس ّوغ شرعي او قانوني لهذه
اللجنة».
وف��ي سياق متصل ،تحدّى الشعب اللبناني م��رة جديدة االنتهاكات
والخروق «اإلسرائيلية» ،واجتاز أهالي بلدة شبعا وقرى العرقوب الخط
الحدودي وصوال ً الى الطريق العسكرية التي يعمل جيش العدو «اإلسرائيلي»
على شقها أخيراً ،ورفعوا العلم اللبناني على السياج الشائك وذلك رفضا ً
ألعمال الجرف «اإلسرائيلية».
وأرسل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كتابا ً الى بعثة لبنان
لدى األمم المتحدة في نيويورك ،عن االعتداءات «اإلسرائيلية» التي طالت
أخيرا ً بلدة الغجر ومزارع شبعا المحتلتين« ،األمر الذي يشكل خرقا ً فاضحا ً
للقرار  ،1701وانتهاكا ً لحقوق السكان والسيادة اللبنانية» ،مطالبا ً برفع
شكوى عاجلة إلى مجلس األمن.

النفايات إلى الشارع مجدداً؟

على صعيد آخر ،وفي ظل العجز السياسي ،يبدو أن الحكومة ستواجه أزمة
عودة النفايات الى الشوارع وسط اعتراضات شعبية وسياسية على طريقة
الطمر في مكب برج حمود وعلى رأسها حزب الكتائب .وفي إطار ذلك ،قالت
مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء» إن «عودة النفايات الى الشوارع قرار
سياسي وسيصبح بعد وقت قصير نتيجة أسباب تقنية ،موضحة أن «هناك
تخزينا ً مؤقتا ً للنفايات ،والفرز ليس األهم بل المعالجة هي األهم ،واآلن ال
توجد معالجة ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة لمعالجة النفايات ،وال
جدوى للفرز من دون معالجة» .ولفتت الى أنه «عندما اتخذ القرار في مجلس
الوزراء لمعالجة النفايات كان من المفترض أن يبنى معامل معالجة ولم يتم
ذلك .وهذا هو سبب المشكلة في مكب برج حمود وباقي المطامر».
وأوضحت المصادر أن « 85في المئة من النفايات تذهب للطمر بمعزل عما
إذا كانت مفروزة أم ال ،الفرز مقدمة للمعالجة» ،متسائلة« :النفايات التي
تفرز هل تتم معالجتها بعد الفرز؟» .مضيفة« :تتم معالجة نسبة صغيرة
منها والباقي الى الطمر» ،ولفتت الى أن «مصير أزمة النفايات تنتظر مجلس
ال��وزراء إذا كان سيطرح مناقصة إلنشاء معامل معالجة أم سيكمل خالل
السنوات األربع على هذه الطريقة ،أي طمر  85في المئة من النفايات دون
معالجة» ،واعتبرت أن «التوجه الحكومي كان االستمرار بالطمر المؤقت
خالل السنوات األربع المقبلة ،لكن اآلن هناك معارضة لذلك ،وخصوصا ً
غياب مواقع الطمر ما يشكل أزمة لدى الحكومة بمعزل عن أزمة برج حمود،
وبالتالي إذا لم يتم إنشاء مواقع معالجة للفرز والطمر واستحداث الدولة
مطمرا ً ثالثا ً ستكون أمام مشكلة».
وأضافت المصادر« :أن��ه حتى نسبة الطمر الحالية إذا اكتفت الدولة
بالمطمرين الحاليين وبطمر  85في المئة من النفايات فال تستطيع االستمرار
حتى أربع سنوات مقبلة ،بل ستمتلئ المطامر خالل سنة الى سنة ونصف
بالنفايات ،وأوضحت أن «االساس في الموضوع هو نسبة الطمر والفرز،
ألن الفرز يجب أن يعقبه تدوير ومعالجة للنفايات العضوية» .وأوضحت
أن «المشكلة في العقود الموقعة مع شركتي سوكلين وسوكومي هي أنها
لم تلحظ نسبة الطمر وال نسبة المعالجة ،بل لحظت نسبة الفرز وهذه هي
الكذبة التاريخية» .وقالت المصادر إن «الكتائب يريد معالجة قبل الطمر
ورفع السقف لرفض الطمر بشك ٍل كامل .وهو يصوب على الطمر لتحسين
المعالجة ليقول إنه حققنا مكسبا ً سياسيا ً وشعبياً».
وتوقعت المصادر أن «تذهب األمور الى تسوية في برج حمود ألن الكتائب
وافق في العام  2015على مطمر برج حمود عندما طرحت خطة أيلول ووافق
أيضا ً في  2016على خطة آذار ولو كان لدى الحكومة بدائل للموقعين في برج
حمود والناعمة لطرحتها» .ووضعت المصادر سجال الكتائب ووزير الزراعة
أكرم شهيب في إطار المزايدات السياسة ،محذرة من أنه «إذا استمر التخزين
المؤقت ولم ينشأ مطمر بأسرع وقت ممكن ستعود النفايات الى الشارع وحينها
لو كانت هناك رغبة سياسية لدى األطراف بالمعالجة أم ال ستعود األزمة من
الناحية التقنية النه ال مكان لوضع النفايات وال خيار أمام الجميع».
وحضر ملف النفايات وتحديدا ً مطمر برج حمود في الرابية في لقاء العماد
ميشال عون ووزير الزراعة أكرم شهيب ،الذي أكد أن المشكلة واضحة في
ملف النفايات ،قائالً «فإما أن تعود النفايات الى الشوارع وإما نستمر في
الحل المؤقت ألربع سنوات» .وشدّد على أنه لن يدخل بأي نقاش في هذا
الموضوع في السياسة ،مشددا ً على أن ليس بينهم وبين حزب «الكتائب»
أي مشكلة.

«التوحيد» والمنتدى القومي العربي :توجيه البنادق
�صوب فل�سطين كفيل ب�إيقاف الحروب البديلة
زار األمين العام لحركة التوحيد
االسالمي الشيخ بالل سعيد شعبان
المنتدى القومي العربي في بيروت،
ح��ي��ث ال��ت��ق��ى م��ؤس��س ال��م��ن��ت��دى
معن ب��ش��ور بحضور أع��ض��اء من
المؤتمرين القومي العربي والقومي
اإلسالمي ،وجرى استعراض مجمل
أوضاع المنطقة والعالقات العربية
واإلس�لام��ي��ة ف��ي ظ � ّل م��ا يجري في
فلسطين والمنطقة.
وأكد المجتمعون ضرورة البحث
عن القواسم المشتركة بين مكونات
األمة واإلقليم وبلورتها في مشروع
شراكة حقيقية تكون فيه فلسطين
حجر ال��زاوي��ة وت��ق �دّم فيه القوى
ال��ق��وم��ي��ة واإلس�لام��ي��ة والعربية
وال��ت��رك��ي��ة وال��ك��ردي��ة والفارسية
وجميع مكونات األمة ك ّل ما تملكه
من طاقات ومقدرات لوقف االحتراب
وح��ق��ن ال��دم��اء ،م��ؤك��دي��ن ض��رورة
اس��ت��ع��ادة تركيا ل��دوره��ا ف��ي هذا
المجال.
وختم المجتمعون أنّ التوجه من
جديد صوب القدس لتحرير االقصى

من اللقاء في المنتدى القومي العربي
وأرض الميالد والمسرى وتوجيه
البنادق صوب العدو المحت ّل لها،

هو الكفيل بوقف الحروب البديلة
ال��م��ص��ط��ن��ع��ة ف���ي ال���داخ���ل ال��ت��ي

استنزفت دم��اءن��ا وطاقاتنا وك� ّل
قدراتنا وإمكاناتنا.

ّ
للت�شدد في تطبيق القانون
«الفكر العاملي»:
و�إنزال الق�صا�ص بالفا�سدين كبار ًا و�صغار ًا
طالب رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد
اللطيف فضل الله بـ «التشدّد في تطبيق القانون
وس ْوق المرتكبين والفاسدين كبارا ً وصغارا ً الى
العدالة وإن��زال القصاص العادل بهم كي تحفظ
هيبة الدولة وكرامة القانون ،وليشعر المواطن أنه
ليس عرضة لالنتهاك والسرقة والتجاوزات وغياب
الحقوق».
وسأل السيد فضل الله :أين أصبحت التحقيقات
في ملف اإلنترنت والتخابر غير الشرعي وفضيحة

النفايات وجريمة تل ّوث األنهار والبحر؟
واستغرب فضل الله «استمرار سياسة تقطيع
الوقت والمراهنة على متغيّرات من اإلقليم» .واعتبر
انّ «من غير المقبول إبقاء مصير بلد بكامله وشعب
بأمه وأبيه معلقا ً في انتظار ان تأتي اإلش��ارات
والتعليمات من الدول الخارجية لبعض أتباعهم
الداخليين».
ورأى انّ «غياب التفاهمات الوطنية والرغبة
الجادّة في معالجة األزمات المعيشية واالقتصادية

مهب الريح
واالجتماعية ،يضعان البالد والعباد في ّ
وعلى أعتاب المجهول ،بينما يتربّص بنا عد ّوان
األول صهيوني واآلخر تكفيري تابع له».
وختم السيد فضل الله بـ «توجيه التحية الى
الجنوبيين الذين ت��ص�دّوا باألمس لالنتهاكات
الصهيونية ال��ت��ي ت��ه��دف ال��ى قضم المزيد من
االراضي المح ّررة في مزارع شبعا المحتلة ،داعيا ً
الدولة الى التحرك والشكوى من باب حفظ الحق
والتأهب لمواجهة ايّ عدوان محتمل».

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة االلتزام الضريبي ,المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء 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

شادي فايز فاضل

2584872

RR157705535LB

2016/24/6

2016/5/7

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة االلتزام الضريبي  ,المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء 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

عال غسان ادهمي

295541

RR157705977LB

2016/28/6

2016/4/7

شركة نانكو ش.م.م

309305

RR157706059LB

2016/28/6

2016/13/7

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة معالجة المعلومات ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
الرقم الضريبي

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

طالل عبد الباقي عيسى

49710

RR157705668LB

2016/27/6

2016/4/7

اسم المكلف
متري نقوال الحايك

154253

RR157705861LB

2016/28/6

2016/4/7

بالل عاطف نافع

232515

RR157705929LB

2016/29/6

2016/4/7

بشرى عادل البستاني

1416383

RR157705583LB

2016/28/6

2016/5/7

الرا الياس غصن

1650948

RR157705699LB

2016/28/6

2016/8/7

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة التدقيق الميداني ,المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

الشركة الوطنية للنفط
والتجارة العامة ش.م.م

455382

RR157706031LB

2016/29/6

2016/8/7

اسم المكلف

الرقم الضريبي

شركت ميدي غروب
ش.م.م

524444

RR157706028LB

2016/28/6

2016/11/7

شركة زورن للتجارة
العامة ش.م.م zorin

2368382

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة معالجة المعلومات ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء 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

نتالي محسن طنوس رزق

1909946

RR157705654LB

2016/24/6

2016/5/7

رقم البريد المضمون
RR157705813LB

تاريخ الزيارة الثانية
2016/27/6

تاريخ اللصق
2016/4/7

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة معالجة المعلومات ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
الرقم الضريبي

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

هيثم حمد الصمد

169823

RR157706120LB

2016/5/7

2016/19/7

اسم المكلف
حسن علي علي موسى

187822

RR157706133LB

2016/4/7

2016/19/7

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا

إعالن ()4
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2016/7/13على المتهم علي محمد
المولى ،سجلّه  / 5حديثا ،جنسيّته لبناني،
محل إقامته حديثا ،وال��دت��ه نجاح عمره
 ،1978أوقف غيابيا ً بتاريخ 2015/7/6
بالعقوبة التالية :األشغال الشاقة المؤبدة
وخمسين مليون ليرة غرامة.
وفقا ً للمواد  / 125مخدرات من قانون
العقوبات .الرتكابه جناية مخدرات.
وق�� ّررت إسقاطه من الحقوق المدنيّة،
وعيّنت له قيّما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدّة
فراره.
في 2016/7/13
الرئيس المنتدب
القاضي محمد خير مظلوم
التكليف 1586

وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية،
وعيّنت له قيّما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2016/7/4
الرئيس المنتدب
القاضي محمد خير مظلوم
التكليف 1586

كهرباء لبنان
مؤسسة كهرباء لبنان
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أنّ مهلة تقديم
العروض العائد إجراء لتأمين ونش للقيام
بأعمال رفع حاويات وعربات قطار في معمل
الجية الحراري ،موضوع استقصاء األسعار
رقم ث 4د 6831/تاريخ  ،2016/7/16قد
مدّدت لغاية يوم الجمعة  2016/9/2عند
نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
أسعار المذكور أعاله الحصول على نسخة
مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة الديوان
 أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر.
علما ً بأنّ العروض التي سبق وتقدّم بها
بعض المو ّردين ال تزال سارية المفعول،
ومن الممكن في مطلق األحوال تقديم عروض
جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
بيروت في 2016/8/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1575

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2016/7/13على المتهم مصطفى يونس

جانا ،جنسيّته فلسطيني ،محل إقامته مخيم
شاتيال ،والدته ميساء عمره  ،1989أوقف
غيابيا ً بالعقوبة التالية :األشغال الشاقة
المؤبدة وخمسين مليون ليرة غرامة.
وفقا ً للمواد  / 125مخدرات و 128من
قانون العقوبات .الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية،
وعيّنت له قيّما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2016/7/18
الرئيس المنتدب
القاضي محمد خير مظلوم
التكليف 1586
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2016/7/4على المتهم سمير حسين
أح��م��د زع��ي��ت��ر ،جنسيته ل��ب��ن��ان��ي ،محل
إقامته الفنار ق��رب مطعم أن���وار ،والدته
فاطمة عمره  ،1975أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2014/10/10بالعقوبة التالية :األشغال
الشاقة ال��م��ؤب��دة وخمسين مليون ليرة
غرامة.
وفقا ً للمواد  125من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2016/7/19على المتهم علي منذر
زعيتر ،سجلّه  / 24ريحا ،جنسيته لبناني،
محل إقامته السبتية ،والدته اعتدال عمره
 ،1980أوقف غيابيا ً بتاريخ 2016 /1/13
فار بالعقوبة التالية :أشغال شاقة مؤبدة
وخمسين مليون ليرة غرامة.
وفقا ً للمواد  / 125مخدرات من قانون
العقوبات .الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية،
وعيّنت له قيّما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2016/7/19
الرئيس المنتدب
القاضي محمد خير مظلوم
التكليف 1586

