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انتفا�ضة داع�ش في مكة والمدينة ( ...تتمة �ص)1

الدولي للحرب على سورية ،واالستعداد لبدء التحدث
معها وفتح قنوات التواصل الالزمة للتعاون.
على رغ��م الكالم االستنكاري للتعاون مع سورية
تتدفق على دم��ش��ق االت��ص��االت وال��ع��روض ورسائل
حسن النية ،وأول المستنكرين للتعاون ف��ي ألمانيا
كانوا أول المتصلين لتعاون متعدّد ال��وج��وه وصوالً
الستئناف العالقات الديبلوماسية بصورة متد ّرجة،
بينما كان المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية السوري
وليد المعلم رسما ً إلطار هذا التعاون ،عليكم التنسيق
معنا عسكريا ً وليس فقط أن تبلغونا ،فالدفاع الجوي
السوري يجب أن يكون جزءا ً من التنسيق ،واأله ّم أنّ
القصف الجوي ال يكفي ،واأله��� ّم جيوش البر ،ولكن
نحن مستعدون للتعاون مع الجميع تحت سقف قرار
مجلس األمن لمواجهة داعش.
هذه هي كلمة الس ّر التي كان ينتظرها رئيس الحكومة
العراقية لبدء االتصاالت لتثبيت الدعوة الجتماع ُيعقد
في بغداد تحت مظلة األمم المتحدة أول تشرين األول،
بعد تشكيل الحكومة العراقية وب��دء مهامها ،وترتيب
جدول أعمال ومشاريع تعاون يجب إنضاجها ثنائياً،
يتولى العراق ترتيبها بين المشاركين الذين سيتكونون
م��ن ال���دول الدائمة العضوية ف��ي مجلس األم��ن ودول
جوار العراق ،فيكون األميركي والسوري وجها ً لوجه
ب��ح��ض��ور إي����ران وروس���ي���ا ،وال��ب��اق��ي ت��ف��اص��ي��ل ،حيث
السعودي والتركي واألردني.
أول اجتماع إلعالن نهاية الحرب ونهاية حلف الحرب
على سورية سيعقد بعد خمسة أسابيع ،وبانتظاره
سيكون التنسيق التمهيدي ميدانياً ،كما سيكون تبادل
المعلومات وفقا ً ألقنية يجري ترتيبها بالتدريج.
لبنان في الحلقة الدولية اإلقليمية المفرغة حيث ال
حلول تنتظر مشكالته ،من التشريع ومستقبل مجلس
ال��ن��واب م����رورا ً ب��ع��رس��ال والعسكريين المخطوفين،
وصلب القضية الرئاسة ،حيث المحور حركة النائب
وليد جنبالط ،والبداية عند تيار المستقبل والنهاية عند
العماد ميشال عون.

وفي الشأن الداخلي ،أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن
الظروف التي تفرض إنجاز االستحقاق الرئاسي والتي هي
االن��ف��راج اإلقليمي لم تتحقق بعد ،وإن كانت األم��ور بدأت
تتحرك باتجاه شيء ما من بوابة مكافحة اإلره��اب إقليمياً،
إال أن منطلقات األفرقاء بمكافحة اإلره��اب مختلفة وأحيانا ً
متناقضة.

واعتبر مصدر مطلع أن ال��دول اإلقليمية تنظر إلى لبنان
كورقة لتعديل وضبط ال��ت��وازن ،فقبل االتفاق على تقاسم
المصالح لهذه القوى اإلقليمية أو تلك ،ال يمكن بت ورقة
االنتخابات الرئاسية.
ورأى المصدر أن هناك مؤشرات لحراك إقليمي ودول��ي
إلنضاج التسوية الكبرى إال أن األمور لم تنضج بعد وال تزال
تخطو خطواتها األولى ولم تصل إلى مرحلة تحديد االتجاهات
النهائية ،واعتبر أن الحديث عن حل مرتقب في منتصف أيلول
المقبل ،ال يتعدى التهويل أو جس النبض لبعض الفرقاء
المعنيين مباشرة بصنع رئيس الجمهورية أو ترشيحا ً له.
أما في المقاربات الداخلية لهذا الملف ،أكدت مصادر نيابية
مطلعة على االتصاالت الحاصلة بين رئيس المجلس النيابي
نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبالط،
لـ«البناء» أن الرئيس سعد الحريري بتسميته الوزير السابق
جان عبيد وقائد الجيش جان قهوجي كمرشحين للرئاسة
يعني ال��ع��ودة إل��ى ط��رح ب��ري – جنبالط ال��ذي يقوم على
االختيار بين عبيد وقهوجي .واعتبرت المصادر أن الحريري
اقتنع بالطرح مقابل رئاسة الحكومة لمدة ست سنوات ،له
أو لمن يسميه باستثناء الرئيس فؤاد السنيورة ،في مقابل أن
يعطى رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون حق
تعيين قائد الجيش وإقرار قانون انتخاب جديد ،وحزب الله
كل ما يعني المقاومة وسالحها.
وتقول مصادر مسيحية أن ال حظوظ ألي مسعى إذا لم يكن
يهدف إلى التفاهم مع عون .واعتبرت أن ما ينقل عن الحريري
من أنه يرشح شخصيتين لموقع الرئاسة ،المقصود منه
توجيه رسالة سلبية إلى عون .وأضافت أن أي جهد حول
الملف الرئاسي لن يؤدي إلى نتائج إذا أريد منه تجاوز عون
وعدم التفاهم عليه .ورأت أن الظروف ال يبدو أنها ناضجة
النتخاب رئيس للجمهورية ،مؤكدة أن عون لم يغير في موقفة
من هذا االستحقاق وقيامه قبل أيام بتقديم اقتراح القانون
النتخاب الرئيس من الشعب دليل على ذلك ،معتبرة أن ما
يحصل لتمرير الوقت بأقل تصعيد ممكن.

حزب الله ملتزم ما يرتضيه عون

وأكد مصدر نيابي في  8آذار لـ«البناء» أن حزب الله لم
يعط أي جواب اللتزامه سياسيا ً وأدبيا ً مع عون ،وال يمكن أن
يصدر أي موقف عنه في موضوع الرئاسة إال وفقا ً لما يرتضيه
األخير ،الفتا ً إلى أن كل حل يصعب أن يتقبله عون هو غير قابل
للتطبيق.
وشدد على أن كالم جنبالط عن أنه سيسعى وبري واألمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للوصول إلى تسوية
في الموضوع الرئاسي ،يعني السعي مجددا ً لدى عون للتوافق
على التسوية وأف��اق المرحلة المقبلة وأن أب��واب الحوار لم
توصد بينهما.
وأشارت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» إلى أن
ال تسوية رئاسية من دون موافقة عون ،فيما اعتبرت مصادر

نيابية في التيار الوطني الحر لـ« البناء» أن من حق جنبالط
القيام باستشارات لمبادرته إال أن أي طرح ال يناقشه مع عون
يعد تهميشا ً للمسيحيين ولن يحظى بالتوافق.

موقف عون أساس في أي تسوية

ورأى أمين السر العام للحزب التقدمي االشتراكي ظافر
ناصر لـ«البناء» أن المقاربة األساسية لجنبالط هي مقاربة
توافقية لالستحقاق الرئاسي ،مشيرا ً إلى أن أي تسوية تحتاج
إلى توافق القوى السياسية ،ال سيما أن األفق مسدود أمام
الخيارات المطروحة ،ولذلك يسعى النائب جنبالط للوصول
مع الرئيس بري والسيد نصر الله والمعنيين إليجاد مرشح
توافقي خارج االسمين المطروحين ،الفتا ً في الوقت عينه إلى
أن موقف عون أساس في أي تسوية ممكن الوصول إليها.

جنبالط إلى باريس للقاء الحريري

إلى ذلك ،علمت «البناء» أن جنبالط سيلتقي في الساعات
المقبلة الرئيس الحريري في فرنسا على أن يستكمل جولته
على الفاعليات السياسية بعد عودته إلى بيروت.
من جهته ،دع��ا ح��زب الكتائب إل��ى «وق��ف كل المبادرات
الوهميّة التي ال يفهم منها سوى مزي ٍد من العبث برئاسة
الجمهوريّة وملها ٍة عن الوظيفة األولى بانتخاب رئيس وفق
القواعد الدستوريّة» ،مشددا ً على أن «ال منفذ للخروج من مربع
الفراغ سوى بالنزول إلى المجلس ورفض االستقالة من دورنا
وترك الخارج يتحكم بهذا االستحقاق الوطني الكبير».

تهديدات جبهة النصرة غير جدية

وس���ط ه���ذه األج����واء وبينما يستمر التكتم ف��ي ملف
العسكريين المحتجزين لدى المجموعات اإلرهابية ،كشفت
معلومات خاصة لـ«البناء» أن خطر هذه المجموعات أصبح
اليوم أخطر مما كان عليه قبل العدوان التكفيري على الجيش
وأهالي عرسال في ضوء ما حصل من تراخ حكومي مع هذه
المجموعات ،وأش���ارت المعلومات إل��ى أن هناك محاولة
متجددة الحتالل عرسال احتالال ً مقنعا ً من قبل المجموعات
اإلرهابية بعد عودتهم إلى التحرك في األي��ام األخيرة ،وأن
مراجع مسؤولة تلقت تقارير تفيد بأن هذه المجموعات ال تزال
تسعى للقيام بعمل «عسكري ما « في المنطقة األمر الذي دفع
هذه المراجع إلجراء مشاورات على أرفع مستوى لمواجهة
الموقف.
وقال مصدر أمني لـ «البناء» إنه ال يستبعد قيام المجموعات
اإلره��اب��ي��ة بعمليات إرهابية بينها قتل أح��د العسكريين
المخطوفين أو محاولة الهجوم على مركز عسكري وإما أماكن
سكنية لخطف مدنيين بهدف ف��رض شروطهم .والحظت
المصادر أن أح��دا ً ال يستطيع التجاوب مع ما يطالب به
اإلرهابيون من شروط إلطالق العسكريين.
وف��ي السياق ،ق��ال قائد في جبهة «النصرة» لـ وكالة
«األناضول» لم يكشف عن هويته« :إن «حزب الله» يحضر

الخمسة المجتمعين في جدة .إذا
كان الهدف من هذا االجتماع إيجاد
ح��ل سياسي ل�لأزم��ة ف��ي سورية
ف��إن الحل السياسي ال يكون إال
من خ�لال الحوار بين السوريين
وب��ق��ي��ادة س��وري��ة وع��ل��ى األرض
السورية وما ينتج عن هذا الحوار
هو الذي ينفذ وهنا ال بد للجميع
حتى المتحاورين أن يحترموا
إرادة الشعب السوري التي عبر
عنها في صناديق االقتراع».
ج��اء ذل��ك في وق��ت ش��دد وزي��را
ال��خ��ارج��ي��ة ال���روس���ي سيرغي
الف���روف وال��س��وري وليد المعلم
في مكالمة هاتفية على ض��رورة
مكافحة التطرف بشتى أشكاله بال
هوادة.

وج����اء ف���ي ب��ي��ان للخارجية
ال��روس��ي��ة أن «ال��وزي��ري��ن ناقشا
بالتفصيل ال��وض��ع ف��ي سورية،
وذلك على خلفية النشاط اإلرهابي
المتزايد ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق،
وتعزز مواقع العصابات اإلرهابية
والمتطرفة في البلدين ،وبخاصة
مسلحي «الدولة اإلسالمية».
وأع����رب ال��ج��ان��ب��ان ع��ن األم��ل
ب��أن يصبح ق���رار مجلس األم��ن
الدولي الرقم « 2170خطوة مهمة
في الجهود المشتركة لمكافحة
اإلره���اب ،بما في ذل��ك في سياق
دع��م المجتمع الدولي لحكومتي
س��وري��ة وال��ع��راق ف��ي جهودهما
لمكافحة هذا الشر العالمي».
وجرى التأكيد على أن أية أعمال

ضد العناصر المتطرفة واإلرهابية
يجب أن تتخذ مع مراعاة مبادئ
وأع��راف القانون الدولي ،بما في
ذلك احترام سيادة الدول.
وفي السياق ،أكد وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف في مؤتمر
صحافي ي��وم أم��س ،على أن أي
عمليات ضد اإلرهابيين يجب أن
تجري بموافقة الدول المعنية ومع
احترام سيادتها وبمراعاة القانون
الدولي.
وق��ال الف��روف إن روسيا تؤيد
مبدئيا ً ما جاء على لسان رئيس
هيئة األركان المشتركة األميركية
ع���ن ض�����رورة م��واج��ه��ة تنظيم
«الدولة اإلسالمية» ليس فقط في
ال��ع��راق ،بل وف��ي سورية أيضاً.
وأضاف« :يجب أن يوحدنا السعي
إلى تحقيق االنتصار على اإلرهاب
الدولي وعدم السماح لإلرهابيين
ب��اإلس��ت��ي�لاء على أراض جديدة
وبإقامة دول إرهابية».
وفي هذا السياق تحدث الوزير
ع��ن األزم���ة ال��س��وري��ة ،داع��ي �ا ً إلى
أن ت��ض��م م��ج��م��وع��ة «أص���دق���اء
س��وري��ة» المدعومة م��ن الغرب،
سورية نفسها ،علما ً أنها تواجه
خطر اإلره����اب دائ��م��اً .واستنكر
موقف ال��دول الغربية التي كانت
حتى الفترة األخيرة ترفض إدانة
األعمال اإلرهابية في سورية في
مجلس األمن الدولي.
ولفت ال��وزي��ر ال��روس��ي إل��ى أن
مثل ه��ذه المواقف تعطي تبريرا ً
ل�لإره��اب ،وبالتالي تخالف كل
القوانين الدولية ووث��ائ��ق األم��م
المتحدة التي تؤكد بوضوح أن
اإلرهاب ال يمكن تبريره .وأضاف:
«أعتقد ب��أن الساسة الغربيين
ق��د ب��ات��وا ي��درك��ون خطر اإلره��اب
المنتشر» .وتابع قائالً إن الغرب
سيضطر الختيار األه��م بالنسبة
إل��ي��ه ،إم��ا تغيير األنظمة التي ال
تروق له أو مكافحة اإلرهاب.

�صحف تركية :لماذا ف�شل �أردوغان
في �سيا�سته ال�شرق �أو�سطية؟
قال جميل باييق رئيس المجلس
التنفيذي لحزب العمال الكردستاني
ف��ي ح���وار م��ع صحيفة «وط���ن» إن
«ال��ن��ظ��ام ال��ت��ع��ددي البرلماني في
تركيا يناسب ،فيما الرئاسي يقلص
الحريات ويقيد الديموقراطية وال
يساهم في حل المشكلة الكردية».
ورأى أن «أردوغ��ان يسعى للهيمنة،
وأن تحالفا ً بين الكرد والعلويين
والقوى اليسارية والديموقراطية قد
يغير المعادلة حيث إن حزب العدالة
والتنمية ال يختلف عن حزبي الشعب
الجمهوري والحركة القومية».
وذك��ر باييق أن ظهور «داع��ش»
واشتداد ساعد التنظيم حصل بفضل
م��س��اع��دة دول إقليمية ت��رم��ي إلى
تقسيم المنطقة والهيمنة عليها.
وتحت عنوان «لماذا داوود أوغلو
ال غ���ول؟» ذك��رت صحيفة «زم��ان»
أن رؤساء الحكومة ال يعينون عادة
بل ينتخبون في مؤتمر الحزب لكن
أردوغ����ان أص���در ق����راره ،ول��م يكن
أول من فعل ذلك بل سبقه إلى هذه

الخطوة طورغوت أوزال وسليمان
ديميريل ،يسميان الخلف ويوافق
الحزب عليه .الترشح بوجه داوود
أوغلو يحتاج إلى شجاعة ،فتعدد
المرشحين غريب على تقاليد حزب
ال��ع��دال��ة والتنمية لكن قلة وف��اء
الحزب لمؤسسه عبدالله غول أقفلت
األب��واب بوجهه لتفتح الطريق أمام

مرحلة الزعيم األوحد .وسألت« :هل
من الضروري القول إن أياما ً صعبة
تنتظر داوود أوغلو وتركيا؟».
أم��ا صحيفة «رادي��ك��ال» فسألت
ب��دوره��ا« :لماذا فشل أردوغ���ان في
سياسته الشرق أوسطية؟».
وم���ض���ت ت���ق���ول «م����ع ال��ث��ن��ائ��ي
أردوغان  -داوود أوغلو تدخل تركيا

(داالتي ونهرا)

المشنوق وزاسيبكين
لهجوم كبير على «القلمون» ولذلك يعرقل مفاوضات اإلفراج
عن العسكريين اللبنانيين ويريد أخذهم بالقوة ،معتبرا ً أن
ذلك سيعني موتهم.
ودعا إلى «تفاوض صادق» حول العسكريين و«إال يمكن
أن نلجأ إلى الخيار العسكري لتحرير أسرانا في السجون
اللبنانية».
في المقابل ،نفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
تدخل حزب الله في عرقلة أو تسيير المفاوضات ،مشيرا ً إلى
أن تهديدات جبهة النصرة وبياناتها غير جدية.
وطمأن عائالت العسكريين المحتجزين الذين التقى وفدا ً
منهم أمس في حضور المدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم ،إلى «أن إعادة العسكريين سالمين واجب والتزام
ومسؤولية وطنية ال مكان فيها للتهاون ولن يكون فيها موضع
مساومة أو تفريط».
وفي السياق تؤكد جهات معنية أن ما يحكى عن وساطات
وزي��ارات قام بها اللواء إبراهيم إلى تركيا ولقائه مسؤولين
أتراك ،ال صحة لها بتاتا ً وقالت إن رئيس الحكومة تمام سالم
لم يطلب باألساس من اللواء إبراهيم التحرك بهذا الخصوص.
وأكدت أن مدير األمن العام ال يتحرك إذا لم تتخذ الحكومة قرارا ً
بذلك ،ومشيرة إلى أن الحكومة لم تناقش هذه المسألة حتى
اآلن.
ووفق المعلومات فإن من الخطوات التي ستتخذ تحرك
السلطة على كل المستويات لوضع المجتمع الدولي والدول
الكبرى والمعنية أمام مسؤولياتها تجاه ما قد ينتج من هذا

الخطر ،باإلضافة إلى العمل من أجل اإلفراج عن العسكريين.
كما علم أن الرئيس بري أبلغ المشنوق أمس أنه سيكون له
تحرك في الساعات المقبلة بهذا الخصوص إلى جانب ما
ستقوم به الحكومة.

سراح المختطفين ليس قريبا ً

وفي موازاة ذلك ،أكد رئيس بلدية عرسال علي الحجيري
لـ«البناء» أن العسكريين المختطفين عند جبهة النصرة
وتنظيم داع��ش بخير ،مشيرا ً إلى أن إط�لاق سراحهم ليس
قريباً ،وهو يحتاج إلى المزيد من الوقت.

مرحلة ج��دي��دة ،وه���ذان االس��م��ان
يذكران في الساحة الدولية كفريق
لكن سياسة تركيا انقلبت في عهدهما
وتقدمت االعتبارات اإليديولوجية
حتى على م��ش��روع االن��ض��م��ام إلى
االتحاد األوروب��ي وباتت الجغرافيا
اإلسالمية هي األولوية .ومع أن تركيا
استخدمت االقتصاد من أجل بلوغ
أهدافها إال أن الشعار اإليديولوجي-
اإلخواني (ليست المصالح بل القيم)
كان األساس».
وتابعت« :الصعود التركي مع
الربيع العربي انقلب إلى عزلة كاملة
بسقوط مشروع اإلخوان ،وفي الوقت
نفسه لم تساعد المتغيرات اإلقليمية
والعالمية أردوغان على بلوغ أهدافه.
كما أن المؤسسات الثالث المعنية
بالسياسة ال��خ��ارج��ي��ة ،أي وزارة
الخارجية واالستخبارات والجيش،
التي ترعرعت على االنسجام مع
أوروبا والناتو تغير بنيتها ولم تعد
قادرة على تحقيق أهداف السياسة
الخارجية».

لقد كان واضحا ً أنّ العقل الذي أدار العدوان على سورية ،أو قاده ،إنما هو
عقل ال يتجاوز عقل األداة التي استعملت ميدانيا ً من قبله ،حيث كان واضحا ً
منذ اللحظة األول��ى ،ومن خالل تركيبه «الجسد المتظاهر» كي يكون منصة
عدوان رئيسية إلخراج الدولة من حالتها المستقرة ،تمهيدا ً لعبور نمط جديد
من أشكال الكيانات السياسية ،التي تقوم على الطائفية والعائلية والعشائرية،
وهي كيانات ال يمكن إال أن تكون متقاتلة متناكفة تدخل المنطقة في حروب
طويلة ضامنة بأن المنطقة لن تخرج منها بعشرات السنوات المقبلة ،األمر الذي
سيمهّد لقوى دولية وإقليمية أن تحكم السيطرة على المنطقة بعيدا ً عن عناصر
تكلفة القوة المطلوبة لهذه السيطرة ،ما لو كانت الدولة السورية موجودة
وقائمة ،وما لو كان االصطفاف الذي سورية جزء منه قائما ً وموجودا ً أيضاً.
سوف نتذ ّكر كثيرا ً أدبياتهم حول «الثورة السورية» التي قادها السفير
األميركي «ميدانياً» من بعض المدن السورية ،والتي دعمها النفط العربي،
وس ّوق لها «مثقفون سوريون» من خارج الحدود ،وسوف نتذ ّكر كثيرا ً كيف
اجتمعت الرجعية العربية ومشايخ الرمال والمال مع بعض أولئك الذين
استقووا بكل أوساخ العالم كي يدخلوا بالدهم على ظهور «النوق» مهللين
مطبلين هاتفين «للبغدادي والجوالني والشامي والشيشاني والمصري»...
لقيام «الدولة» التي صدّروها على أنها «الدولة الديمقراطية» ،التي تنعم
بالحرية والعدل والمساواة!.
«الدولة» التي س ّوق لها هؤالء جميعاً ،من أقصى اليسار العربي األعمى
وص��وال ً إلى أقصى اليمين القادم من مزابل التاريخ ،أضحت واضحة جداً،
ومعروفة جداً ،من أراد أن يتع ّرف إلى عطاءاتها ويقرأ أهم مفاتيحها عليه أن
يراجع «الخليفة البغدادي»ّ ،
ويطلع على أهم إنجازات «دولته» ،عليه أن ينظر
في عيون الصغار والكبار المصلوبين على أبواب مدنهم وتالل قراهم ،أولئك
الباحثين عن بصيص أمل في لقمة خبز أو شربة ماء ،عليه أن يتملّى على مهل
أرتال الهاربين من بيوتهم ومزارعهم ومدنهم ،الضاربين في يباب األرض شماال ً
أو جنوباً ،غربا ً أو شرقاً ،وعليه أن يفيدنا عن هذه «الثورة» التي لم تترك وسخا ً
في األرض إال وجاءت به ،ولم تترك نوعا ً أو صنفا ً من أصناف التعذيب والتنكيل
والقتل والذبح والعنف والسلب والنهب إال وأعادت إنتاجه ،كي يكون عنوانا ً
لها ،أمالً بأن يغدو عنوانا ً لحكم البشرية!.
شكرا ً «ث ّوار سورية» ،شكرا ً على هذه «الثورة» ،شكرا ً «أصدقاء» الشعب
السوري ،شكرا ً للواليات المتحدة األميركية ،إلدارتها ،شكرا ً «أوباما» ،شكرا ً
على ما قدّمته «للشعب السوري» ،شكرا ً على انتصارك ألوجاعه وحاجاته،
الجمال التي خرجت من عظم التاريخ كي تلزمنا
«لجمَال الصحراء»ِ ،
شكرا ً ِ
بثقافة «بول الناقة» و«جهاد النكاح» والتشفي باإلنسان «لواطة» ،شكرا ً لكل
من ساهم في إعادة إنتاج خطاب «الغزو» والقتل والسلب والنهب ،شكرا ً للذين
أرادوا أن يعودوا بنا إلى ما قبل التاريخ ،كي يعلمونا الحرية والديمقراطية!.

خالد الع ّبود

«بوكو حرام» تعلن ( ...تتمة �ص)1
على صعيد آخر ،فر نحو  480جنديا ً نيجيريا ً إلى دولة الكاميرون المجاورة
في أعقاب قتال ض��ا ٍر مع جماعة بوكو ح��رام ،بحسب ناطق باسم الجيش
الكاميروني.
وأضاف الناطق العسكري المقدم ديديي بادجيك ،أن السلطات الكاميرونية
جردت هؤالء الجنود من سالحهم ثم آوتهم في مدارس.
وقال الناطق في اتصال مع «بي بي سي» إن الجنود النيجيريين يوجدون
في بلدة ما ُروا التي تبعد بنحو  80كيلومترا ً من الحدود النيجيرية.
وذكرت تقارير أن االشتباكات مستمرة في بلدة غامبورو الحدودية بين جنود
نيجيريين ومقاتلي «بوكو حرام» .كما ذكرت تقارير أن آالفا ً من المدنيين عبروا
الحدود هربا ً من القتال.
وقتل نحو  300شخص في هجوم شنته «بوكو حرام» على بلدة غامبورو
نغاال وأدى إلى تدمير الكثير من معالم البلدة.

دول الجوار الليبي ( ...تتمة �ص)1
وأوضح أن االعتراف بأن مجلس النواب المنتخب عن طريق انتخابات نزيهة
اعترف بها المجتمع الدولي سيقود العملية السياسية مستقبالً بالتعاون مع
الحكومة في القريب العاجل.
وأضاف وزير الخارجية الليبي أن هناك مبادرات أخرى تسعى لهدم الدولة
الليبية وعدم بناء المؤسسات .وقال إن مصر اآلن تتبوأ مكانتها كثقل إقليمي ومؤثر
في األحداث الموجودة ،مشيرا ً إلى أنه على رغم انشغال مصر بقضية غزة إال أنها
تولي اهتماما ً بالقضية الليبية.
وردا ً على سؤال حول كيفية ترجمة عناصر المبادرة المصرية لواقع ملموس
على األرض يشعر به الشعب الليبي ،قال وزير الخارجية المصري إن المبادرة التي
خرجت عن االجتماع تصدر عن وزراء خارجية دول الجوار وهذا يعد مصدر قوة
للبيان وهذه الدول وما تشكله من ثقل ودائرة اهتمام رئيسية وقدرة على التأثير
تطرح وجهة نظر ورؤية متكاملة في ما هو مطلوب من اتخاذ إجراءات لكافة األطياف
السياسية الليبية ودعم للشرعية الليبية ممثلة في مجلس النواب والحكومة.
وأكد شكري أن هناك توافقا ً بين دول الجوار حول اإلجراءات وتحديد العناصر
المهمة فيها وهي في المقام األول االبتعاد عن العمل العسكري والعنف واالنخراط
في وفاق وطني الستعادة االستقرار في ليبيا ووحدة التراب الليبي.

موسكو مستعدة
لتسليح الجيش بال شروط

إلى ذلك ،وبالتوازي مع الحراك الدولي واإلقليمي لمواجهة
اإلرهاب ،أعلن السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين
لـ«البناء» استعداد بالده لتسليح الجيش اللبناني من دون
شروط ،وال سيما أن لبنان يكافح اإلرهاب ،مشيرا ً إلى أن بالده
تتصرف من ضمن المجموعة الدولية لمساعدة لبنان .ولفت
إلى أن إعالن الوزير المشنوق عن رغبة الجانب اللبناني شراء
معدات روسية من الهبة السعودية ،سيكون محور بحث بين
لبنان وروسيا على الصعيد الرسمي وعلى صعيد الخبراء
العسكريين ،علما ً أن زاسبيكين نقل إلى المشنوق دعوة من
وزير الداخلية الروسي لزيارة موسكو.

«ثوار �سورية» (تتمة �ص)1
�شكراً ّ

الفروف� :أي عمليات ( ...تتمة �ص)1
المعلم نفى المعلومات التي
أف��ادت عن قيام القوات األميركية
بعملية عسكرية ضد أحد مواقع
ت��ن��ظ��ي��م «ال����دول����ة االس�لام��ي��ة»
االرهابي على األراضي السورية،
ون��ف��ى ح��ص��ول أي تنسيق مع
الجانب األم��ي��رك��ي ب��ه��ذا ال��ش��أن،
مشيرا ً الى أنه لو كانت هذه األخبار
صحيحة وتم التنسيق مع الجانب
ال��س��وري لما كانت ه��ذه العملية
قد فشلت ،مرحبا ً في الوقت نفسه
بأي تعاون أميركي أو بريطاني في
مكافحة االرهاب.
وف����ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اج��ت��م��اع
المجموعة العربية ضمن ما يسمى
«أص��دق��اء س��وري��ة» ،ق��ال المعلم:
«ل���م أل��م��س أن ب��ي��ان �ا ً ص���در عن
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�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
الشمال ـ دائرة االلتزام الضريبي المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور
إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل
لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالم ،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:
إسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

ماجد كاظم عويضة

557096

RR133726460LB

مصطفى محمد علي عاصم

547412

RR133726575LB

مرلين مخايل عبد المسيح

1529154

RR133726734LB

فدى عمر جمال الدين

649374

RR133726748LB

نجوى يوسف البعيني

605284

RR133726751LB

سيمون سليم وهبة

685212

RR133726765LB

ميشال حنا بو زيد

640949

RR133726779LB

علي حسين هرموش

565942

RR133726782LB

جمال فؤاد بيطار

597305

RR133726796LB

ميشال جان يونس

632635

RR133726805LB

روعه محمد ناجي

635133

RR133726819LB

رندا كبريال دريق

50976

RR133726822LB

كميل الياس نون

314182

RR133726836LB

عبد الرزاق محمد علي طبال

100580

RR133726867LB

جاك حنا واكيم

170959

RR133726875LB

موريس حنون ضو

51871

RR133726884LB

هشام حسن بركه

101129

RR133726898LB

عصام عبد القادر دبوسي

51726

RR133726915LB

محمد غسان علي الخواجة

49105

RR133726938LB

ميرنا حلمي الحسن

1912597

RR133727200LB

محمود مصطفى موسى

1387875

RR133727227LB

أسعد حنا الطرش

1670938

RR133727235LB

إبراهيم يوسف رزق

260993

RR133727244LB

محي الدين محمد رشيد الترك

776408

RR133727567LB

سامر رجب الكوني

907351

RR133727575LB

خالد محمد المشحاوي

1245052

RR133727584LB

ذياب عيسى الخطيب

1290163

RR133727598LB

وليد ممدوح السودا

1322354

RR133727730LB

ميد ايست شبينغ كومباني ش.م.م

185100

RR133727955LB

خالد عبد السالم ياسين

241115

RR133727964LB

حسن محمد حسن نابلسي

244431

RR133727978LB

عدنان صبحي الموصلي

217281

RR133727981LB

نورما فرسان أبي فاضل

1232639

RR133728001LB

عبدالله يوسف الشحنى

1866918

RR133728015LB

فوزي حسين ديب

1165958

RR133728032LB

باسم محمد القرحاني

266997

RR133728046LB

روال رشيد حسن

2372452

RR133728409LB

شركة كونسبت ـ دراسات ـ تعهدات ـ تجارة ش.م.م

12358

RR133728491LB

وسيم غاندي المرعبي

1453305

RR133728528LB

راسم فايز خضر آغا

1919862

RR133728576LB

مروان مصطفى صبيح

1175524

RR133728655LB

جاك نعيم أيوب

1177768

RR133728681LB

شاهين الخوري طانيوس يوسف

846869

RR133728704LB

جورج هياف الحصري

1275591

RR133728752LB

معن محمود األحدب

573524

RR133728770LB

محمود أحمد المصري

532997

RR133728823LB

محمد أسامة عزمي مصري

45326

RR133729090LB

باسم فوزي شلق

1780240

RR133729126LB

أنتر بزنس سباليز (اي بي اس) ش.م.م

12265

RR133729174LB

محمد فوزي دبوسي

223673

RR133729355LB

علي فوز خضر آغا

273619

RR133729364LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1471
إعالن
تعلن بلدية شتورة أنها وضعت قيد
التحصيل ج��داول التكليف األساسية
لرسوم القيمة التأجيرية لألبنية السكنية
وغير السكنية عن العام  2014ولكافة
الرسوم المتأخرة المنصوص عنها في
قانون الرسوم البلدية .88/60
يطلب إلى المكلفين االطالع على هذه
الجداول في مركز البلدية والمبادرة إلى

تسديدها في مهلة شهرين من تاريخ
نشرها في الجريدة الرسمية ،علما ً أن
كل رسم ال يسدد خالل المهلة المشار
إليها تضاف إليه غرامة تأخير بنسبة
 % 2عن كل شهر تأخير عمالً بأحكام
المادتين  106و 109من قانون الرسوم
البلدية.
رئيس بلدية شتورا
نقوال عاصي

