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الجي�ش يتقدّ م ( ...تتمة �ص)1

حوارات الدوحة ( ...تتمة �ص)1

وأكد الوزير قزي لـ«البناء» أن قطر أبدت اهتماما ً كبيرا ً بموضوع
العسكريين المخطوفين ،وأخ��ذت على عاتقها وتركيا إج��راء
المفاوضات مع الخاطفين لإلفراج عنهم ،وإبالغ لبنان بالنتائج
عبر اللواء إبراهيم.
وأش��ار ق��زي إل��ى أن أمير قطر أبلغ س�لام مساعدة لبنان في
ملف النازحين السوريين ،كما أكد دعم الحكومة اللبنانية ،مبديا ً
استعداد قطر للعب دور على صعيد االنتخابات الرئاسية.
ومن المتوقع أن يلتقي إبراهيم الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان في الدوحة التي وصلها أمس.
من جهة أخرى ،قال مصدر وزاري مطلع لـ«البناء» إن أجواء
زيارة رئيس الحكومة إلى قطر وما قام ويقوم به إبراهيم في شأن
العسكريين المخطوفينّ ،
تؤشر إلى بعض االيجابيات التي تتمثل
بـ:
 1ـ رفع الحكومة القطرية مستوى تح ّركها في شأن هذا الملف
من خالل تكليف مسؤولين أمنيين بارزين للقيام بهذه المهمة.
 2ـ صدور إشارات عن الدوحة بالسعي مع األتراك للتنسيق
في هذا الموضوع.
لكن المصدر أكد انه ال يتو ّقع حصول نتائج سريعة ،وأن المسألة
تحتاج إلى وقت غير قصير.
وبالتزامن مع وج��ود الوفد اللبناني في قطر ،بثت جبهة
«النصرة» على «تويتر» شريط فيديو يظهر فيه العسكريان جورج
خوري وأحمد عباس وهما يتحدثان مع أهلهما .في بداية الفيديو
يظهر جورج وهو يسأل عما حدث مع أهله بعد عودتهم من لقاء
معه لدى جبهة «النصرة» ،وعن كيفية خروجهم من مكان إطالق
النار عليهم في الجرود».
ويظهر الفيديو العسكري أحمد عباس وهو يتحدث مع أهله،
ويطلب منهم ال��ن��زول إل��ى ال��ش��ارع ومطالبة الحكومة بإطالق
س��راح السجناء اإلسالميين من رومية مقابل إط�لاق سراحه.
وفي ما يبدو أن الجبهة أجبرت عباس على القول بأنها تعامله
معاملة حسنة ،ومطالبته أهله بإحراق العلم اللبناني وعلم «حزب
الله» ،كما أجبر عباس على المطالبة بإطالق سراح اإلسالميين من
سجن رومية ،وانسحاب حزب الله من سورية.
كما توجهت الجبهة في تغريدة «تويتر» لحكام لبنان بالقول:
«إن كان خروج «حزب الله» من سورية معجزة فدخوله أيضا ً كان
معجزة ،فكما سمحتم له بالدخول ،أجبروه على الخروج حفاظا ً
على سالمة أبنائكم».

وجنبالط يدخل على خط االتصاالت

وفي الموازاة ،أكد رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب
وليد جنبالط أنه سيبذل كل إمكانياته لإلفراج عن جميع األسرى
العسكريين .وسأل خالل زيارته عائلة الجندي المخطوف سيف
ذبيان في مزرعة الشوف« :لماذا التلكؤ والتباطؤ في محاكمة
اإلسالميين ف��ي سجن روم��ي��ة» ،معتبرا ً ان��ه «ف��ي ه��ذا الظرف
االستثنائي ال��ذي ي��واج��ه لبنان يجب إق��ام��ة جلسات خاصة
وسريعة واالنتهاء منها في  3و 4أي��ام» .وأش��ار إلى أنه «حتى
الساعة تحقق في  27ملفا ً من أصل  400وهذا أمر معيب ،واألمر
موجه إلى السلطات القضائية ووزير العدل أشرف ريفي» ،مشددا ً
على أن «أمن البلد أهم من التفاصيل واألمور القضائية» .وأكد أن
«العنصرية ضد السوري ليست مقبولة».
إلى ذل��ك ،ال ي��زال مصير الجندي في الجيش اللبناني يحيى
خضر ،ال��ذي فقد إثر الكمين ال��ذي تعرض له الجيش في وادي
الرهوة في عرسال ،مجهوال ً وال سيما أن أية جهة لم تتبن مسؤولية
اختطافه.

تجنيد لـ«داعش» و«النصرة» في طرابلس

في مجال أمني آخر ،كشف مصدر بارز لـ«البناء» وفقا ً للتقارير
األمنية الرسمية أن الجيش اللبناني يتع ّرض يوميا ً إلى تحرشات
في طرابلس منذ أيام عدة ،وأن هناك رموزا ً متط ّرفة عادت لتوتير
األج��واء من خالل هذه االع��ت��داءات وإط�لاق المواقف المح ّرضة
ضد الجيش أو على صعيد تجنيد العناصر اإلرهابية لاللتحاق
بصفوف «داعش» أو «جبهة النصرة».
ووصف المصدر ما قام ويقوم به الجيش والقوى األمنية من
عمليات دهم كثيفة وتوقيف العديد من العناصر والخاليا اإلرهابية
بـ«العمل الجيد» ،مالحظا ً أن هذه العمليات كشفت في الوقت نفسه،
انتشار مثل هذه المجموعات في الكثير من المناطق.
ومساء ألقى مجهول قنبلة صوتية على «ملعب الجهاد» في باب
التبانة في طرابلس.
م��ن ناحية أخ���رى ،يُعقد اجتماع للجنة ال��وزاري��ة المكلفة
ملف النازحين السوريين ظهر غد في السراي الحكومية الستكمال
البحث في ملف النزوح السوري لجهة ضبط الموضوع ووضع حد
له ،كما ستدرس اللجنة الوزارية الدراسة اللوجستية التي أعدتها
لجنة من وزارات العمل والداخلية والشؤون االجتماعية والخارجية
حول إمكان إنشاء المخيمات على الحدود اللبنانية-السورية.

بري غير مقتنع بتبريرات المشنوق

سياسياً ،وفي خضم التجاذبات في شأن التمديد للمجلس
النيابي ال��ذي يسعى إليه بقوة تيار «المستقبل» وحلفاؤه في
« 14آذار» للحفاظ على األكثرية العددية فيه ،برز موقف للوزير
المشنوق يعزز فرضية التمديد ،إذ اعتبر «أن الوزارة غير مستعدة
إلجراء االنتخابات في هذه الظروف» ،وقال« :للمرة األولى منذ أكثر
من سنة يحصل خطف على الهوية ،وهذا ليس تفصيالً عابراً».
إال أن رئيس المجلس النيابي لم يقتنع بهذا التبرير ،مجدّدا ً أمام
زواره أمس ،استياءه من الجمود في الوضع السياسي .وردا ً على
سؤال عن تصريح وزير الداخلية في شأن االنتخابات قال بري:
«الحكومة مسؤولة عن هذا الموضوع ،وعليها أن تقنعنا لماذا
ال يمكن إجراء االنتخابات» .وأضاف« :ليقولوا لنا لماذا يريدون
التمديد لمجلس لم يستطع إقرار قانون جديد لالنتخاب أو انتخاب
رئيس للجمهورية وال يجتمع للتشريع»؟
ووصف الوضع الحالي بأنه «بلوك» بكل معنى الكلمة يعكس
حال استعصاء ،مضيفاً« :ربما تكون االنتخابات النيابية هي أرنب
الحلول واالنفراج ،وربما ينبلج فجر جديد بعد إجرائها».
وكشف أ ّنه تلقى اتصالين من النائبين جورج عدوان وسامي
الجميل يطلبان منه موعدا ً لزيارته وأنه حدّد لهما الموعد من دون
أن يبلغاه أسباب هذا الطلب.
وعندما قيل له إن الهدف الذي أعلن الحقا ً هو للبحث عن مسألة
أرحب ومستعد
العمل التشريعي للمجلس ،أجاب« :أهالً وسهالً ،أنا ّ
للبحث في هذا المجال».

تنشيط االتصاالت

وأش��ارت مصادر نيابية لـ»البناء» إلى أن حركة االتصاالت
الداخلية ستعاود بنشاط اعتبارا ً من هذا األسبوع سعيا ً لمعالجة
بعض الملفات الداخلية بدءا ً من عودة العمل إلى مجلس النواب،
ألن ذلك يشكل المدخل لتمرير التمديد لمجلس النواب .وقالت
المصادر إنه «على رغم استمرار االعتراضات على التمديد من
جانب الرئيس بري ورئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال
ع��ون ،لكن االتجاه األق��وى هو نحو التمديد ،خصوصا ً أن كتلة
المستقبل وكتلة النائب وليد جنبالط وآخرين تعمل لهذا األمر.

ولذلك تقول المصادر ،إن االتصاالت غير المعلنة تتحرك باتجاه
انجاز «خطة عمل» تشريعي لحصول التمديد مرة ثانية للمجلس،
لكن هذه الخطة لن تتبلور قبل أسبوعين أو ثالثة .وأشارت إلى
اتصاالت تجرى لعقد لقاء قريب بين بري ورئيس كتلة المستقبل
فؤاد السنيورة للتشاور في المقاربات الممكنة للخروج من مأزق
الوضع الراهن الذي نتج من مقاطعة فريق « 14آذار» لعمل مجلس
النواب ،وأن جنبالط يساهم في هذه المساعي .
وأوضحت المصادر أن بري ال��ذي يفضل إج��راء االنتخابات
النيابية قد ال يمانع التمديد في حال وجد أن هناك إرادة جدية
لدى الكتل النيابية خصوصا ً عند قوى «  14آذار» لتنشيط عمل
المؤسسات وباألخص مجلس النواب.
إلى ذلك أوضح وزير التربية الياس بو صعب ،في موضوع
هيئة اإلشراف على االنتخابات النيابية ،أنه «أبلغنا األسماء ونحن
بانتظار حل لهذا الموضوع» .ولفت إلى أنه «ليس هناك شيء
ضمن المهلة ولسنا متأخرين عن القانون فليعودوا إلى قانون
الوزير زياد بارود فيرون أن المهلة انقضت منذ 2014/8/19
وليس من اليوم».
وأشار إلى أن «هناك  5يجب أن يكونوا من ديانة معينة و 4من
ديانة أخرى ما يعني أن االسم الذي نطرحه يعطي  5للمسيحيين
و 4للمسلمين ،فليكن .لماذا لن نقبل بهذا األمر؟».

االستحقاق الرئاسي في إيران

في األثناء ،انتقل ملف االستحقاق الرئاسي إلى إيران مع زيارة
مبعوث األم��م المتحدة إلى لبنان ديريك بالمبلي طهران حيث
التقى مستشار المرشد اإليراني علي أكبر واليتي ،ومساعد وزير
الخارجية اإليرانية حسين أمير عبد اللهيان .وأكد واليتي وبالمبلي
ضرورة حل األزمة الرئاسية في لبنان بأسرع وقت لخطورة الوضع
الحالي».
وأكدت مصادر مطلعة في « 8آذار» لـ«البناء» أن اللقاء يؤكد
االهتمام الدولي بتحريك الملف الرئاسي بأسرع وقت ممكن .ولفتت
إلى أن الوضع الحالي خطير إال أن إيران ال تضغط على حزب الله
ليضغط ب��دوره على العماد عون ،فهي تدعم موقف «الحزب»،
لجهة أن التفاهم مع عون هو الطريق األقصر إلنهاء الفراغ الرئاسي.
وأشارت المصادر إلى أن التغيير الحاصل في العراق والتفاهم على
الحكومة العراقية يجعل فرص الجنرال عون للرئاسة أكبر.
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر« :صحيح أن إي���ران تساعد لبنان لصد
االعتداءات «اإلسرائيلية» ومحاربة التيارات اإلرهابية ،إال أنها
ال تتدخل في عمل المؤسسات اللبنانية ،بل تكتفي بدعم ما يتفق
عليه اللبنانيون».
ولفتت المصادر إلى أن لقاء مساعد وزير الخارجية اإليرانية
حسين أمير عند اللهيان ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل
األخير ،فتح الباب أمام الحوار الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاهمات
هي رهن بتطور اللقاء بين وزيري خارجية البلدين.
وتحدثت م��ص��ادر سياسية ل��ـ«ال��ب��ن��اء» ع��ن ب��دء استشعار
المجموعة الدولية مخاطر انهيار الوضع السياسي في لبنان مع
اقتراب انتهاء والية المجلس النيابي والوضع الحكومي الهش
القابل لالنهيار في أي لحظة ،وأن بدء المساعي الدولية واإلقليمية
ستثمر تمديدا ً للمجلس.
ووسط هذه األج��واء أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي
عن عقد قمة روحية إسالمية  -مسيحية ،عنوانها «الوحدة
والتضامن» ،فور عودته إلى بيروت وبعد تسلم مفتي الجمهورية
الجديد الشيخ عبد اللطيف دريان مهامه ،والمقرر غدا ً خالل احتفال
في مسجد محمد األمين.

خرب�شات على هام�ش ( ...تتمة �ص)1
واالس��ت��م��رار بتأمين المستلزمات األساسية
للمواطن السوري وتحقيق احتياطي استراتيجي
لمختلف المواد والسلع كما ستتخذ كل اإلجراءات
ال�لازم��ة لتعزيز استقرار سعر ص��رف الليرة
السورية».
هذا الكالم الذي تم اختصاره ببضعة أسطر،
يشكل جل تطلعات المواطن ،ولكنه مع ذلك
يعتبرها عبارات منمقة فضفاضة ...عصية على
التنفيذ والمحاسبة.
أعتقد أن الحكومة تستطيع إع��داد بيانها
الوزاري بطريقة الملفات القابلة للقياس وتقييم
األداء واإلنجاز ،مثالً:
الملف األول :التزام الحكومة بالعمل على
إع��ادة األمن واألم��ان للوطن ومكافحة اإلرهاب
وتعزيز المصالحة الوطنية واالستمرار ببذل
ال��ج��ه��ود ف��ي اإلغ��اث��ة واإلي�����واء واالس��ت��ج��اب��ة
اإلنسانية ،وإع���ادة المهجرين إل��ى مناطقهم
التي أصبحت آمنة ،وهو ملف جدير بجهود كل
أطياف المجتمع إضافة للحكومة ،وفتح المجال
أمام القطاع الخاص والسلطات المحلية لتقديم
رؤاهم واقترحاتهم ومشاركة المجتمع المدني.
أما الملف الثاني :تمكين المنتج المحلي...
الذي يشكل الخطوة األساسية في إعادة دوران

االق��ت��ص��اد ،وه��و الوحيد ال��ذي سيؤمن فرص
العمل وسيساهم باستعادة العملة الوطنية
لقيمتها ،ومن أجل هذا الهدف ،ال بد من إعادة
النظر ببعض االتفاقيات بالتشاور مع المنتجين
الذين سيسعون بالتأكيد إلى تطبيق سياسات
حمائية ،هي من حق الدول التي تواجه ظروفا ً
صعبة ...ووض��ع المعوقات المشروعة أمام
المستوردات.
الملف الثالث :ملف االستمالك ،إنه ملف له
فعل السحر في إع��ادة بناء الثقة بين القطاع
الحكومي واألهلي ،في هذا اإلطار من تحديد صفة
النفع العام بشكل واضح ال يقبل التأويل ،وأن ال
يترك رهنا ً لمزاج المسؤولين سواء في السلطات
المركزية ممثلة برئيس الحكومة أو دوائر اإلدارة
المحلية وبلدياتها.
الملف الثالث :قانون التشاركية ،لتمكين
القطاع الخاص سواء المقيمين أو المغتربين من
المساهمة في إعمار البلد ،القانون يجب أن يتميز
بالكفاءة وضمان حقوق األطراف (عام وخاص،
وأن يحتوي الهيكلية التنفيذية ل��ه وتحدد
المسؤوليات والجهات القضائية التي يرجع لها
األطراف في حاالت النزاع.
الملف ال��راب��ع :دراس���ة ال��ن��ظ��ام الضريبي

ال��س��وري ،ال��ذي يتصف حاليا ً بعدم الكفاءة
س��واء من حيث التحقيق (ف��رض الضريبة) أو
التحصيل ،ومتهم بمحاباة األغنياء ،ولترميم
الموارد العامة المـتناقصة ال بد من إعادة النظر
بالضرائب التي تم إلغاءها ،ومن يتحدث عن
تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ،يجب أن
يعرف أن تطبيقها سيعني المزيد من التهرب
الضريبي والفساد ألن متطلبات تطبيق ضريبة
القيمة المضافة ( )VATغير متوافرة ،وتحتاج
لظروف مختلفة.
الملف الخامس :إع��ادة هيكلة القطاع العام
بشكل تدريجي والبدء بالمؤسسات الخاسرة....
ووضع خطة ملزمة إلصالح هذا القطاع وإعادته
إلى الحالة اإلنتاجية الكفوءة ،وبحسب خطة
تنفيذية ضمن إطار زمني محدد ،يصادق عليها
مجلس الشعب.
ولعل الملف األهم ،هو إعادة هيكلة اإليرادات
العامة لضمان االستدامة في قدرة الدولة على
تقديم الخدمات العامة ،ال سيما التعليم والصحة
والخدمات األساسية مثل الكهرباء والماء وتوفير
السلع األساسية.
جل ما يتمناه المواطن السوري هو ،أن يعكس
البيان الوزاري ،حالة الحرب في البلد ،ال أن يكون

قائمة أمنيات عصية على التحقيق ،التركيز على
الضروريات والمشاكل التي تحتاج حالً سريعاً،
ومثاال ً على ذلك :موضوع األدوية ،حيث يعاني
ال��س��وق م��ن ش��ح واف��ت��ق��اد ألص��ن��اف كثيرة من
األدوية ،ألن وزارة الصحة غير قادرة على تأمين
األدوية للمواطنين باألسعار القديمة ...وال تجرؤ
على رفع أسعار األدوية ليتمكن القطاع الخاص
من تأمينها سواء عن طريق إنتاجها محليا ً أو
استيراداً ،ه��ذا ن��وع من المشاكل التي تواجه
الناس.
ال أحد بإمكانه إنكار فجوة الثقة الموجودة
ال��ي��وم ب��ي��ن ال��ح��ك��وم��ة وال���ن���اس ...والسبب
بسيط جداً ،الوعود التي تفوق قدرة الحكومة
وإمكانياتها في ظل ح��رب طاحنة ،لذلك فإن
العالج الوحيد هو الشفافية ...والوعود المحددة
النتائج التي يمكن تلبيتها ضمن إط��ار زمني
محدد.
تستطيع الحكومة أن تقلب مفهوم البيان
ال���وزاري م��ن وثيقة ب��روت��وك��ول��ي��ة ...تتضمن
كل القضايا والمواضيع س��واء المتراكمة أو
المستجدة ...إلى مناسبة لردم الفجوة وتعزيز
الثقة بينها وبين الناس.

لمياء عاصي

في شرق أوروبا إلى الشرق األوسط الكبير ،وأن
هذه االستراتيجية تستهدف في بعض جوانبها
كالًّ من سورية والعراق ولبنان وإيران وتنظيمات
المقاومة في لبنان وفلسطين المحتلة .وعليه،
يمكن رص��د ر ّد روس��ي��ا على أميركا م��ن خالل
التطورات اآلتية:
استعجال روس��ي��ا ض�� ّم إي���ران إل��ى منظمة
شنغهاي وتعزيز العالقات االقتصادية والتعاون
التكنولوجي معها.
إطالق صاروخ عابر للقارات للداللة على قدرة
روسيا على خوض حرب على مستوى العالم.
إلقاء ضوء على ما يمكن أن تعنيه عملية إعادة
النظر في العقيدة القتالية الروسية ،وذلك بتسمية
دول حلف ش��م��ال األطلسي أع���دا ًء محتملين،
والتلويح بإمكان استعمال أسلحة الدمار الشامل
في حال تع ّرض األمن القومي الروسي للخطر.
تحذير الخارجية الروسية الواليات المتحدة
من خطورة إقدامها على ضرب «داع��ش» داخل
سورية من دون إجازة مسبقة من حكومتها ،كونه
يش ّكل خرقا ً ألحكام القانون الدولي.
ص��دور تحذير مماثل م��ن دمشق مصحوبا ً
بتخوفات م��ن احتمال قيام واشنطن بضرب
الجيش السوري في سياق ادع��اء ضرب مواقع

لداعش داخل سورية.
تفسير أوس���اط قيادية ف��ي ق��وى المقاومة
العربية قول كيري بعد مؤتمر جدة «سنعمل على
تأمين العالم للطوائف كلها من عنف داعش» بأنه
مؤشر إلى مخطط أميركي ـ صهيوني يرمي ،في
سياق الحرب المزعومة ضد اإلرهاب ،إلى إعادة
رسم الخريطة السياسية للمشرق العربي على
نح ٍو يؤدي إلى قيام جمهوريات موز في سورية
ولبنان والعراق على أسس قبلية أو مذهبية أو
اثنية.
في لقا ٍء بعد مؤتمر جدة ض ّم محللين سياسيين
وخبراء استراتيجيين مقربين من أوساط قيادية
ف��ي تنظيمات المقاومة العربية ،ج��رى درس
التطورات المار ذكرها واإلح��اط��ة بأخرى قام
رجح المشاركون
بكشفها بعض المطلعين منهم ّ
في اختتامها احتمال تبلّور خيار ،لعله أصبح
قرارا ً لدى روسيا ،بقيام سالحها الجوي بضرب
«داع��ش» داخ��ل سورية في حال ح��دوث أيٍّ من
التطورات اآلتية:
قيام ال��والي��ات المتحدة باستخدام سالحها
الجوي داخل سورية من دون موافقة مسبقة مع
حكومتها وعلى نح ٍو يشير إلى تهاون محسوب
مع «داع��ش» في سياق خط ٍة لتسليم مواقعه

وأسلحته وعتاده إلى تنظيمات إسالموية إرهابية
كانت متحالفة معه ،ويجرى استيعابها حاليا ً في
إطار «المعارضة السورية المعتدلة».
قيام «داعش» بنقل قياداته وأسلحته وعتاده
في العراق إلى مواقع ومخازن في سورية من
دون أن يقوم س�لاح الجو األميركي بتدميرها
ربما لتسهيل وضـع اليد عليها الحقـا ً من طرف
المجموعات المسلحة التابعة ل��ـ ِ «المعارضة
السورية المعتدلة».
ثبوت قيام تنسيق وتعاون بين المجموعات
المسلحة الناشطة على حدود الجوالن المحتل
والمجموعات المسلحة الناشطة في أرياف إدلب
وحلب وحماة ودير ال��زور والقلمون بقصد دفع
الجيش السوري إلى الحرب على جبهتين أو أكثر
في سياق مخطط إلسقاط النظام وتقسيم البالد.
سؤال واحد خطير لم يستطع المشاركون في
الندوة أن يقدّموا جوابا ً وافيا ً بشأنه :هل يمكن
أن يصل الصراع بين الواليات المتحدة وحلفائها
من جهة وروسيا وحلفائها في محور الممانعة
والمقاومة من جهة أخرى إلى ح ّد حصول صدام
عسكري ج��وي بينهما في سماء س��وري��ة ،وما
تداعيات ذلك إقليميا ً ودولياً؟

د .عصام نعمان

قطر تطرد «الإخـوان» وتحتفظ بـ «الدواع�ش»!
تستمر قطر بانتهــاج طريق تدميري يهدف
إلى وقوع المنطقة بيد اإلرهاب ،ففي الوقت الذي
أوعزت إلى بعض قيادات اإلخــوان المسلمين
المصريين بالخروج من أراضيها ،أبقــت على
قيادات سلفيــة داعمة لـ «داع��ش» ،مادة إياه
بالدعم اللوجستي واإلعالمي والمالي من أجل
تصدير خطابه إلى الخارج .وأذعنت الدوحة
أخيرا ً لضغوط ال��دول الخليجية وعلى رأسها
السعودية ،وقررت إبعاد  7من قيادات جماعة
اإلخ���وان المسلمين المقيمين على أراضيها.
خ��ط��وة ق��د ال ت��ك��ون األخ��ي��رة م��ن ال��دول��ة التي
يعتبرها المراقبون من أكبر ال��دول الداعمة
لإلخوان المسلمين سياسيا ً وإعالميا ً ومالياً.

على رغم ذلك فإن أكثر من سبب يدفع إلى
االعتقاد بحسب مراقبين أن هذا القرار ال يعدو
كونه مجرد تكتيك ،تحاول الدوحة من خالله
االل��ت��ف��اف على الضغوط التي تتعرض لها.
ضغوط أفضت إلى سحب اإلم��ارات والبحرين
والسعودية س��ف��راءه��ا ف��ي آذار الماضي من
الدوحة ،وتوجت بتهديد الرياض للدوحة ،إما
االستجابة للمطالب الخليجية أو القطيعة.
ويالحظ أن قائمة األش��خ��اص الذين طلب
إليهم ال��م��غ��ادرة ال تشمل ال��داع��ي��ة المصري
األصل (القطري الجنسية) يوسف القرضاوي،
ال��ذي كانت خطبه ي��وم الجمعة ،التي أس��اء
فيها مباشرة للعالقات مع الجوار الخليجي

ومصر ،سببا ً في سحب سفراء الدول الثالث من
الدوحة.
وقال سمير الوسيمي ،المتحدث باسم حزب
الحرية والعدالة ،ال��ذراع السياسية لجماعة
اإلخوان المسلمين ،إن السلطات القطرية طالبت
بعض ق��ي��ادات الجماعة ومؤيديها بمغادرة
أراضيها ،خالل مدة زمنية حددتها بأقل من شهر.
وأوضح الوسيمي في تصريحات من العاصمة
القطرية الدوحة ،أن القائمة شملت كالً من عمرو
دراج وزير التخطيط المصري السابق والقيادي
بحزب الحرية والعدالة ،ومحمود حسين األمين
ال��ع��ام لجماعة اإلخ���وان المسلمين ،وجمال
عبد الستار القيادي بالجماعة ،وحمزة زوبع

مباشر من قطر واستعدادها لدفع ماليين ال��دوالرات
بذريعة ب��ذل جهدها من أج��ل إط�لاق س��راح العناصر
المختطفين.
وأك��د المصدر أن سورية تدين تمويل اإلره��اب تحت
أي ذريعة كانت انسجاما ً مع قراري مجلس األمن 1373
و  2170اللذين ينصان على مكافحة اإلره��اب والتوقف
عن تمويله ،وتطالب المجلس بتحمل مسؤولياته ووقف
الممارسات القطرية.
وتأتي التصريحات السورية بعد يوم على اعالن قطر
أنها لعبت دور الوسيط في فك أسر الرهائن الفيجيين،
ال��ذي��ن كانت تحتجزهم «جبهة النصرة» منذ  28آب
الماضي بناء على طلب حكومة فيجي ،حيث كشفت
مصادر تابعة للمسلحين دفع قطر  25مليون دوالر فدية
لإلفراج عن جنود «األندوف».
الى ذلك ،أكد مبعوث األمم المتحدة إلى سورية ستيفان
دي ميستورا ضرورة الحرص على العمل في شكل جماعي
في ما يتعلق في شأن األزمة في سورية ومكافحة اإلرهاب،
موضحا ً أنه سيواصل جولته في المنطقة للتباحث في
شأن األوضاع في سورية ومتابعة الوضع اإلنساني في
شكل عام وبخاصة ما يتعلق بأوضاع المهجرين.
وقال دي ميستورا في تصريح مقتضب للصحافيين
عقب لقائه األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي
في القاهرة أمس« :ناقشنا األوضاع المتعلقة باإلرهاب
في سورية وال��ع��راق» ،موضحا ً أن البحث تطرق آلخر

المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة ،وعصام
تليمة القيادي بتحالف «دعم الشرعية» ،إضافة
إلى الداعية وجدي غنيم.
وأشار إلى أنه من المرجح أن تشمل القائمة
أسماء أخ��رى لن تقتصر على قيادات جماعة
اإلخوان المسلمين فقط ،وإنما ستتضمن أيضا ً
قيادات بالتحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد
للجماعة.
وحول أسباب ذلك الطلب ،أكد الوسيمي في
تصريحاته أن السلطات القطرية لم توضح
أسبابا ً لذلك ،الفتا ً إلى أنه ربما يكون استجابة
لضغوط إقليمية تعرضت لها الدوحة بعد أن
دعمت الجماعة خالل العام الماضي.

مستجدات األوضاع في سورية والجهود المبذولة من أجل
التوصل إلى حل سياسي إلنهاء األزمة الراهنة ،إضاف ًة إلى
بحث الجهود المبذولة لمكافحة اإلرهاب.
ميدانياً ،واصل الجيش السوري تقدمه في ريف حماة
الشمالي وبسط سيطرته على بلدتي الزالقيات والحيصة،
وسط قصف مدفعي وجوي يستهدف تحركات المسلحين
في اللطامنة وكفرزيتا ومورك.
واستطاعت وحدات الجيش السوري مدعومة بوحدات
حماية الشعب من فرض سيطرتها على قرى تل شريفة
والحاجية والمتينة والحارة وكبيبة وعوينة وتل عوينة
في ريف القامشلي الجنوبي.
كما استهدف ال��ط��ي��ران الحربي ال��س��وري معسكرا ً
مخصصا ً لتدريب عناصر تنظيم «داعش» االرهابي بالقرب
من منجم الملح في دير الزور ما أسفر عن مقتل العشرات
من التنظيم وتدمير عدد كبير من آلياتهم من بينها عربات
مصفحة وسيارات بيك آب مزودة برشاشات ثقيلة وتدمير
مستودع لألسلحة والذخيرة في التبني بريف المحافظة
الغربي.
واستهدفت وح���دات الجيش تحركات المسلحين
وتحصيناتهم ف��ي أخترين وحميمية وال��زرب��ة وحقل
الدريهم وحويجينية وعويجة والرضوانية والجبول ودير
حافر وغرب ساحة النعناعي وشمال القلعة والحاضر
والراشدين وش��رق مسكنة والمهدوم في حلب وريفها
وتمكنت من قتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم.

وا�شنطن طلبت ( ...تتمة �ص)1
وأوض����ح والي��ت��ي ان واشنطن
فشلت في إخضاع حكومات العراق
وسورية سياسيا ً لذلك لجأت الى
االره����اب ،مشيرا ً ال��ى «أن الحرب
على «داعش» هي شعار للتدخل في
شؤون هذه الدول ،وأن ايران ستقف
الى جانب العراق وسورية».
وقال أمين المجلس االعلى لالمن
القومي االيراني علي شمخاني «إن
واشنطن تتذرع بمكافحة االره��اب
النتهاك س��ي��ادة ال���دول ومواصلة
سياساتها االحادية».
ووصف شمخاني مساعي تشكيل
ائتالف ضد االرهاب من قبل واشنطن
وع��دد م��ن ال���دول التي تعد الداعم
الرئيس للجماعات االرهابية بأنها
مشبوهة.
وقال شمخاني« :إن اميركا تعمل
على حرف الرأي العام العالمي عن
ال��دور الذي قامت به وحلفاؤها في
تشكيل الجماعات االرهابية والدعم
الذي قدمته لهذه الجماعات من اجل
اسقاط النظام السوري» ،مؤكدا ً «أن
توجه اي��ران الثابت هو تبلور جهد
دولي مشترك لمكافحة االره��اب من

دون اي تمييز».
وك��ان��ت ط��ه��ران ع��ب��رت ع��ن عدم
رغبتها في المشاركة في المؤتمر
الدولي المقرر (اليوم) االثنين في
باريس ال��ه��ادف لبحث اإلج���راءات
االس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة في
مواجهة تنظيم «الدولة اإلسالمية»
االرهابي.
وق����ال ن��ائ��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة

االي��ران��ي حسين أمير عبد اللهيان
إن «المشاركة في مؤتمر مسرحية
وان��ت��ق��ائ��ي لمكافحة االره����اب في
باريس ال تهمنا» ،مؤكدا ً أن «ما يهم
إي���ران ه��و مكافحة فعلية ،وليس
ان��ت��ق��ائ��ي��ة ل�ل�إره���اب ف��ي المنطقة
وال��ع��ال��م» وأض�����اف« :س��ن��واص��ل
دعمنا القوي للعراق وسورية في
مكافحتهما اإلرهاب».

�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 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:
تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق LIPANPOST

الشركة الخلجية اللبنانية للمقاوالت ش م م

2375164

RR140902540LB

2014/05/12

2014/06/26

شركة بونتا ديل إسته ش.م.م.

2457448

RR140902765LB

2014/05/12

2014/06/26

اسم المكلف

هل تقوم رو�سيا ( ...تتمة �ص)1
ال��والي��ات المتحدة والسعودية ال تخفيان
مواجهتهما لـ ِ «داعش» وعداءهما للرئيس بشار
األس��د ونظامه سياسيا ً وعسكريا ً واقتصاديا ً
وثقافياً .تبدّى موقفهما العدائي بتصريحات
م��ت��ع��ددة للرئيس األم��ي��رك��ي أوب��ام��ا ول��وزي��ر
خارجيته كيري ولوزير الخارجية السعودي
سعود الفيصل.
روس��ي��ا تعتبر ال��والي��ات المتحدة المح ّرك
والقائد الفعلي للتكتل اإلقليمي والدولي المتخذ
من «داعش» ستارا ً لحربه الباردة المتصاعدة في
سخونتها ضدها وضد حليفتيها إيران وسورية.
فقد رافق خطة أوباما ومؤتمر جدة إعالن عقوبات
أميركية وأوروبية إضافية ضد روسيا ،ردا ً على
سياستها في أوكرانيا .كذلك الحظت موسكو أن
إدارة أوباما طلبت من الكونغرس تخصيص مبلغ
 500مليون دوالر لدعم «المعارضة السورية
المعتدلة» ،وأنها أعلنت موافقة السعودية على
إقامة معسكرات تأهيل وتدريب لقوات المعارضة
السورية في أراضيها.
من تصريحات أوباما وكيري عموما ً ومسؤولي
مجلس األمن القومي األميركي وتعليقات الصحف
األميركية خصوصاً ،يمكن استشفاف استراتيجية
هجومية لواشنطن ضد روسيا تمتد من أوكرانيا
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رقم البريد المضمون

رقم المكلف

TheaMed SARL

2464703

RR140902774LB

2014/05/12

2014/06/26

سوغل ش.م.ل.

2471364

RR140902788LB

2014/05/09

2014/06/30

TROLLEY EXPRESS s.a.r.l

1737479

RR140902893LB

2014/05/13

2014/06/26

شركة رميكو ش.م.م.

2049372

RR140903593LB

2014/05/12

2014/06/26

شركة كمال العقارية ش.م.ل

2261

RR140904608LB

2014/05/12

2014/06/30

موسى الياس روفايل

293639

RR140904642LB

2014/05/12

2014/06/27

ثريا نجال نهاد المشنوق

1404437

RR140904673LB

2014/05/14

2014/06/27

حزب الكتائب اللبنانية  -بيروت

706241

RR140906246LB

2014/05/14

2014/06/26

آ.س.آ هوم

1481306

RR140906250LB

2014/05/15

2014/06/26

محطة الخطيب

63027

RR140906263LB

2014/05/16

2014/06/26

جي بي اي فور كابس ش.م.ل

1205235

RR140906802LB

2014/05/16

2014/06/26

ميتال بالس ش .م .ل

2426486

RR140902686LB

2014/05/21

2014/06/26

انبرس للتسويق والتجارة ش.م.م

1778885

RR140902995LB

2014/05/22

2014/06/26

شركة  QUALIMEDش م م

1855099

RR140903165LB

2014/05/22

2014/06/26

شركة بي  -برودكشن ش.م.ل بي برود

2141425

RR140903770LB

2014/05/22

2014/06/26

ريشار ادوار ابو جودة

303410

RR140904700LB

2014/05/16

2014/06/27

اوصاف خاتون

43024

RR140905775LB

2014/05/20

2014/06/30

شركة فيكتوري شيبنغ كومباني ش.م.م

1870

RR140906277LB

2014/05/19

2014/06/26

ثنك اند دو ش.م.ل .بواسطة وكيل التفليسة المحامي الياس عي

1344815

RR140906833LB

2014/05/20

2014/06/26

سالم خالد جابر العلي الصباح

2964177

RR140907153LB

2014/05/19

2014/06/26

مؤسسة النخيل للبناء والتجارة والمقاوالت العامة

178934

RR140907167LB

2014/05/19

2014/06/26

ايه فاضل بورحكيمي

2964182

RR140907175LB

2014/05/21

2014/06/26

سوليا SOLEA

221664

RR140907269LB

2014/05/19

2014/06/26

ذي كريستال غروب ش م ل

1842158

RR140907272LB

2014/05/22

2014/06/26

أو.دي.سي.سي .ش.م.ل.

2024571

RR140907374LB

2014/05/23

2014/06/26

فؤاد تقال

2965292

RR140907745LB

2014/05/23

2014/06/26
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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 االتدقيق الميداني 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
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:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق LIPANPOST

ميديا نت وورك ش.م.م

1279973

RR009974401LB

2014/06/13

2014/08/14

منصور للتجارة

1952001

RR009974399LB

2014/06/16

2014/08/14
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