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تتمات

م��م��ا س��ي��و ّرط��ه��م ف��ي��ه ،ق���دم ق��ادة
التيار ل��ه التغطية وق��دم��ت ل��ه ك ّل
ف����رص ال��ت��غ��ل��غ��ل ب��ي��ن م��ري��دي��ه،
ليصير رمزا ً لعداء زرع في نفوس
ك��ث��ي��ر م���ن ال��م��ري��دي��ن للمقاومة
وجمهورها وقيادتها واستسهال
ال��ت��ط��اول عليها ،ليجده الضاهر
أرض��ي��ة مناسبة لعمل تنظيمي
لحساب «ال��ن��ص��رة» ،عندما وقع
االخ���ت���ي���ار ع��ل��ي��ه أم����ي����را ً ل��ه��ا في
الشمال ،كثير من الذين اعتقلوا
م���ت���و ّرط���ون ب��أن��ش��ط��ة إره��اب��ي��ة
كانوا يدلون في جزء من أقوالهم
بمعلومات عن أدوار للضاهر في
مسيرتهم ،وك��ان ُيطوى الحديث
عنها والتحقيق فيها ،ألنّ الحماية
السياسية الممنوحة للضاهر،
تجعله ف��وق المالحقة ،وتبني له
جدارا ً يبدو أنّ دولة خليجية كانت
تتدخل في ك ّل مرة للتواصل مع
المعنيين ،لتبريد النوايا بالمتابعة
وت��ق��دّم الضمانات بعدم التو ّرط
بأنشطة أم��ن��ي��ة وح��ص��ر نشاطه
بالشأن السياسي واإلعالمي.
تأتي الوقائع الجديدة لتقول
ع��ل��ى أب����واب التحضير للتمديد
للمجلس النيابي ،إذا كان العمى
السياسي والعصبية سيؤديان
لمنع ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب رفع
الحصانة عن الضاهر ومن يظهر

ال�ضاهر «�أمير الن�صرة» ( ...تتمة �ص)1
م��ن زم�لائ��ه م��ت��و ّرط��اً ،فاألفضل
ت��رك المجلس ينهي والي��ت��ه بال
تمديد ،والفراغ أهون من توفير
ال��ت��غ��ط��ي��ة ل��م��واص��ل��ة التخريب
بقوة الغطاء القانوني للحصانة
ال��ن��ي��اب��ي��ة ،وك��م��ا ع��ل��م��ت «البناء»
أنّ ل��وب��ي��ا ً ن��ي��اب��ي��ا ً داع��م��ا ً للجيش
س��ي��ت��واص��ل م��ع ال��ك��ت��ل النيابية،
ش��ارح��ا ً خ��ط��ورة ب��ق��اء الضاهر
خارج المالحقة ،ولو كان الثمن
ع���دم ال��ت��م��دي��د للمجلس النيابي
وعدم قبول التهويل بالفراغ.

ب���دأت ق��ن��اب��ل شبكة أب���ي بكر
ميقاتي السياسية واألمنية تتفجر
على الساحة الطرابلسية ،بعد
االعترافات السريعة التي أدلى
بها األخير خالل التحقيق معه في
وزارة الدفاع ،كاشفا ً عن الخيوط
التي نسجتها خليته اإلرهابية مع
«نائب شمالي» تبين أنه النائب
خالد الضاهر ال��ذي ب��دأت قيادة
الجيش تعد طلب رفع الحصانة
النيابية عنه.
وأك������دت م���ص���ادر ع��س��ك��ري��ة
لـ»البناء» أن القيادة ج��ادة في
ه��ذا األم���ر ،الف��ت��ة إل��ى أن زي��ارة
قائد الجيش العماد جان قهوجي
رئيس الحكومة تمام سالم أمس
هدفها الطلب من سالم تبني طلب
رفع الحصانة الذي سيرفعه وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل مرفقا ً
بتقرير من مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية ،إليه ليحيله

م�س ّلم :ال اتفاق ( ...تتمة �ص)1
م��رارا ً وتكرارا ً من التدخل من جانب واحد في سيادة الدول بشكل عسكري
ومن التعاون مع المتشددين والمتطرفين ودعم اإلرهابيين ضد الحكومة
السورية».
وقال بوتين« :إن الواليات المتحدة والغرب بدأوا في سورية كما درجت
العادة بدعم اإلرهابيين ودعم صفوفهم بالمرتزقة من كل الدول» ،متسائالً:
«من أين لهؤالء اإلرهابيين والمقاتلين الخبراء العسكريون واألموال واألسلحة؟
ومن أين يأتي كل ذلك وكيف حصل أن هذه المجموعات تحولت إلى مجموعات
عسكرية منظمة»؟
ولفت الرئيس الروسي إلى أن المجموعات اإلرهابية «ال تحصل اليوم على
األموال من المخدرات واالتجار بها كما حدث في أفغانستان حيث ازداد إنتاج
المخدرات أضعافا ً مضاعفة بعد تواجد قوات التحالف هناك ،وإنما من خالل
النفط حيث يسيطرون على مناطق يوجد بها النفط ويقومون باستخراجه
وبيعه ونقله» ،موضحا ً أن «من يشتري هذا النفط ويربح من هذه األمور ال
يفكر أنه يجري من خالل ذلك تمويل اإلرهابيين الذين يمكن بعدها أن يصلوا
إلى مناطقهم ويجلبوا الموت إليهم».
من جهتها ،قالت وزارة الخارجية السورية إن جملة االستنتاجات العدائية
حول سورية والعراق التي أصدرها مجلس وزراء خارجية االتحاد األوروبي
في اجتماعه الذي عقد في لوكسمبورغ بتاريخ  20الشهر الجاري «امتألت
بالتناقضات والتضليل واالبتعاد عن المقاربة الصحيحة والمنطقية لألوضاع،
وتمثل تدخالً صارخا ً في الشؤون الداخلية للبلدين».
وأضافت الخارجية أن «جملة هذه االستنتاجات تشير إلى استمرار تنكر
بعض الدول األوروبية التي تضغط الستصدار مثل هذه التوجهات في تجاهل
مسؤولياتها بسبب دعمها للتنظيمات اإلرهابية بالتعاون مع تركيا وأنظمة
عربية متخلفة في المنطقة دفاعا ً عن سجلها المخزي في تمويل وتسليح
وتغاضيها المريب عن ممارسات هذه التنظيمات في سورية والعراق».
وأشارت الوزارة إلى أن «سياسات االتحاد األوروبي انكشفت أمام شعوب
العالم وفقدت مصداقيتها ألنها تبتعد عن الشرعية الدولية وميثاق األمم
المتحدة والقانون اإلنساني الدولي وال تستجيب لمشاعر القلق لدى الشعوب
األوروبية من ارتداد هذا اإلرهاب إلى بلدانها».
إلى ذلك ،قال صالح مسلم الرئيس المشترك لحزب االتحاد الديمقراطي
الكردي السوري أمس إنه لم يتم التوصل بعد التفاق على عبور مقاتلين من
«الجيش الحر» إلى مدينة كوباني المحاصرة.
ونفى مسلم بذلك تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسماح
بعبور  1300مقاتل من «الجيش الحر» إلى كوباني ،لكنه أض��اف« :أقمنا
بالفعل قناة اتصال مع الجيش السوري الحر لكن لم يتم التوصل لمثل هذا
االتفاق كما ذكر أردوغان».
جاء ذلك في وقت قصفت الدبابات التركية وسط مدينة عين العرب وشرقها،
بعد سقوط عد ٍد من قذائف الهاون على األراضي التركية ،حيث أشارت مصادر
من داخل المدينة أن القصف استهدف مقار قوات حماية الشعب الكردي.
تزامن ذلك مع استمرار االشتباكات العنيفة على مختلف المحاور في
المدينة بين المقاتلين الكرد ومسلحي «داعش» ،وال سيما في األحياء الجنوبية
الشرقية للمدينة ،فيما واصلت طائرات التحالف غاراتها على مواقع التنظيم
في محيط المدينة.

الجي�ش يلقي ( ...تتمة �ص)1
وتم توقيف شهاب على حاجز ضهر البيدر عندما تم التعرف إليه من قبل أحد
الذين كانوا ضمن الجنود والشرطة اللبنانيين المخطوفين.
وفور رؤية الشخص المذكور لشهاب تع ّرف إليه وقال له» «نزال نزال جيت
لوحدك ما حدا جابك».
وبحسب المعلومات المتوافرة فقد اعترف شهاب بالمشاركة بخطف الجنود
اللبنانيين .وقد اقتيد إلى وزارة الدفاع للتحقيق معه.
وتطرح عملية إلقاء القبض على شهاب أسئلة محرجة عن حرية تحرك
المجموعات المسلحة وعناصرها بين القلمون وجميع المناطق اللبنانية
بحرية تامة وربما بغطاء سياسي وأمني.
وتشير المعلومات إلى أن محمد شهاب كان في بيروت وكان يحمل بطاقة
هوية لبنانية مزورة عند توقيفه .وهو ليس الوحيد من العناصر المسلحة التي
خطفت الجنود اللبنانيين الذين يتنقلون بحرية بين القلمون والمدن والبلدات
اللبنانية من دون أن يعترضهم طريقهم أحد.
وكان شهاب عند القبض عليه حليق الذقن ويرتدي مالبس أنيقة،
وتشير معلومات من البقاع الشمالي إلى أن منطقة سهل القاع تشكل الثغرة
الكبرى التي يتم عبرها تنقل المسلحين بين القلمون ولبنان بحرية كاملة.
وتخشى المراجع المحلية في البقاع الشمالي انفجار الوضع في مشاريع
سهل القاع بطريقة مفاجئة بعد عمليات رصد النتقال عناصر من الجبال إلى
الداخل اللبناني عبر هذه المشاريع التي يقدر جهاز أمني رسمي عدد المسلحين
المحتملين فيها بخمسمئة مسلح يمكن اعتبارهم خاليا نائمة تتواجد في
المشاريع القريبة من مدينة القصير السورية.
وتنشط في هذه األثناء حركة المهربين باتجاه جبال القلمون .وعاد عشرات
من هؤالء المهربين إلى الظهور والعمل في المنطقة بعد غياب ملحوظ.
وتنتمي شبكات المهربين إلى جميع المكونات الطائفية للبقاع الشمالي
وفيها سوريون من القصير ولبنانيون من البقاع الشمالي.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الشبكات هي المسؤولة عن الكشف عن الكثير
من المعلومات المتعلقة بالجيش السوري وحلفائه في منطقة القلمون كما
تقوم هذه الشبكات بتزويد المسلحين بكل ما يحتاجونه من مواد غذائية مقابل
أسعار مرتفعة للسلع.
وتشير أوساط هذه الشبكات إلى أسعار بعض السلع التي يدفعها مسلحو
القلمون:
ربطة الخبز 10 :آالف ليرة لبنانية.
كيلو الصفيحة 100 :ألف ليرة لبنانية.
علبة الطون ٢٥ :ألف ليرة لبنانية.
ولتهريب الوقود وأسعاره قصة أخرى أكثر غرابة في سوق الموت هذا.

بدوره إلى المجلس النيابي بحسب
األصول» .وأشارت المصادر إلى أن
قهوجي تمنى على رئيس الحكومة
اإلسراع في هذا الموضوع.
وفي الموازاة ،طرحت تساؤالت
ع��م��ا س��ي��ك��ون عليه م��وق��ف تيار
«المستقبل» الذي ينتمي الضاهر
إلى كتلته ،من هذا الموضوع.
ورف����ض وزي����ر ال��ع��دل أش��رف
ريفي التعليق على عالقة الضاهر
برئيس الخلية اإلره��اب��ي��ة أحمد
سليم ميقاتي (أب��و ب��ك��ر) .وق��ال
لـ»البناء»« :علينا معرفة حقيقة
ما ذكر عن التواصل بين الضاهر
والخلية اإلرهابية قبل اإلدالء بأي
تصريح» ،رافضا ً استباق األمور.

اشتعال جبهة طرابلس

وب��ال��ت��زام��ن اش��ت��ع��ل��ت بعض
محاور طرابلس مساء ،أثناء وبعد
ده��م ق��وة م��ن الجيش عنصرين
آخرين تابعين لمجموعة ميقاتي
في حي المنكوبين ،أحدهما من آل
صالحة والثاني من آل الضناوي.
وقد فوجئت القوة بظهور مسلح
مفاجئ في المنطقة وإطالق النار
على عناصرها ما استدعى الرد من
الجيش من دون وق��وع إصابات.
ومساء تجددت االشتباكات بين
عناصر م��ن الجيش ومسلحين
في األسواق الداخلية للمدينة وال
سيما خ��ان العسكر ،والتربيعة
لتمتد الحقا ً إلى سوقي العريض
والصاغة والسرايا العتيقة.
وأدت االشتباكات إل��ى سقوط
 3ج��رح��ى م��ن عناصر الجيش،
ال����ذي اس��ت��ق��دم ت��ع��زي��زات إل��ى
المنطقة ،وبدأت وحداته بتمشيط
السراديب تدريجيا ً في محاولة
لمحاصرة المجموعة المسلحة
وتضييق حركتها .وأغلق الجيش
الطريق الرئيسية في شارع التل،
مقابل الـ»أي بي سي» ،ونزلة أبي
سمراء ،بالقرب من قلعة طرابلس.
في غضون ذلك ،ال تزال قضية
العسكريين المخطوفين تنتظر
عودة الوسيط القطري المتوقعة
قريبا ً إلى لبنان للبحث في شروط
«جبهة النصرة» وتنظيم «داعش»
إلطالق المخطوفين.
ورأت أوساط عليمة بالملف أن
مسألة الشروط ستأخذ الكثير من

األخذ والرد قبل بتها ،مشيرة إلى
أنه وبعكس ما يجري تداوله حول
شروط المجموعات اإلرهابية فان
الموضوع األه��م لديها هو توفير
ممر أمن لنقل ما تحتاجه من مؤن
وأغذيه.

لبنان قد ينسحب
من مؤتمر برلين

وف���ي خ��ض��م ه���ذه ال��ت��ط��ورات،
يتوجه الرئيس سالم إلى برلين
االثنين المقبل برفقة وفد وزاري،
للمشاركة ف��ي المؤتمر ال��دول��ي
ال��م��خ��ص��ص لقضية ال��ن��ازح��ي��ن
السوريين وحيث سيقدم ورق��ة
العمل التي أقرتها الحكومة لتنظيم
ال��ن��زوح إل��ى ل��ب��ن��ان .وأك���د وزي��ر
الخارجية جبران باسيل أن لبنان
سينسحب من المؤتمر في حال لم
تسحب الورقة المقدمة إليه والتي
تعتبر لبنان دولة لجوء.

جلسة التمديد على
قاعدة «حافة الهاوية»

على الصعيد السياسي ،راوحت
ال��م��واق��ف م��ن التمديد للمجلس
ال��ن��ي��اب��ي م��ك��ان��ه��ا ،فيما رجحت
م��ص��ادر نيابية مطلعة انعقاد
جلسة التمديد قبل أيام قليلة من
نهاية ال��والي��ة الممددة للمجلس
على طريقة «ح��اف��ة ال��ه��اوي��ة».
واوضحت ان عدد النواب المتوقع
ح��ض��وره��م الجلسة ب��ات كافيا ً
لتأمين النصاب وأيضا ً لحضور
ن��واب عن كل المكونات الطائفية
بما يضمن ميثاقية الجلسة على
ال��رغ��م م��ن احتمال تغيب ن��واب
التيار الوطني الحر عن الجلسة.
ورجحت المصادر أن تبقى فترة
التمديد كما جاء في اقتراح النائب
نقوال فتوش ،أي سنتين وسبعة
أشهر.
وفي السياق ،أكد رئيس مجلس
النواب نبيه بري «أن المشكلة في
الحضور والتصويت على التمديد
ليست عند المسلمين إنما عند
المسيحيين ،خصوصا ً الموارنة»،
وجدد التأكيد ،بحسب ما نقل عنه
زواره أمس لـ»البناء» ،أن الميثاقية
مثلما هي شرط إلجراء االنتخابات
ه��ي ش��رط أي��ض��ا ً إلق��رار التمديد.

معتبرا ً «أن إجراء االنتخابات من
دون تيار المستقبل من شأنه أن
يساهم في تعزيز التطرف».
وأعلن بري «أنه سيدعو األسبوع
المقبل إل��ى جلسة تشريعية في
موعد أقصاه العاشر من الشهر
المقبل» ،إال «أنه سيرفع الجلسة
في غياب أي مكون أساسي عنها».
من جهته ،ربط حزب الكتائب
م��ش��ارك��ت��ه ف��ي ج��ل��س��ة التمديد
بمواقف الكتل األخرى .وقال وزير
العمل سجعان قزي لـ»البناء» إن
«ح��زب الكتائب لن يحدد موقفه
بالحضور أو عدمه بانتظار معرفة
حقيقة مواقف الكتل السياسية»،
إال أنه أكد «موقف الكتائب الرافض
للتمديد رفضا ً قاطعاً».

دريان :حروب المسلمين

للسلطة أو استتباع للخارج
إل��ى ذل��ك رك��زت رسائل رؤس��اء
الطوائف اإلسالمية بمناسبة رأس
السنة الهجرية ال���ذي يصادف
ال��ي��وم ،ع��ل��ى تحصين الساحة
الداخلية بالوحدة الوطنية ،في
مواجهة التحديات والمخاطر التي
تواجهها .وأكد مفتي الجمهورية
الشيخ عبداللطيف دري���ان «أنّ
مشروعنا نحن اللبنانيين الدولة
الواحدة والوطن الواحد والجيش
الواحد والعيش ال��واح��د» ،داعيا ً
«اللبنانيين جميعا ً إلى التمسك
بوطنهم ودولتهم ومؤسساتهم
الدستورية مهما كلف ذلك من جهد
وطاقة».
وق��ال« :ن��رى المسلمين اليوم
ي��ق��ات��ل بعضهم ب��ع��ض��اً ،ويقتل
بعضهم بعضاً ،تارة على المذهب،
وتارة على الوطن ،وطورا ً على فهم
معين لألمة ،نعم ،إنها حروب بين
المسلمين في ديار المسلمين ،وال
سبب وال علة إال االستتباع للخارج
أو ال��ح��رص ع��ل��ى سلطة فانية
ودنيا ساقطة ،ثم يقال لنا تارة
إن��ه ص��راع بين السنة والشيعة
أو بين إي���ران وال��ع��رب ،أو بين
إيران وتركيا ،وهذه جميعا ً أسماء
ومسميات وأهواء ما أنزل الله بها
من سلطان».

ا�ستنزاف العرب ( ...تتمة �ص)1
مشكلة تركيا هي الكرد ،داخلها
وخارجها ،الطامحون إل��ى إقامة
دول���ة مستقلة ت��ج��م��ع شتاتهم
ال��م��وزع بين دول أرب��ع .سبيلها،
ف��ي ظ��ن��ه��ا ،لمنعهم م��ن تحقيق
صبواتهم في الحكم ال��ذات��ي أوال ً
وصوال ً إلى الدولة المستقلة الحقا ً
هو الهيمنة عليهم حيث يقيمون
وذلك بالسيطرة على سورية وعزل
كردستان العراق عن حكومة بغداد
المركزية وربطه بأنقرة والتحكم،
تالياً ،بالمجتمعات الكردية فيهما
لمنعها م��ن التنسيق والتعاون
مع أك��راد تركيا لتحقيق األه��داف
المشتركة.
مشكلة إيران الدفاعُ عن برنامجها
النووي في وجه الواليات المتحدة
وال��دول الكبرى المتحالفة معها،
والعمل للتوصل معها إلى تسوية
تضمن رفع العقوبات االقتصادية
الجائرة المفروضة عليها .سبيلها
لتحقيق مراميها تعزي ُز حضورها
ونفوذها للضغط على خصومها
بمشاغلتهم بالصراعات اإلقليمية.
ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ت��دع��م ط��ه��ران
س��وري��ة والمقاومتين اللبنانية
والفلسطينية المعادين جميعا ً
ل��ـِ»إس��رائ��ي��ل» ل��ح��م��ل واش��ن��ط��ن
وحلفائها على وق��ف ضغوطها
عليها.
مشكلة السعودية ومعظم دول
توسعُ نفوذ إيران
الخليج العربية
ّ
ف��ي بعض دول اإلق��ل��ي��م ودعمها
ل��ح��ك��وم��ات وج��م��اع��ات ت��ع��ادي
سياسة الرياض وتهدّد مصالحها.
ُ
توظيف
سبيلها لتحقيق مراميها
ٍ
ح��ك��وم��ات
ح��ل��ف��ائ��ه��ا ال����ع����رب،
ومحميات ،في تصديها للقوى التي
تحاربها األم��ر ال��ذي يضعها في
ّ
صف واحد مع الواليات المتحدة،
إقليميا ً ودولياً.
م��ش��ك��ل��ة روس���ي���ا خ�لاف��ه��ا مع
ال��والي��ات المتحدة في ش��أن أزمة
أوك���ران���ي���ا وال س��ي��م��ا ب��ع��د ق��ي��ام
واشنطن بتعزيز العقوبات ضدها،
وتحريك بعض ال��دول المجاورة،
جورجيا ومولدافيا وأذربيجان،
إلقامة قواعد لحلف «الناتو» على
أراض��ي��ه��ا ،ودع��م بعض األقليات

األث��ن��ي��ة ،ال��ش��ي��ش��ان وال��ت��ت��ار،
لمناهضتها .سبيلها لتحقيق
مراميها دع ُم حلفائها القدامى ،وال
سيما سورية ،والتقرب من إيران
للتنسيق معها في مواجهة أميركا
في الشرق األوسط.
في غمرة هذا الوضع اإلقليمي
المأزوم والمتفجر ،يسعى بان كي
مون إلى تبريد األعصاب والدفع
نحو التفاوض والتسوية .سبيله
إل��ى ذل��ك تفعي ُل ح��رك��ة مبعوثه
الخاص إلى سورية ستيفان دي
م��ي��س��ت��ورا ودع���م ج��ه��وده ب��ن��داء
ف��ي مجلس األم���ن ي��دع��و «للح ّد
م���ن م��ع��ان��اة ال��ش��ع��ب ال��س��وري
والمساهمة في ح ّل سياسي».
م��ن ال��واض��ح أن األم��ي��ن العام
لألمم المتحدة يعتقد أن إيجاد
ح ّل سياسي لألزمة في سورية من
شأنه «حلحلة» مشاكل الالعبين
المتصارعين فيها وعليها .فسورية
باتت ،في الواقع ،متن ّفس هؤالء
جميعا ً في سعيهم المحموم إلى
تحقيق مراميهم ومخططاتهم في
اإلقليم والعالم.
التجاوب مع مساعي بان كي مون
ما زال محدوداً .المندوبة األميركية
الدائمة لدى األمم المتحدة سامانتا
باور قالت لمجلس األمن ،في سياق
تعليقها على ن��داء األمين العام:
«إنّ التوصل إلى ح ّل سياسي أمر
أس��اس��ي» ،ث��م اس��ت��درك��ت قائل ًة:
«يجب أن نهزم «الدولة اإلسالمية»
وغيرها من الجماعات اإلرهابية،
كما يجب أن نحاسب المسؤولين
ف��ي ن��ظ��ام األس����د ع��ل��ى فظائعه
ال��واس��ع��ة ال��ن��ط��اق» .س��وري��ة ما
زالت ،إذاً ،مستهدفة.
وزي��ر خارجية روسيا سيرغي
الف��روف ق��ال ل��دي ميستورا خالل
زي���ارت���ه إل���ى م��وس��ك��و إنّ ب�لاده
رحبت بتعيينه وتدعو إلى معاودة
ّ
جهود التسوية السياسية .لكنه
ح���رص ع��ل��ى ان��ت��ق��اد ال���والي���ات
المتحدة وحلفائها بقوله إنهم
ّ
ي��غ��ض��ون أن���ظ���اره���م ع���ن خطر
«الدولة اإلسالمية» ألنهم «يريدون
استخدامها لمواجهة بشار األسد».
وزي���ر خ��ارج��ي��ة ت��رك��ي��ا م��ول��ود

جاويش أوغلو تجاهل ن��داء بان
كي م��ون ليستبعد م��ج��ددا ً تقديم
م��س��اع��دات م��ب��اش��رة إل���ى ح��زب
االت���ح���اد ال��دي��م��ق��راط��ي ال��ك��ردي
السوري في دفاعه عن مدينة عين
العرب (كوباني) ض�� ّد «داع��ش»
بدعوى أنه ،أي الحزب« ،إرهابي»
لصلته بحزب العمال الكردستاني
التركي.
يتضح م��ن ك��� ّل ه���ذه ال��وق��ائ��ع
والمواقف أن عقدة الوضع اإلقليمي
المأزوم والمتفجر ما زالت سورية
ورئ��ي��س��ه��ا م���ن ج��ه��ة وال��م��وق��ف
الحقيقي م��ن «داع���ش» م��ن جهة
أخ��رى .فالواليات المتحدة ترى
في «داعش» خطرا ً على مصالحها
في العراق ،وال سيما في كردستان
ال��ع��راق ،وال ت��رى فيه خطرا ً على
سورية ،إذ ما زالت تحاول إزاحة
رئيسها ون��ظ��ام��ه .تركيا ال ترى
في «داع��ش» خطرا ً عليها بل ترى
فيه حليفا ً لها في مواجهة عدوها
الرئيس :الكرد في تركيا وسورية
والعراق ،كما في مواجهة عدوها
اآلخ��ر :األس��د ونظامه .أما روسيا
وإيران فتجزمان بأن العدو الرئيس
لهما كما لسورية والعراق وسائر
ال��دول العربية هو «داع��ش» األمر
الذي يستوجب الكف عن محاربة
سورية بغية الكف عن استنزاف
العرب والكرد في آن واحد.
ما المخرج؟
ت���وص���ل ال���والي���ات
ل��ع��ل��ه ف���ي
ّ
المتحدة وال��دول الخمس الكبرى
إلى تسوية متوازنة مع إيران في
ش��أن برنامجها النووي ما يُقنع
واشنطن بوقف الحرب في سورية
وعليها بغية تركيز جهود الجميع
على هزيمة «داع��ش» بما هو عدو
الجميع .لكن ،هل بإمكان إوباما
ال��ت��وص��ل م��ع إي���ران إل��ى تسوية
مقبولة قبل االنتخابات النصفية
األم��ي��رك��ي��ة مطلعَ الشهر المقبل
واحتمال سيطرة الجمهوريين،
أصدقاء «إسرائيل» وخصوم إيران،
مجلسي الكونغرس؟
على
ّ
السؤال هنا ...والجواب هناك.

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة كبار المكلفين ـ
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت ـ كورنيش النهر ـ مبنى وزارة المالية ـ الطابق األول 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 التابع لوزارة المالية.
اسم المكلف

رقم المكلف
316060

RR140777008LB

وي كال ش.م.لwe call .
شركة مطاحن الدقيق الوطنية
RR140777232LB
12294
ش.م.م.
شركة االقتصاد واألعمال
RR140776957LB
3319
ش.م.ل.
تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة التحصيل بيروت ـ
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق الثاني 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.
اسم المكلف
شركة كومر سوتكس
شركة ساتكو ش.م.م.
الشركة الجديدة للطباعة
والتجليد
شركة العلي للتجارة
والمقاوالت ش.م.م.
شركة م.س.ب التجارية
ش.م.ل
بوتنسيال ش.م.م.
جتيك كومباني
شركة دومستيك سبالي
ش.م.م.
شركة أولتراتيك ش.م.م.
شركة مطابع األمل
ش.م.م.
شركة سانتك ش.م.م.
تارجت ترافل ش.م.م.
شركة المستقبل الشمالية
العقارية ش.م.م.
شركة العماد للسياحة
والسفر ش.م.م.
الشركة المشرقة للتصنيع
والتسويق ـ سورابروم ـ
ش.م.م.
تكس مكس ش.م.م.
عامر نهاد سوبرة
حمدي محمد حسن
حسان خالد ديب
هود صالح السيد أحمد
شركة سكيلز ش.م.ل.
مونكا ش.م.م.
الياس خليل قمر (روثة)
محمد خير رشيد دريان
شركة صقال وأوالده
ش.م.م.
الدائرة المركزية العالمية ـ
فورسي ش.م.م.
شركة بعد لالتصاالت
السلكية والالسلكية
المحدودة
ترايكوم نت وركس
Tricom net work
Paradoxx sarl
كوميوم سرفيسز ليمتد
(ب.ف.اي)
ماي كنداتاون ميدل ايست
ش.م.ل.
بالل محمد المال
شركة بن حفيظ للمقاوالت
العامة ش.م.ل.
ساره انترناشونال
ش.م.م.
انطوان عبدو الخوري
عبد الجليل اسماعيل وهبه
وسام صالح الخوري
منى حسن عضام
ب ـ ب ـ س ش.م.ل .اوف
شور
خليل فارس زوين
دينا محمد عدنان عيتاني
عبد العزيز رفيق الحجار
شركة كروز ماد ش.م.ل
cruise med
هالل خير الدين البواب
محمد عفيف صباغ
سنتروم مارك ش.م.ل.
ريمون جورج رزق إله
طالل علي غانم
أحمد كريم فرج
جهاد أحمد الصيداوي
شركة بلينك ش.م.م.
Blink SARL

رقم المكلف
57
398

رقم البريد المضمون
RT000017237LB
RT000017898LB

تاريخ الزيارة الثانية
2014/08/22
2014/08/22

تاريخ اللصق
2014/08/13
2014/08/13

616

RT000017913LB

2014/08/22

2014/08/13

621

RT000017919LB

2014/08/22

2014/08/13

680

RT000017925LB

2014/08/22

2014/08/12

744
2536

RT000017932LB
RT000018012LB

2014/08/22
2014/08/22

2014/08/12
2014/08/13

2621

RT000018015LB

2014/08/22

2014/08/21

2862

RT000018021LB

2014/08/22

2014/08/21

3994

RT000018255LB

2014/08/22

2014/08/18

4477
4483

RT000018078LB
RT000018080LB

2014/08/22
2014/08/22

2014/08/13
2014/08/13

4700

RT000018234LB

2014/08/22

2014/08/12

5679

RT000018867LB

2014/08/22

2014/08/12

6005

RT000019081LB

2014/08/22

2014/08/12

6723
91870
301059
304180
306331
307709
307715
308709
309268

RT000019521LB
RT000019504LB
RT000019438LB
RT000019466LB
RT000019472LB
RT000019481LB
RT000019483LB
RT000019541LB
RT000019495LB

2014/08/22
2014/08/22
2014/08/22
2014/08/22
2014/08/22
2014/08/22
2014/08/22
2014/08/22
2014/08/22

2014/08/13
2014/08/12
2014/08/13
2014/08/13
2014/08/13
2014/08/13
2014/08/13
2014/08/12
2014/08/13

334780

RT000018973LB

2014/08/22

2014/08/12

363611

RT000019002LB

2014/08/22

2014/08/14

508429

RT000019304LB

2014/08/22

2014/08/13

605605

RT000019373LB

2014/08/22

2014/08/12

612297

RT000019549LB

2014/08/22

2014/08/12

637955

RT000019380LB

2014/08/22

2014/08/12

7032

RT000019601LB

2014/08/22

2014/08/13

58005

RT000019842LB

2014/08/22

2014/08/13

65662

RT000019929LB

2014/08/22

2014/08/12

299740

RT000022140LB

2014/08/22

2014/08/12

308720
310821
311029
311143

RT000019581LB
RT000019608LB
RT000019617LB
RT000019626LB

2014/08/22
2014/08/22
2014/08/22
2014/08/22

2014/08/12
2014/08/13
2014/08/14
2014/08/13

311322

RT000019630LB

2014/08/22

2014/08/13

311472
314629
322294

RT000019583LB
RT000019782LB
RT000019835LB

2014/08/22
2014/08/22
2014/08/22

2014/08/12
2014/08/13
2014/08/13

323059

RT000019838LB

2014/08/22

2014/08/14

323571
324303
325548
339153
339177
339190
364461

RT000019840LB
RT000019847LB
RT000020152LB
RT000020184LB
RT000020185LB
RT000020186LB
RT000020216LB

2014/08/22
2014/08/22
2014/08/22
2014/08/22
2014/08/22
2014/08/22
2014/08/22

2014/08/13
2014/08/13
2014/08/13
2014/08/13
2014/08/12
2014/08/13
2014/08/13

365402

RT000020218LB

2014/08/22

2014/08/13

365487

RT000020219LB

2014/08/22

محمد خضر محمد خير
المجذوب
فاطمة محمد صفوح
RT000020235LB
377057
المسكي
RT000019551LB
629614
مجموعة الزامل ش.م.ب.
RT000019553LB
679906
شركة العاني ش.م.م.
توريس كوم ش.م.ل.
RT000019555LB
750668
هولدنغ
شركة المنيوم كومباني
RT000019557LB
835455
ش.م.م.
اف & ب مانجمنت
RT000019559LB
1030291
ش.م.مF & B .
Mangement sarl
شركة نايت شيفت
RT000019567LB
1250915
ش.م.مSociete Night .
Shift SARL
شركة كفرذبيان 4731
RT000019569LB
1264081
ش.م.ل.
تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

2014/08/22

2014/08/13

2014/08/22

2014/08/13

2014/08/22
2014/08/22

2014/08/12
2014/08/12

2014/08/22

2014/08/13

2014/08/22

2014/08/19

2014/08/22

2014/08/12

2014/08/22

2014/08/12

2014/08/22

2014/08/12

جول سويتس ش.م.م.

375818

RT000020229LB

د .عصام نعمان

�إعالنات ر�سمية

رقم البريد المضمون

�إعالنات ر�سمية

تاريخ الزيارة
الثانية
2014/08/27

2014/09/02

2014/09/02

2014/09/10

2014/09/04

2014/09/10

تاريخ اللصق

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1725

2014/08/14

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1733

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة بيروت ـ دائرة ضريبة الدخل
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق األول
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
شركة زهير للهندسة ش.م.م.
عبد الغني سعد غالييني
مالك فؤاد طبارة
نجيب محمد محيدلي
ماري تريز اميل نخال
ميشال جوزيف الشماس

رقم المكلف
4618
30826
54918
93637
156959
1191142

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رقم البريد المضمون
RR134764376LB
RR134757154LB
RR134755241LB
RR134758870LB
RR134764362LB
RR134756658LB
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1729

