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ال��ت��ي ت��ب��دأ االث��ن��ي��ن إل���ى أنقرة،
ح��ي��ث س��ق��ط��ت أوه�����ام الرئيس
ال��ت��رك��ي رج���ب أردوغ������ان حول
أف��ق لتغيير ال��م��وق��ف األميركي
وقبول ربط الحرب على «داعش»
بمواصلة الحرب على سورية،
وم��ا نقله قياديون في االئتالف
ال��م��ع��ارض ع��ن ل��س��ان أردوغ���ان
م����ن ي�����أس ت���ج���اه ال����ح����رب على
س���وري���ة ،ت��أت��ي زي����ارة بوتين،
لتعرض على تركيا الشراكة في
مجموعة جديدة تس ّمى «أصدقاء
الح ّل في سورية» تدعم المبعوث
ال��دول��ي ستيفان دي ميستورا
وتض ّم ال��دول الدائمة العضوية
ف��ي مجلس األم��ن ومعها الدول
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المر�شح هاغل ( ...تتمة �ص)1
اإلقليمية الفاعلة إي���ران وتركيا
وال���س���ع���ودي���ة وم���ص���ر ،ح��ام�لاً
تصورا ً للح ّل السياسي واألمني،
بعدما نقل اإليرانيون معلومات
عبّر عنها نائب وزي��ر الخارجية
اإلي���ران���ي ح��س��ي��ن ع��ب��د اللهيان
بتصريح ق��ال فيه إنّ بمستطاع
التعاون اإلي��ران��ي ـ التركي فعل
الكثير لح ّل األزمة في سورية.
العنوان الذي يجمع ك ّل مفاصل
الحركة الدولية واإلقليمية ال يزال
هو نفسه ،الحرب على اإلرهاب
ومواجهة خطر تمدّد «داع��ش»،
وخ����ص����وص����ا ً ب���ل���وغ���ه���ا ال���خ���ط
األح��م��ر ال��ذي تمثله السعودية،
ويبقى لبنان الساحة التي تشكل

الخاصرة الرخوة لتظهير مشاهد
ال��ت��ص��ع��ي��د وال���ت���ب���ري���د ،وحيث
االرتباك السياسي يمنع القيادة
السياسية للحكومة من التص ّرف
بمصادر القوة التي يملكها لبنان،
خشية خ��س��ارة بعض األمزجة
الشعبية التي تتضامن س��را ً مع
ال��م��ج��م��وع��ات ال��م��س��ل��ح��ة وفكر
«ال��ن��ص��رة» و»داع����ش» ،كما ظهر
في معارك طرابلس ،عبر مواقف
قادة تيار المستقبل وفي مقدّمهم
وزير العدل أشرف ريفي بتقديم
التغطية لمن بدا في نهاية المطاف
أنهم ق��ادة «النصرة» و»داعش»،
وهو يص ّر على تسميتهم مج ّرد
شباب من أصحاب ال��دم الحار،

يتحركون تحت تأثير ر ّد الفعل
على سالح حزب الله.
ج��ل��ي��د ال��ق��ل��م��ون ال����ذي يحرك
المسلحين بضغط الوقت لفعل
ش����يء ق��ب��ل االخ���ت���ن���اق بحصار
ال��ث��ل��وج ،ت��ح�� ّول إل��ى ح���رارة في
ش�����وارع ب���ي���روت ح��ي��ث يتحكم
ق���ادة المسلحين بتحرك أهالي
العسكريين المخطوفين ،تحت
ض��غ��ط ال��ت��ه��دي��د ب��ق��ت��ل أبنائهم،
وال���ج���دي���د ك����ان م���ا ق���ال���ه وزي���ر
ال���داخ���ل���ي���ة م����ن أنّ ال����ط����رق لن
ت��ق��ط��ع ب��ع��د ال���ي���وم ،واستخدام
الماء الساخن لتفريق تج ّمعات
األهالي.
ل��ب��ن��ان م����وزع ال��م��ش��اع��ر بين

التضامن م��ع قلق األه��ال��ي على
أبنائهم ،وبين ع��دم التهاون مع
ح��ض��ور «ال���ن���ص���رة» و»داع�����ش»
ع��ب��ره��م ل��ف��رض ش����روط مهينة
وم�����ذل�����ة ع���ل���ى ل����ب����ن����ان ،بينما
ال��ت��س��اؤل ك���ان وس��ي��ب��ق��ى ،لماذا
ال ت��ن��ص��ب م��ش��ن��ق��ة ف���ي ساحة
ال��ش��ه��داء وي��ع��ل��ن وزي����ر العدل
أن�����ه س���ي���ص���در ال����ق����رار بتنفيذ
ح��ك��م اإلع������دام ال��م��ص��ادق عليه
قضائيا ً بحق رم��وز اإلرهابيين
ال����ذي����ن ي����ف����اوض المسلحون
إلط�ل�اق س��راح��ه��م م��ع ذب��ح أول
عسكري لبناني مخطوف؟في
ه���ذه ال��غ��ض��ون ،ش��ه��د ال��ش��ارع
اللبناني أمس مواجهة عنيفة بين

أهالي العسكريين المخطوفين
ووزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق بعد أن أوع���ز األخير
إل���ى ق���وى األم����ن ال��داخ��ل��ي فتح
ط��ري��ق ال��ص��ي��ف��ي ب��ال��ق��وة والتي
أقفلها األهالي في إط��ار تصعيد
تحركهم احتجاجا ً على عدم حل
قضيتهم.

ودخل رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب ول��ي��د جنبالط على خط
التصعيد ،حامال «قميص العائالت
المفجوعين بأبنائهم» ،معتبرا ً
أن «الدولة فقدت عقلها» وداعيا ً
المشنوق م��ن دون أن يسميه،
وبعض الوزراء ،إلى «التواضع».
وكان الهرج والمرج ساد منطقة
الصيفي بعد إقفالها م��ن جانب

�إعالنات ر�سمية
إعالم 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:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

خلدة للتجارة (شفيق انيس مراد)

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق

LIPANPOST

سبشل سرفسز ش.م.م.

2561063

RR139272577LB

2014/10/17

2014/11/11

فالمينغ فوديز ش.م.ل

2660887

RR139272824LB

2014/10/20

2014/11/14

س.ل.ي.م .براذرز ش.م.م

2772524

RR139273008LB

2014/10/20

2014/11/10

شركة منى لطف الله ميالن و شركاؤها

2788774

RR139273039LB

2014/10/20

2014/11/17

شركة سورفاس ش م م SURFACE sarl

2060236

RR139273855LB

2014/10/22

2014/11/11

MARCHE KEYROUZ CO

2102993

RR139273878LB

2014/10/20

2014/11/10

فود سرفيسز Food services

2156101

RR139274025LB

2014/10/20

2014/11/10

شركة اوريسكو تيكنولوجي سولوشونز ش م م

2283994

RR139274405LB

2014/10/17

2014/11/10

شركة اينوفار ش.م.م

2360995

RR139277605LB

2014/10/20

2014/11/10

199035

RR139277795LB

2014/10/20

2014/11/12

664665

RR139277821LB

2014/10/17

2014/11/11

240872

RR139277883LB

2014/10/20

2014/11/10

133968

RR139278305LB

2014/10/20

2014/11/10

1258531

RR135783575LB

2014/10/17

2014/11/07

جابر محمد امين جارودي POLYMARK

267432

RR135788232LB

2014/10/17

2014/11/07

 PRINTEXبرينتكس ( فريد فهد دحدل )

501166

RR135788498LB

2014/10/16

2014/11/07

لويزا خاتون

42958

RR135789405LB

2014/10/17

2014/11/07

هال خاتون

42983

RR135789414LB

2014/10/17

2014/11/07

آر.تي.اوتوبارتس ش.م.م.

1728101

RR135791143LB

2014/10/15

2014/11/12

ناي كوم ش.م.ل

شركة العلم للمقاوالت والتجارة العامه ش .م.م

98635

RR135792475LB

2014/10/15

2014/11/12

سان نيقوال-وليم قساطلي واوالده

محمد نديم الحسن

256173

RR135792722LB

2014/10/17

2014/11/08

ت.ب

12460

RR135793144LB

2014/10/16

2014/11/13

 BARMO B.C.Sل��ل��دراس��ات وال��ت��ع��ه��دات

والتجارة
ش.م.م & MICRO COMPONENTS
SYSTEMS INC

SHIBLY

QUEENS

2851046

RR139278420LB

2014/10/20

2014/11/10

شادوف برودكشن ش.م.م

2749348

RR139278447LB

2014/10/21

2014/11/14

578175

RR135797061LB

2014/10/14

2014/11/07

رشيد طعمة

54197

RR139278570LB

2014/10/20

2014/11/10

7652

RR135797999LB

2014/10/15

2014/11/10

هاكوب سركيس قره اوغالنيان

3011036

RR139278699LB

2014/10/21

2014/11/10

1747350

RR139260401LB

2014/10/17

2014/11/11

ايلي انيس سماحة

1347974

RR139278742LB

2014/10/21

2014/11/10

آوت الين ميديا للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م

1780412

RR139260494LB

2014/10/17

2014/11/07

منيره سلطان بن عبد العزيز ال سعود

3007273

RR139278795LB

2014/10/20

2014/11/10

سوا ش.م.م

1286423

RR139260812LB

2014/10/15

2014/11/07

نخله حنا

2149560

RR139278827LB

2014/10/21

2014/11/10

دي اليت ش.م.م.

1345254

RR139260962LB

2014/10/13

2014/11/17

( TOOLS STUFFميثم عبد الواحد غافل)

1320318

RR139278858LB

2014/10/21

2014/11/10

ابو الياس للسقاالت ش.م.م

1787600

RR139269754LB

2014/10/15

2014/11/07

فادي الياس الوون

163394

RR139278950LB

2014/10/21

2014/11/10

فورورد للمقاوالت ش.م.ل

2011915

RR139269768LB

2014/10/17

2014/11/07

نبيل فايز الشوملي داري

1577391

RR139278963LB

2014/10/22

2014/11/10

جورج بشارة تابت

20618

RR139269873LB

2014/10/15

2014/11/07

 2kللتجارة العامة (فيصل عصام الحلبي(

2515863

RR139269961LB

2014/10/17

شركة مودرن ترايدنغ سرفيسز كو ش م م

شركة نبتون للملح ش.م.ل

( CHOCOLATE WORLDغسان جوزف
الخوري)
شركة الفنادق السياحية في لبنان ش.م.ل
Midlle East Investment Group
Holding s.a.l

CERAMICA(samar&partners

ش���رك���ة ال�����دا ال���ت���ج���اري���ة ش.م.م ALDA

TRAIDING CO. LTD

291272

RR139279102LB

2014/10/21

2014/11/12

2014/11/10

كيتشيراما ش.م.ل

3526

RR139279164LB

2014/10/20

2014/11/10

2415841

RR139269989LB

2014/10/17

2014/11/14

كامايو

222582

RR139279181LB

2014/10/20

2014/11/10

مينيستري اوف فود ش.م.ل

2141258

RR139270085LB

2014/10/17

2014/11/07

شركة زاس ش.م.م

759258

RR139279195LB

2014/10/20

2014/11/10

الشركة اللبنانية للمواصالت ش.م.ل.

6100

RR139270205LB

2014/10/16

2014/11/10

ام.بي.فاشون ( ليبانون) ش.م.م

221839

RR139279283LB

2014/10/20

2014/11/11

ORANGE BLOOM S.A.R.L

253831

RR139270253LB

2014/10/13

2014/11/07

المدى للتجارة والخدمات لصاحبها حسن محسن

224255

RR139279297LB

2014/10/20

2014/11/11

شركة غزاوي اخوان ش.م.م

2427149

RR139270275LB

2014/10/16

2014/11/10

شركة المالحة االهلية ش.م.ل

3649

RR139271174LB

2014/10/13

2014/11/07

الفريق المتحد للتسويق ش.م.م

415035

RR139271608LB

2014/10/15

2014/11/10

شركة كمبيوديزاين ش.م.م.

2714

RR139271713LB

2014/10/17

2014/11/07

صيدلية حلبا

53951

RR139271761LB

2014/10/17

2014/11/08

محمد عبد الرحمن ( ريان )

86226

RR139271846LB

2014/10/15

2014/11/07

كوستيك ش.م.م

2380661

RR139272033LB

2014/10/17

2014/11/07

سوغل ش.م.ل.

2471364

RR139272325LB

2014/10/15

2014/11/10

شركة الوليد للهندسة والتعهدات ش.م.م

2483887

RR139272356LB

2014/10/15

2014/11/07

أحيا غروب ش.م.ل

2491788

RR139272400LB

2014/10/15

2014/11/12

أورفلي ش.م.ل

2627631

RR139272705LB

2014/10/17

2014/11/07

كورز ميدل ايست ش م م

2746396

RR139272965LB

2014/10/15

2014/11/07

كلينتكس ش م ل

2827011

RR139273087LB

2014/10/17

2014/11/11

آي هارت فاشن ش.م.ل

2009743

RR139273285LB

2014/10/13

2014/11/10

2130438

RR139273904LB

2014/10/13

2014/11/07

ميديا ورلد ليمتد ش.م.م
شركة عالبال يا قمر للماكوالت والتجارة العامة
شمم

2150312

RR139273983LB

2014/10/17

2014/11/07

amar ALBAL ya
الشركة الدولية لصناعة األغذية ش.م.م

2187668

RR139274175LB

2014/10/15

2014/11/07

شركة جهاد ضاهر وشركاؤه J.F CO

2173353

RR142800234LB

2014/10/15

2014/11/12

شركة ترمينوس ش.م.م

2691116

RR142801209LB

2014/10/17

2014/11/07

انطوان جورج جبور

1106762

RR142801760LB

2014/10/16

2014/11/07

شركة M.A TRADING

216051

RR142802915LB

2014/10/17

2014/11/07

شركة ابناء الحاج محمد حسن بركه

101042

RR142803690LB

2014/10/16

2014/11/10

شركة جوني اخوان

209404

RR142803902LB

2014/10/15

2014/11/07

بوبليتك

63013

RR142805395LB

2014/10/15

2014/11/07

شركة تحويل الورق للشرق االوسط ش.م.ل

7870

RR142805832LB

2014/10/15

2014/11/07

ايتيكو ب��ي��روت ش.م.م ITECO BEIRUT

208711

RR142805996LB

2014/10/16

2014/11/07

اكسبرت ش م م

497650

RR142806135LB

2014/10/16

2014/11/10

سوبيريور (راوي جان مكرزل)

269974

RR142807232LB

2014/10/16

2014/11/07

رؤى لالنتاج ش.م.ل.

218328

RR142808547LB

2014/10/13

2014/11/10

الفريق المتحد للتسويق ش.م.م

415035

RR142809499LB

2014/10/15

2014/11/10

خليل ابراهيم سالمه

1700681

RR142810174LB

2014/10/10

2014/11/10

اكوز لالنتاج (انطوان سعد الله زوين)

851073

RR135783408LB

2014/10/20

2014/11/14

2932

RR135786599LB

2014/10/20

2014/11/10

شركة اي  .سي .ام ش.م.ل

857141

RR135788612LB

2014/10/20

2014/11/10

الشركة التجارية المتحدة

1043568

RR135789900LB

2014/10/21

2014/11/14

SARL

الشركة المتحدة للصناعة والتجارة ش.م.م U

CI

ديسكفري شوبنغ سنتر ش.م.م

1270930

RR135790390LB

2014/10/21

2014/11/10

الشركه الوطنيه للمعادن ش.م.م

1791140

RR135795794LB

2014/10/22

2014/11/11

شركة اوروليبان ش.م.م

1584

RR135797441LB

2014/10/10

2014/11/10

شركة صيدون لالنماء السياحي ش.م.ل

12994

RR135798212LB

2014/10/17

2014/11/12

رفيق ميشال حداد

1209058

RR139260260LB

2014/10/20

2014/11/10

1122492

RR139261115LB

2014/10/16

2014/11/10

سعد
ميالنيوم فاشون غروب ش.م.ل

1215699

RR139279310LB

2014/10/20

2014/11/10

شركة ب.م.ت 80

1274572

RR139279323LB

2014/10/22

2014/11/11

بالم سنتر ش.م.م

9065

RR139279399LB

2014/10/21

2014/11/12

مؤسسة ناديا شديد

34011

RR139279460LB

2014/10/21

2014/11/10

مؤسسة اسعد كرم التجارية

70138

RR139279663LB

2014/10/20

2014/11/10

شركة النا ش.م.م ELNA S.A.R.L

203618

RR139279677LB

2014/10/21

2014/11/10

شركة النا ش.م.م ELNA S.A.R.L

203618

RR139279685LB

2014/10/21

2014/11/10

شركة النا ش.م.م ELNA S.A.R.L

203618

RR139279694LB

2014/10/21

2014/11/10

شركة الورق ومواد الطباعة ش.م.ل .بابكو

2467

RR139279703LB

2014/10/21

2014/11/10

كاترنس فواياج (ش.م.م)

122768

RR142803757LB

2014/10/20

2014/11/11

شركة مياه يانوح ش.م.م

1627782

RR142804664LB

2014/10/22

2014/11/10

شركة فرن الشامي الجديد

678

RR142805041LB

2014/10/22

2014/11/12

سليمان انتربرايزس  -ال غورماندين

957370

RR142805086LB

2014/10/20

2014/11/14

طبيلي غروب ش.م.ل

11424

RR142805850LB

2014/10/21

2014/11/10

كونستركشن سرفيسوز اند تريدنغ ش.م.ل

134700

RR142806395LB

2014/10/16

2014/11/10

سحاق بوازين بسته جبان

277922

RR142807277LB

2014/10/16

2014/11/11

دلماري غروب ش.م.م

189554

RR142807952LB

2014/10/09

2014/11/10

غسان زرد ابو جودة

166568

RR142808136LB

2014/10/21

2014/11/13

شركة س.ف.أ ش.م.م

407521

RR142809485LB

2014/10/20

2014/11/11

 PRINTEXبرينتكس ( فريد فهد دحدل )

501166

RR142809556LB

2014/10/21

2014/11/10

الشركة التجارية المتحدة

1043568

RR142809975LB

2014/10/21

2014/11/14

انتركاترينغ ش.م.م

1076383

RR142810024LB

2014/10/22

2014/11/10

التكليف 2092

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل – المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول المرفق
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق األول 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 موقع اإللكتروني:
ش م ل LEGEND PHOENIX

رقم
المكلف
2129912

RR142925265LB

أحمد خليل المير

78100

RR134768228LB

2014/09/08

عبد اللطيف محمد فرشوخ

96044

RR134768214LB

2014/09/08

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية
2014/10/23

2014/10/31
2014/10/31
2014/10/31

تاريخ اللصق

ورثة حمزة محمد السبع

40463

RR142930384LB

2014/10/28

2014/11/05

ورثة جاد الله محمود بو ذياب

52155

RR142922290LB

2014/10/28

2014/11/05

عبد الغني محمد عبد الغني غالييني

74140

RR142930234LB

2014/10/29

2014/11/07

عصام رامز بدر

85817

RR142925319LB

2014/10/29

2014/11/05

رضوان محمد شهاب

85821

RR142925322LB

2014/10/29

2014/11/05

توفيق محمد الوزان

661215

RR142925353LB

2014/10/27

2014/11/05

عمر محمد الوزان

738578

RR142925340LB

2014/10/27

2014/11/05

25355

RR139269745LB

2014/10/17

2014/11/11

شادي جورج الصباغ

1129313

RR142925248LB

2014/10/27

2014/11/06

أحمد محمد جعجع

251945

RR142930367LB

2014/10/30

2014/11/06

سيكيورتي فالش كونترول ش.م.ل.

2162510

RR139270077LB

2014/10/21

2014/11/10

فؤاد نمر حدرج

92459

RR142930336LB

2014/10/29

2014/11/07

بلو مينغ لصاحبها محمد هشام احسان الحاووط

90099

RR139271364LB

2014/10/17

2014/11/10

شربل جان أبو سليمان

255606

RR142925591LB

2014/10/27

2014/11/05

مؤسسة اشقر للتجارة والصناعة

68584

RR139271792LB

2014/10/16

2014/11/11

أحمد عدنان ركاب

85528

RR142930092LB

2014/10/30

2014/11/06

شركة سنو وغندور للصناعة

86685

RR139271832LB

2014/10/20

2014/11/10

سانيتك ش.م.م

2390673

RR139272064LB

2014/10/17

2014/11/10

شركة اوفرسيز اكسبرس ش.م.م.

2429262

RR139272210LB

2014/10/17

2014/11/10

شركة اوروليبان (الشرق االوسط)ش.م.ل
جليالتي للمحاسبة والتدقيق (جميل شوقي
جليالتي)

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2038

أهالي العسكريين واعتصامهم
في وسطها ،لكن سرعان ما عمدت
القوى األمنية إل��ى فتح الطريق
بالقوة  ،ورش��ت سيارات الدفاع
المدني األهالي بالمياه لتفريقهم.
وإثر هذا الحادث ،طالب األهالي
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ن��ه��اد المشنوق
بـ «االستقالة ألن القوى األمنية
ت��ج��اوزت الخطوط ال��ح��م��راء في
االعتداء على النساء والشباب».
وح ّمل األهالي في بيان «الدولة
بحكومتها المسؤولية الكاملة
في ح��ال تمت تصفية أي جندي
مخطوف ،واعذرونا ،إذا فلت األمر
من أيدي األهالي ألننا مستعدون
أن نموت وال نرى أحدا ً من أبنائنا
ي���م���وت» .وق���ال���وا« :ك��ن��ا نبلغ
السلطات األمنية بأي تحرك ولكن
بعد اليوم لن نبلغ أحدا ً بأي تحرك
وس��ي��ك��ون مفاجئا ً ل��ه��ذه ال��دول��ة
ولهذه الحكومة».
وأ ّك��د المشنوق من جهته ،أن
«التصعيد ال���ذي ق��ام ب��ه أهالي
العسكريين المخطوفين لن يؤدي
إال إل��ى تعطيل ال��ب��ل��د» ،م��ش��ددا ً
على أن «الطرقات لن تقفل بعد
ال��ي��وم ألنها ليست الحل لعودة
العسكريين».
وق��ال في تصريح من السراي
الحكومي« :إذا كانت استقالتي
تحرر المخطوفين فأنا حاضر».
ول��ف��ت إل���ى أن األه��ال��ي يديرهم
الخاطفون م��ش��دّدا ً على أننا «لن
نستسلم لمزاج الخاطفين بتعطيل
البلد وتسكير الطرقات».
ور ّد األه��ال��ي ع��ل��ى المشنوق
بالقول« :أن��ت بعملك تطلب الدم
في ساحة رياض الصلح والصيفي
وأوالدن��ا أغلى منك» .كما توجهوا
إل��ى رئيس الحكومة تمام سالم
ب��ال��ق��ول« :ك��ل ال��ك�لام ال���ذي كنت
تعدنا به كله في الهواء ،وتبين انك
ال تمون على وزير» .فيما اعتبر أن
«ما حصل غير مبرر إال لرغبة إظهار
القوة الغاشمة والفاشلة في غير
مكانها» ،متمنيا ً لو أن «هذه الشِ دّة
اس ُتعملت في تحرير العسكريين
المختطفين بدل استعمال البطولة
ّ
بحق أهاليهم».
الوهمية
وسارعت «جبهة النصرة» إلى
استغالل ه��ذه األج���واء ،فأعلنت
ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ع��ب��ر حسابها على
«تويتر» أن «هناك ثماني ساعات
فاصلة بين إطالق سراح الموقوفة
جمانة حميد ،أو تنفيذ القتل بحق
العسكري األسير علي ال��ب��زال»،
ليعود األه��ال��ي إل��ى قطع طريق
الصيفي لبعض ال��وق��ت وإع��ادة
فتحها الحقاً ،بعد سريان أنباء عن
أن الجبهة تراجعت عن تهديدها
بإعدام أحد العسكريين بعد مساع
وت��واص��ل غير مباشر م��ن األم��ن
العام اللبناني ،لكن مصدرا ً في
الجبهة أكد لوكالة «األناضول» أن
«الجبهة لم تتراجع عن قرار إعدام
العسكري البزال ،أو تمدد المهلة»،
مشددا ً على أن «المعادلة واضحة
وهي إخراج سجينة بلبنان مقابل
وقف اإلعدام».
ول��م تستبعد مصادر متابعة
لهذا الملف ،أن يقدم اإلرهابيون
على قتل أحد العسكريين أو أ كثر
 ،إال أنها استبعدت أن يتم تصفية
جميع العسكريين ،ألن من شأن
ذل��ك أن يفقد اإلره��اب��ي��ي��ن أوراق
الضغط واالبتزاز ضد الحكومة.
وأكدت المصادر لـ»البناء» أنه
آن األوان لوضع نظام محكم إلدارة
هذا الملف ،من خالل انكفاء األهالي

م��ن ال��ش��ارع ،وان��دف��اع الحكومة
ب��أوراق القوة التي تمتلكها وهي
كثيرة ،إلنهاء هذا الملف.
ول��م تستغرب مصادر مطلعة
م��واق��ف جنبالط ف��ي ه��ذا الملف،
وأوضحت لـ»البناء» أن جنبالط
يحاول أن يمارس دور المسؤول
عن ش��ؤون البلد وأن��ه المرجعية
الوطنية المكلفة تحصيل حقوق
الناس.
ورج��ح��ت ال��م��ص��ادر أن يكون
الخالف بين جنبالط والمشنوق
مرده إلى شركة «سوكلين» التي
انتهى عقد تلزيمها ويعمل مجلس
ال���وزراء على إيجاد حل لمشكلة
النفايات ،وفيما يحاول جنبالط
عبر وزرائ��ه الضغط من أجل حل
هذا الملف في هذه الفترة ويتمسك
بورقة ضغط مطمر الناعمة ،يواجه
من قبل المشنوق الذي يستخدم
سياسة تمييع الملف والتسويف
والتأجيل.

«الدستوري»
يرد الطعن في التمديد

في الشأن السياسي ،وكما كان
منتظراً ،رد المجلس الدستوري
الطعن الذي تقدم به التيار الوطني
الحر ضد قانون التمديد للمجلس
النيابي .ولفت «الدستوري» إلى
أن ال��غ��اي��ة م��ن ق���راره ه��و «ع��دم
ال��ت��م��ادي ف��ي ح���دوث ال��ف��راغ في
المؤسسات الدستورية» ،معتبرا ً
«أن تمديد والي��ة مجلس النواب
يتعارض مع المبادئ التي نصت
عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم
الوكالة النيابية وفق المادة 27
م��ن ال��دس��ت��ور ،غير أن ال��ظ��روف
االستثنائية التي تمر بها البالد
على الصعيد األمني يبرر تمديد
الوالية ولكن ال أحد يستطيع أن
يتكهن بأن الظروف االستثنائية
ستستمر سنتين وسبعة اشهر».
وأك����د ال��م��ج��ل��س «أن دوري���ة
االنتخابات مبدأ دستوري ال يجوز
المس به مطلقاً ،وأن ربط إجراء
االنتخابات النيابية باالتفاق على
قانون انتخاب جديد أو أي ظرف
آخر عمل مخالف للدستور».
وتعليقا ً على قرار «الدستوري»،
أك���د أم��ي��ن س���ر ت��ك��ت��ل التغيير
واإلص�لاح النائب إبراهيم كنعان
لـ»البناء» «أننا سنستلم اليوم
ق��رار رد الطعن ل��دراس��ت��ه وعلى
ضوء ذلك سيكون للتكتل موقف».
ولفت إلى أن الطعن «كان انطالقا ً
من قناعاتنا ومبادئنا حفاظا ً على
النظام الديمقراطي ،وعدم مصادرة
قرار الشعب».
وأع��رب كنعان عن «أسفه أن
اإلرادة السياسية التي ُتخضع
ال��م��ؤس��س��ات ال ت����زال ت��م��ارس
السياسة نفسها» ،مؤكدا ً «أن ما
حصل يأخذنا إل��ى التشبث أكثر
بمواقفنا اإلصالحية على مستوى
اإلدارة وال��ق��ض��اء وال��م��ال العام
وتكوين السلطة».
وأمس نقل النائب جورج عدوان
عن رئيس المجلس النيابي نبيه
بري قوله« :إن قانون االنتخاب
قضية أساسية ومهمة للغاية لعمل
المجلس النيابي ،وهو يواكب بكل
دق��ة أعمال لجنة التواصل التي
تدرس القانون من خالل رئيسها
 .وجرى البحث في طريقة تسريع
األم��ور ،ألن مهلة الشهر المعطاة
للجنة الن��ج��از عملها تقترب من
نهايتها».

المعلم :مو�سكو ( ...تتمة �ص)1
عملية «جنيف -مونترو» فشلت .لكنه أضاف إن «الحكومة السورية وروسيا
ستعمالن بجهد لتحقيق الحوار مع فصائل المعارضة الوطنية» ،مشيرا ً إلى أن
«الحوار قد يبدأ في موسكو ويتابع في دمشق».
وأكد المعلم االتفاق مع الجانب الروسي على آلية للتشاور ليشمل أسس
الحوار وأهدافه ،على أن يكون الحوار مع المعارضة الوطنية التي ال ترتبط
بأجندات خارجية ،من دون أن يحدد وقتا ً النطالق الحوار.
وأشار الوزير السوري إلى «أن السوريين بأنفسهم يرسمون ما يريدون
لبلدهم ،موضحا ً أنه ال يوجد شيء في الدستور السوري اسمه هيئة انتقالية»،
مضيفا ً أنه «يجب التطلع لمعارضة لديها مرتسمات على األرض وتنوي الحوار
لمصلحة الشعب».
وحول مقترح المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا ،أكد الوزير
المعلم أن «التزام دمشق بالمبادرة يتوقف على الحصول على تأكيدات من
صاحبها» .وق��ال« :نحن نلتزم عندما يؤكد لنا دي ميستورا ،أوال ً أن هذه
الفصائل الموجودة في مدينة حلب وافقت على التجميد ،وثانيا ً أنها اختارت
البقاء في المدينة وتسوية أوضاعها أو اختارت الخروج من المدينة لمحاربة
داعش وجبهة النصرة ،وأنها وافقت على عودة اإلدارة المحلية بسلطاتها
المتنوعة وقوات حفظ النظام إلى األحياء التي يسيطرون عليها اآلن ،وثالثا ً
تسهيل وصول المساعدات الغذائية عبر الطريق الدولي الواصل بين دمشق
وحلب وتسليم هيئات المجتمع المدني توزيع هذه المساعدات».
وأضاف المعلم أن «الخرق اآلن من الجو (التحالف) ،وهو ما يمكن معالجته
مستقبالً لكن الخطر في الخرق األرضي التي تنوي تركيا إقامته عبر المناطق
العازلة» ،مشيرا ً إلى أن «هذا يعني تقسيم سورية إلى كانتونات وهو ما ال
نسمح به على اإلطالق».
ولفت المعلم إلى أنه «من الصعب الحديث عن جدول زمني للحل طالما
أن اإلرهاب يضرب في سورية وطالما أن التدخل الخارجي متمثالً بتحالف
واشنطن واستمرار تدفق اإلرهابيين».
وعن ضبابية التحالف في مكافحة اإلرهاب ونواياه قال المعلم إننا «دائما ً
نضع في حسباننا الشك بالنوايا األميركية بدليل أنها لو كانت مخلصة في
مكافحة اإلرهاب للجأت إلى مجلس األمن لتفويضها بذلك ولما استثنت دوال ً
هامة في المنطقة مثل سورية التي تحارب «داعش» على األرض وفي الجو ولما
استثنت إيران وروسيا».
وأشار المعلم إلى أن «من يعتقد أن الغارات الجوية ستقضي على التنظيم
اإلرهابي واهم لسبب بسيط وهو أن تركيا حليف الواليات المتحدة ال تلتزم
بتنفيذ ق��رارات مجلس األمن المتعلقة بمكافحة اإلره��اب وتجفيف منابعه»،
معتبرا ً «أن تدريب اإلرهابيين في تركيا هو وصفة إلطالة األزمة في سورية
ولسفك المزيد من الدم السوري».
وأوض��ح المعلم أن هناك «أطماعا ً «إسرائيلية» بإقامة منطقة عازلة في
القنيطرة ودرعا بأيدي إرهابيي «جبهة النصرة» على غرار ما فعلت في جنوب
لبنان يساعدها في ذلك تدفق اإلرهابيين عبر الحدود مع األردن».
ميدانياً ،قتل قائد الكتيبة األوزبكية التابعة لـ»جبهة النصرة» أبو خطاب
األوزبكي أثناء المواجهات مع مقاتلي اللجان الشعبية في بلدتي نبل والزهراء.
كذلك فشلت محاولة للمسلحين لفتح جبهة من الجهة الشمالية الشرقية
للبلدة على الحدود مع بلدة ماير ،ما أدى إلى مقتل العشرات من المسلحين،
وكانت اللجان الشعبية قد صدت أيضا ً هجوما ً لمسلحي «النصرة» استهدف
جمعية الجود السكنية.

