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تتمات
«ال�سيد» ي�ضع النقاط على الحروف ( ...تتمة �ص)1

وحكومة ومنظمة ،حيث اإلرهاب
ش���ري���ك ل�ل�اح� �ت�ل�ال وصنيعة
ل�لاس �ت �ع �م��ار ،وم � �ك � � ّون هجين
ل ��زواج غ�ي��ر ش��رع��ي ب�ي��ن تخلف
األنظمة وعسف الحكام ومشيئة
األجنبي.
ّ
ويعض على
سيستمع نتنياهو
ال�ج��رح ،لـ«إسرائيل» األوه��ن من
بيت العنكبوت ،التي تتج ّرع س ّم
ال �ه��زي �م��ة ،وت�ض�ط��ر أن تصمت،
وف � �ق � �ا ً ل� �ق ��ول ��ه وق� � ��ول منافسه
أفيغدور ليبرمان الذي هبط عليه
وحي العقالنية فجأة فصار يعتبر
ال� ��ر ّد ع�ل��ى عملية م� ��زارع شبعا
تلبية لرغبة حزب الله باستدراج
«إسرائيل» إلى حرب استنزاف.
م� ��وش� ��ي ي � �ع� ��ال� ��ون ص ��اح ��ب
عبقرية إنكار معادلة «إسرائيل»
أوهن من بيت العنكبوت ،والقائل
إنّ زم ��ن خ �ط��اب ب �ن��ت ج�ب�ي��ل قد
ان�ت�ه��ى ،رب �م��ا سيسمع أك �ث��ر من
سواه أجوبة تضعه خارج اللعبة
السياسية والحكومية المقبلة،
فبقاؤه في المشهد سيجلب على
الكيان والمستوطنين الكوارث،
وال �ن �ص �ي �ح��ة ه� ��ي اح� � � ��ذروا من
توريطكم بالكوارث على يد هذا
المشعوذ.
ال م �ك��ان ف��ي ال�م�ش�ه��د المقبل
ل �ـ«ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» ع �ل��ى ح��دود
فلسطين ،وال لع ّراب العالقة مع
«جبهة ال �ن �ص��رة» ،وم��ن وصفها
بقوة االعتدال ،وبلور ونفذ خطط
حزام األمن على حدود الجوالن،
ومن يقول إنّ االغتياالت هي خطة
المرحلة المقبلة يفتح حربا ًمن نوع
جديد ،سيسمع ردا ً من «السيد»
ب��أنّ ال�ح�س��اب المفتوح ل��م يغلق
بعد والمقاومة لم تر ّد على عملية
استشهاد قائد نصريها الشهيد
عماد مغنية ،وبنك األه ��داف قيد
التجهيز ،ليمسح يعالون يده على
رقبته جيدا ً
ويتحسسها بعناية.
ّ
شرق أوسط جديد يرتسم من
معالم لعبة تنتهي ،يضع السيد
ال��ن��ق��اط ع �ل��ى ح � ��روف جملتها
األخيرة.
بينما ال يزال المستويان السياسي
والعسكري «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ان» تحت
وط��أة العملية النوعية التي نفذتها
المقاومة ف��ي م���زارع شبعا أول من
أمس ضد قافلة عسكرية معادية ،يطل
األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله في االحتفال التكريمي الذي
يقيمه الحزب الساعة الثالثة من بعد
ظهر اليوم في مجمع سيد الشهداء
ف��ي الضاحية الجنوبية لبيروت
«تعظيما لذكرى شهداء المقاومة في
القنيطرة».
وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن
السيد نصر الله سيتحدث في الكلمة

التي سيلقيها عن عملية شبعا «التي
ثبتت معادلة الردع ووسعت نطاقها
من لبنان إلى سورية لتنسحب على
ك��ام��ل م��ح��ور ال��م��ق��اوم��ة ،وأن هناك
متغيرات جديدة في اإلقليم تعتبر
ن��ت��اج ص��م��ود م��ح��ور ال��م��ق��اوم��ة في
معركته الدفاعية».

محور المقاومة حاضر

وعشية إطاللة األمين العام لحزب
الله وصل مستشار رئيس لجنة األمن
القومي في مجلس الشورى اإليراني
عالء الدين بروجردي إلى بيروت على
رأس وفد من نواب مجلس الشورى
للمشاركة في إحياء ذك��رى شهداء
القنيطرة ،في تأكيد على «أن تكريم
الشهداء هو من محور المقاومة».
وأشارت أوساط مطلعة لـ«البناء»
إلى أن كل مكونات محور المقاومة
ستكون حاضرة في االحتفال لتأكيد
رس��وخ هذا المحور» ،الفتة إلى «أن
الجمهورية اإلسالمية في إي��ران لم
تكتف بمشاركة سفيرها في بيروت
محمد فتحعلي ،إنما أرس��ل��ت وف��دا ً
ليؤكد هذا االتجاه».
ولفتت ال��م��ص��ادر إل��ى «أن إي��ران
رغبت في إيصال رسالة مفادها أن
اإلي��ران��ي ك��ان متابعا ً لكل تفاصيل
عملية شبعا ،ويعتبر نفسه معنيا ً
في هذه القضية من عدوان القنيطرة،
إلى اليوم وص��وال ً إلى التطورات في
المستقبل».
وأكدت مصادر عسكرية لـ«البناء»
أن بعد معادلة ال��ردع التي كرسها
حزب الله ،باتت هناك معادلة إضافية
تقوم على أن الضربة يقابلها ضربة»،
ولفتت إلى «أن إسرائيل فهمت أن أي
ع���دوان تشنه على لبنان أو محور
المقاومة لن يمر من دون ثمن».
إلى ذل��ك ،يلتقي بروجردي اليوم
عددا ً من المسؤولين السياسيين من
بينهم وزي��ر الخارجية والمغتربين
جبران باسيل ،بعدما كان زار أمس
وال��وف��د المرافق روض��ة الشهيدين
في الضاحية الجنوبية ،والتقى وفد
الفصائل الفلسطينية في السفارة
اإليرانية.
وأك��د بروجردي وق��وف إي��ران إلى
جانب المقاومة في لبنان ومساندتها
ودع��م��ه��ا ف���ي م��واج��ه��ة ال���ع���دوان
الصهيوني ،وأمل «أن نشهد مخرجا ً
سياسيا ً الئقا ً لألزمة التي تعصف
بسورية وحالً مناسباً .كما نأمل من
الدول والجهات واألطراف التي عززت
حمام الدم في سورية أن ترتدع عن
تلك السياسات الخاطئة وأن تكون
شريكا ً ومساهما ً في مجال إخ��راج
العملية السياسية لتبصر النور
وتضع حدا ً لألزمة».
وف���ي ال��س��ي��اق ،بحثت المنسق
الخاص وممثلة األمين العام لألمم
المتحدة في لبنان سيغريد كاغ في
الوضع األمني في جنوب لبنان مع
رئيس الحكومة تمام س�لام مبدية
تقديرها إلعالنه التمسك بالقرار رقم
 .1701وأجرت كاغ اتصاال ً بمساعد
وزير الخارجية اإليرانية حسين أمير
عبد اللهيان ال��ذي أكد حق المقاومة
بالدفاع عن نفسها أم��ام اع��ت��داءات
الكيان الصهيوني.

وأع���رب عبد اللهيان ع��ن أسفه
لـ«عدم إبداء األمم المتحدة أي ردود
فعل تجاه العدوان الصهيوني على
القنيطرة» ،معتبرا ً «أن عملية حزب
ال��ل��ه ج���اءت ف��ي إط���ار ح��ق ال��دف��اع
المشروع عن لبنان».

مجلس الوزراء :التضامن

وفي مجلس الوزراء مرت العملية
بهدوء .وأوض��ح وزي��ر اإلع�لام رمزي
جريج «أن بعض ال���وزراء عرضوا
مواقفهم في إطار نقاش هادئ أظهر
الجميع فيه حرصا ً على تجنيب لبنان
االن��زالق نحو تدهور أمني واسع في
الجنوب تكون له انعكاسات خطيرة
على البالد».
وبعد ع��رض المواقف المختلفة،
ن��دد مجلس ال����وزراء ب��االع��ت��داءات
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ال��ت��ي تعرضت لها
بعض قرى الجنوب اثر العملية التي
نفذت في مزارع شبعا المحتلة ،ودعا
هيئة األم���م المتحدة بمؤسساتها
المختلفة إلى تحمل مسؤولياتها في
منع «إسرائيل» من تعريض السلم
واألم��ن في ه��ذه المنطقة من العالم
للخطر.
كما أكد موقف لبنان الثابت الملتزم
قرار مجلس األمن رقم  .1701وشدد
«على أهمية رص الصف الداخلي
في هذه المرحلة الدقيقة واالبتعاد،
فعالً وقوالً ،عن كل ما يسبب الفرقة»،
معتبرا ً أن «ال��ت��ص��دي ألي ع��دوان
إسرائيلي يتم في المقام األول بوحدة
اللبنانيين وتضامنهم».
وعلمت «البناء» أن وزي��ر العمل
سجعان قزي تحدث في الجلسة عن
العملية قائالً« :مع كل تضامننا مع
حزب الله وترحمنا على شهدائه ،كنا
نتمنى أن يكون رده خارج األراضي
اللبنانية» .ودع��ا قزي إلى التمسك
ب��ـ « ،1701ألن ال��وض��ع خطير في
المنطقة وال يجوز القيام بأي عمل
ي��ع��رض س�لام��ة ل��ب��ن��ان للخطر».
ف��رد الوزير محمد فنيش على قزي
مشددا ً على «أن الرد حصل من منطقة
متنازع عليها وهي أرض محتلة من

الكونغر�س ّ
يهدد بت�شديد العقوبات
بالتزامن مع محادثات �إ�سطنبول النووية
قال نائب وزير الخارجية األلماني هانز ديتر لوكاس أمس إن مسؤولين من إيران
والدول الكبرى بحثوا في إسطنبول مواضيع مهمة في شأن الملف النووي اإليراني.
وذك��رت مصادر مطلعة على المفاوضات أن األط��راف بحثوا مسألة تخصيب
اليورانيوم ورفع العقوبات الغربية عن إيران.
وشاركت في المفاوضات بريطانيا وفرنسا وألمانيا .ومثل الجانب اإليراني وفد
برئاسة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي ،الذي أشار إلى أن وفد بالده وممثلي
الدول الكبرى يسعون إلى تسريع وتيرة المحادثات بينهم لتسوية المسائل العالقة
مع السداسية .جاء ذلك في وقت صادقت اللجنة المصرفية في الكونغرس األميركي
أمس على مشروع قانون يشدد العقوبات على إيران في حال فشل المحادثات النووية
مع طهران.
واتفق الحزب الجمهوري مع الحزب الديمقراطي على عدم عرض مشروع القرار
على التصويت حتى شهر آذار المقبل ،في حين يتخوف الديمقراطيون من فرض
عقوبات جديدة على إيران في الوقت الحالي لتفادي تعثر المفاوضات الجارية.

البقاء للأمة
أبناء الفقيدة:
		

الرفيق سهاد فؤاد مرعي وعائلته
رشاد فؤاد مرعي وعائلته
ينعون إليكم الرفيقة الراحلة

�أديبة خليل غانم
المنتقلة إلى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه  29كانون
الثاني  2015متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم
غد السبت الواقع فيه  31الجاري في كنيسة مار روكز الحازمية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة وينقل
جثمانها الطاهر إلى مدافن العائلة في بعلبك ويوم األحد في منزل
ابنها سهاد مرعي في رأس بيروت كاراكاس.

توتر وقلق في «إسرائيل»

وف��ي��م��ا ت��ع��ي��ش ال��م��س��ت��ع��م��رات
«اإلسرائيلية» حاال ً من التوتر والقلق
والترقب لما سيعلنه السيد نصر الله
اليوم ،س��اد أم��س ه��دوء ح��ذر م��زارع
شبعا المحتلة ،وفي بلدتي العباسية
وكفرشوبا الحدوديتين اللتين كانتا
عرضة لالعتداءات «اإلسرائيلية»،
ولم يعكر ذلك سوى تحليق طائرات
االستطالع «اإلسرائيلية» المعادية
بكثافة وعلى ارت��ف��اع منخفض في
أجواء حاصبيا والعرقوب ومرجعيون
وبنت جبيل والسلسلة الشرقية في
البقاع.
وم��س��اء أش���ارت ال��ق��ن��اة الثانية
«اإلسرائيلية» إلى سماع دوي انفجار
على الحدود اللبنانية ،موضحة أن
الجيش «اإلسرائيلي» أعلن أنه حدث
أم��ن��ي وق��ع ف��ي المنطقة قبل قليل،
لكنه أك��د ع��دم س��ق��وط أي ص��اروخ
من األراض��ي اللبنانية .فيما أف��ادت
وسائل إعالم عن سقوط قذيفة قرب
مستعمرة بيرانت على الحدود مع
ل��ب��ن��ان .وس��م��ع��ت ف��ي ب��ن��ت جبيل،
ص��ف��ارات اإلن���ذار في المستعمرات
«اإلسرائيلية» المقابلة لبلدة رميش
على الحدود الجنوبية.
وف��ي فلسطين المحتلة ،نشرت
صحيفة «يديعوت أحرونوت» على
موقعها اإللكتروني ،مشاهد توضيحية
ثالثية األبعاد ،لعملية مزارع شبعا.
وت��ظ��ه��ر ال��م��ش��اه��د س��ي��ر اآلل��ي��ات
العسكرية على الطريق الحدودي،
وتعرضها لعدة ص��واري��خ مضادة
للدروع في أحد المحاور المكشوفة
تماما ً ل��ح��زب ال��ل��ه ،مشيرة إل��ى أن
اآلليات التي كان يستقلها الضباط

 مسار ثالث ينطلق بسرعة ،وفي أعقابزي��ارة الرئيس األميركي للسعودية ،يعاد
تشكيل الحكومة السعودية ،وفقا ً لتوازنات
الجيل الثالث ،أي أحفاد الملك المؤسس عبد
العزيز ،مع أول ول��ي لولي عهد من بينهم
هو رجل أميركا محمد بن نايف ،واألهم أن
بندر بن سلطان رجل الحرب على سورية
وال�م�ق��اوم��ة ص��ار ل�ل�م��رة األول���ى ،أك�ث��ر من
مجرد معفى م��ن مسؤولية االستخبارات
ورئ��اس��ة مجلس األم��ن الوطني ،ب��ل خارج
المجلس ك�ل�ي�اً ،م�س��ار ج��دي��د ي�ب��دو بحسب
ال �ت �ق��اري��ر األم �ي��رك �ي��ة أن��ه سيستكمل ببدء
التفاوض مع إيران حول ملفات الخليج من
اليمن والبحرين ،امتدادا ً إلى ملفات المنطقة
من لبنان والعراق وص��والً إلى عقدة العقد
سورية.
 ص��دق��وا أو ال ت �ص��دق��وا ،ه��ي معجزةش �ب �ع��ا ،ف� �ـ«إس ��رائ� �ي ��ل» س ��ت ال��ك��ل بعيون
جماعة أميركا ،بالقوة التي يتباهون بها،
وال �ج �ب��روت ال ��ذي ي�ظ�ن��ون��ه ل �ه��ا ،والمكانة
ال �ت��ي تتقدمهم ج�م�ي�ع�ا ً ل��دى س�ي��د قرارهم
األميركي ،وعندما يرون ما حل بـ«إسرائيل»
يهرولون ويستعجلون ،ففي مسار موسكو
من جماعة أميركا ما يكفي ،وم��ن يقرأون
وق ��رأوا شبعا وم�ع��ادالت�ه��ا ،وف��ي الرياض
ك �ث �ي��ر م ��ن ج �م��اع��ة أم �ي��رك��ا ال ��ذي ��ن سمعوا
وانتبهوا ،أن درس شبعا قابل للتكرار في
اليمن ،وأن جماعة «إسرائيل» صاروا عبئاً.
 سبحان الله يا شبعا ما أجملك ...وياسيد ...يا ملك ...واللعبة كش ملك ...انتهت
أم لم تنته اللعبة يا نتنياهو؟
 العماد ميشال عون يقول للذين سألوهعلى م��اذا يستند ف��ي ع�ن��اده ال��رئ��اس��ي ،هل
عرفتم السر في شبعا؟

 المعادلة الجديدة ف��ي المنطقة ترسمبعملية ال� �م ��زارع ،إي� ��ران ل��ن ت �س��اوم على
ثوابتها وحلفائها لتدفع ثمن التطبيع مع
الغرب ،وأميركا مستعدة للتضحية بمكانة
«إسرائيل» كصاحبة يد عليا في المنطقة ،لقاء
نجاح المفاوضات مع إي��ران ،أو أنها تسلم
بحقيقة أن زمن أحالم «إسرائيل» باستعادة
هذه المكانة قد ولى ،أو االثنتين ،وهذا هو
األرجح ،وأن المقاومة موجودة على جبهة
الجوالن ،والجبهة من الجنوب إلى الجوالن
صارت واحدة ،وال مكان فيها لحزام أمني
وال لـ«جبهة النصرة» ،مهما كانت الحماية
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،وال �م �ع��ادل��ة ال �ج��دي��دة أن
المواجهة بين المقاومة و«إسرائيل» صارت
محكومة ،بيد عليا وطلقة أخيرة للمقاومة،
التي ال تخشى حربا ً تقدر عليها في مواجهة
«إسرائيل» ،التي تتباهي بجاهزية حرب ال
تملك قدرة تحمل أعبائها.
 مسار ث��ان يبدأ بالتوازي من موسكوي��رس��م م �ع��ادل��ة ج ��دي ��دة ،ل �ي��س ف �ي��ه بوابة
أوه � � ��ام ح� �ل ��ول س� �ي ��اس� �ي ��ة ،ب� �ع ��دم ��ا ص ��ار
الطرف العسكري المقابل للدولة السورية
ه��و «داع� ��ش» و«ال �ن �ص��رة» ح�ي��ث ال ح��ل إال
بالحديد والنار ،مسار صناعة مركز بديل
عن االئتالف الممسوك من تركيا كمرجعية
تفاوضية باسم المعارضة السورية ،مركز
جاهز للتسليم بشرعية الرئيس بشار األسد
وأول��وي��ة ال �ح��رب ع�ل��ى اإلره� ��اب ،ويتولى
ت��دري�ج�ا ً تطبيع عالقته ب��ال��دول��ة السورية
وص� � ��والً ل �ح �ك��وم��ة وح�� ��دة وط��ن��ي��ة تضم
المواالة والمعارضة ،وتتولى دور الجسر
لكسر الجليد في عالقات الغرب بسورية
وتبرير التبديل في السياسات ،النعطاف
ح �ك��وم��ات ال �غ��رب ن�ح��و تطبيع م�ش��اب��ه مع
الدولة السورية بذريعة أن الحل السياسي
قد انطلق.

ناصر قنديل

االتفاق على ا�ستمرار ( ...تتمة �ص)1
وبحسب الورقة المتفق عليها والتي تالها
المنسق الروسي ،فقد أجمع األطراف على الحفاظ
على سيادة ووح��دة واستقالل سورية وسالمة
حدودها والوقوف في وجه اإلرهاب بكل أشكاله
وتوحيد الجهود في الحرب ضد اإلرهابيين كما
ركز على حل األزمة في سورية بالطرق السلمية
والسياسية بالتعاون والتفاهم المشترك انطالقا ً
من بيان جنيف األول.
ك��م��ا أك���دت ال��ورق��ة ال��روس��ي��ة ع��ل��ى وج��وب
تحديد المستقبل السوري على أساس الحرية
والديمقراطية ل��دى الشعب ال��س��وري وع��دم
السماح بالتدخل الخارجي في الشؤون السورية
والحفاظ على فاعلية مؤسسات الدولة وتطويرها
بما فيها الجيش وال��ق��وات المسلحة وسيادة
القانون والمجتمع السوري وتنوعه الفتا ً إلى أنه
تم التأكيد أيضا ً على عدم السماح بأي وجود
مسلح أجنبي على أرض سورية من دون موافقة
الحكومة السورية وإزالة العقوبات عن الشعب
السوري.
وأوض����ح ن��ع��وم��ك��ن أن ممثلي ال��م��ع��ارض��ة

ال�سعودية� :سلمان ( ...تتمة �ص)1
عبد الله الحصين وزيرا ً للمياه والكهرباء ،إبراهيم العساف وزيرا ً للمالية ،علي
النعيمي وزيرا ً للبترول ،مساعد العيبان وزير دولة وعضوا ً بمجلس الوزراء،
مطلب النفيسه وزير دولة وعضوا ً بمجلس ال��وزراء ،وليد الصمعاني وزيرا ً
للعدل ،وصالح آل الشيخ وزيرا ً للشؤون اإلسالمية.
كما أعفى الملك سلمان األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة
القصيم من منصبه ،واألمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض
من منصبه .وتعيين األمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشارا ً للملك وأميرا ً
لمنطقة مكة بمرتبة وزير .واألمير فيصل بن بندر أميرا ً لمنطقة الرياض بمرتبة
وزير ..واألمير فيصل بن مشعل أميرا ً لمنطقة القصيم بمرتبة وزير.
وألغى سلمان عددا ً كبيرا ً من المجالس ودمج بعضها.

قبل العدو اإلسرائيلي».
وبعد الجلسة اعتبر وزي��ر البيئة
محمد المشنوق أن عملية مزارع شبعا
هي خارج القرار  ،1701مشيرا ً إلى
أن «شبعا محتلة ومن حقنا ممارسة
التحرير» ،مؤكدا ً أن «الدولة ال يمكن
أن تخرج من صيغة تحرير آخر شبر
من أرض لبنان».

وال��ج��ن��ود اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون ل��م تكن
مصفحة.
وبحسب الفيديو ،فإن الصاروخ
األول أصاب مركبة «بيك أب» عسكرية
ما تسبب بمقتل الجندي والضابط،
فيما فر الجنود الباقون من مركباتهم
قبل أن يعاجلهم مقاتلو الحزب بعدة
صواريخ أخرى ما أدى إلى إصابتهم
ب��ج��روح متفاوتة خ��ارج مركباتهم
واشتعالها بالكامل.
أما على المستوى السياسي ،فقد
رأى رئيس ال����وزراء «اإلسرائيلي»
بنيامين نتانياهو أن إيران هي التي
تقف وراء ما وصفه بـ«اعتداء حزب
الله المميت على الحدود الشمالية
مع لبنان ،ما أدى إلى مقتل جنديين
إسرائيليين».
وفي كلمة له في ذكرى موت رئيس
الوزراء السابق ارييل شارون ،اعتبر
نتانياهو أن «إي��ران تحاول التوصل
إل��ى اتفاق مع القوى العالمية ،مما
سيفسح ف��ي ال��م��ج��ال أم���ام تطوير
أسلحتها النووية».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن وزير
الدفاع «اإلسرائيلي» موشيه يعالون،
قوله« :إن كالً من إي��ران وح��زب الله
يحاوالن ويواصالن محاولة المساس
بأمن إسرائيل بكل وسيلة متاحة
لهما ،سواء من هضبة الجوالن أو من
لبنان» .وتوعد يعالون بـ«مالحقة
اإلرهابيين ومن أرسلهم في كل زمان
ومكان» ،مهددا ً بـ«اغتيال كل من يريد
تشويش حياة اإلسرائيليين».
أما وزير الخارجية «اإلسرائيلي»
أفيغدور ليبرمان ،فقد انتقد نتنياهو
لرفضه توجيه ضربة إل��ى «ح��زب
الله» وصمته على «حركة حماس» في
غزة .وشدد ليبرمان على أن «عدم رد
إسرائيل على مقتل جنديين وإصابة
آخرين يعني أنها توافق على تغيير
ق��واع��د اللعبة وه��و م��ا يمثل ضربة
قوية لقدراتها على ال��ردع» ،معتبرا ً
أن «الردود اإلسرائيلية حتى اآلن هي
بالضبط ما يريده اإلرهابيون ألنها
تقودنا إل��ى ح��رب استنزاف وإدام��ة
الصراع».

ك�ش ملك (تتمة �ص)1

والمجتمع المدني توجهوا بطلب للحكومة
السورية بالخروج بمعايير مشتركة إلنشاء
ج��و مناسب لعملية ال��ح��وار الوطني الشامل
وعبروا عن الرغبة في إجراء لقاء تشاوري آخر
في موسكو ،وتم تشكيل مجموعة عمل منسقين
س��اع��دوا السوريين في ال��وص��ول إل��ى التفاهم
بمشاركة السفراء.
من جهته قال رئيس الوفد الحكومي السوري
إلى لقاء موسكو بشار الجعفري إن وفد الحكومة
كان منفتحا ً وايجابيا ً طوال جلسات التشاور.
وأك����د خ�ل�ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي أن غالبية
المعارضين المشاركين وافقوا على إعالن مبادئ
موسكو ،لكنه أش��ار إل��ى أن وف��ود المعارضات
المشاركة في اللقاء لم يكن لها أي موقف م ّوحد،
وقال إن الحديث عن وجود خالفات بين وفدي
الحكومة والمعارضة «عار عن الصحة».
وأض���اف الجعفري أن مجرد انعقاد اللقاء
التشاوري في موسكو هو كسر للجمود الذي كان
قائما ً منذ بداية األزمة وأن األصدقاء الروس نجحوا
حيث فشل اآلخرون ،وقال« :اللقاء خلق حالة من

�إعالنات ر�سمية

التواصل بين بعض المعارضين الذين كانوا
يرفضون الحديث مع الحكومة ويضعون شروطا ً
تعجيزية إال أنهم مع ذلك لبوا في النهاية».
ولفت رئيس الوفد السوري إلى أنه من البديهي
أال تكون هناك نتائج تامة لهذا اللقاء ألنه لقاء
تمهيدي تشاوري ،وق��ال« :اتفقنا مع األصدقاء
الروس على أن تستمر المشاورات لعقد لقاء قادم
تشاوري سيتم االتفاق على موعده عبر األقنية
الدبلوماسية».
يأتي ذل��ك في وق��ت أعلنت وزارة الخارجية
الروسية أن مبعوث األمم المتحدة إلى سورية
ستيفان دي ميستورا أطلع الممثل الخاص
للرئيس ال��روس��ي ميخائيل ب��وغ��دان��وف خالل
اتصال هاتفي على ما خلصت إليه االتصاالت التي
أجراها مع األطراف السورية حول ضمان تجميد
القتال في حلب المدينة.
وقالت الخارجية في بيان« :إن الجانب الروسي
أكد خالل االتصال دعم موسكو الثابت لجهود دي
ميستورا وفريقه في سياق المساهمة في تحقيق
تسوية عاجلة لألزمة في سورية».

«هيومن رايت�س» ( ...تتمة �ص)1
ويواجه رجب احتمال السجن
لمدة ث�لاث س��ن��وات .وف��ي كانون
األولُ ،حكم على الناشطة الحقوقية
زينب الخواجة بالسجن لمدة ثالث
س��ن��وات لتمزيق ص���ورة للملك،
وت��واج��ه أرب��ع��ة ات��ه��ام��ات أخ��رى
تتعلق بانتقادها للسلطات».
وواصلت المنظمة« ،لقد كشف
تحليل األح��ك��ام ال��ق��ض��ائ��ي��ة في
محاكمات األشخاص الذين يربو
عددهم على  ،200من المتهمين،
كشف ال���دور ال��م��ح��وري لمحاكم
البحرين في الحفاظ على النظام
السياسي شديد القمع في البالد.
تحكم المحاكم في شكل روتيني
ع��ل��ى ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن السلميين
بالسجن لفترات طويلة ،ولكن
ن�����ادرا ً م���ا ت��ت��م م��ح��اك��م��ة أف���راد
ق��وات األم��ن لعمليات القتل غير
القانونية ،بما فيها المرتكبة أثناء
االحتجاز».
وختمت المنظمة بالقول« :أقرت
الحكومة قوانين قمعية جديدة
ي��م��ك��ن اس��ت��خ��دام��ه��ا الس��ت��ه��داف
منتقديها ومعارضيها .ففي شهر

نيسان ،ص��ادق الملك حمد على
ت��ع��دي��ل م��ن ش��أن��ه أن ي��زي��د م��دة
السجن من عامين لسبع سنوات

الن��ت��ق��اد ال��م��ل��ك .وي��خ�� ّول تعديل
على قانون الجنسية السلطات
صالحية إس��ق��اط الجنسية عن

أي شخص يسبب ضررا ً لمصالح
المملكة أو يتصرف بطريقة تخالف
واجب والئه لها» وفق التقرير.

ً
ر�سميا جميع ركاب «طائرة مار�س» المفقودة قتلى
ماليزيا تعتبر
أعلنت الحكومة الماليزية رسميا ً
يوم أمس أن ركاب وطاقم الطائرة
المفقودة رح��ل��ة رق��م MH370
التابعة للخطوط الماليزية في
آذار  2014يعتبرون ف��ي ع��داد
المتوفين.
وق���ال م��دي��ر ال��ط��ي��ران المدني
الماليزي أزهر الدين عبدالرحمن
ف��ي مؤتمر صحافي إن حكومة
ب�لاده ستعتبر ما حصل للطائرة
حادثا ً وأن جميع من كانوا على
متنها  239شخصا ً قتلوا.
وبرر مدير الطيران المدني هذه
الخطوة حتى تتوافق مع لوائح
ال��ط��ي��ران ال��م��دن��ي العالمي لكي
تتمكن الحكومة الماليزية في البدء
بتعويض أهالي ركاب الطائرة.
وأش��ار أزه��ر الدين إلى أن فرق
اإلن��ق��اذ ل��م تستطع العثور على
أي أثر للطائرة وأن البحث عنها

سيبقى أحد أهم أولوياتها ،وإلى
أن أستراليا والصين تواصالن
ت��ق��دي��م ال��م��س��اع��دة ف��ي عمليات
البحث عن الطائرة.
وأعلن نائب وزي��ر المواصالت
ال��م��ال��ي��زي ع��ب��دال��ع��زي��ز ك��اب��روي
في وقت سابق أن هيئة الطيران
ال��م��دن��ي س��ت��ص��در ت��ق��ري��را ً أول��ي �ا ً
عن التحقيقات باختفاء الطائرة
التابعة لشركة الطيران الماليزية
التي كانت تنفذ رحلة MH370
قبل يوم من ذكرى مرور عام على
اختفائها  7آذار .2015
ي��ذك��ر أن أرب���ع س��ف��ن مجهزة
للبحث عن الطائرة ال تزال تمارس
عملها وأنها قامت حتى اآلن في
مسح حوالى  200أل��ف كيلومتر
مربع في منطقة اختفاء الرحلة.
وكانت الطائرة من نوع بوينغ
 777اختفت عن شاشات الرادار

في ليلة  8آذار  2014على متنها
 227راكبا ً و 12من أفراد الطاقم،
م��ع بقائها ف��ي ال��ج��و أك��ث��ر م��ن 7

ساعات .ويفترض بأنها سقطت
في المنطقة الجنوبية من المحيط
الهندي.

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 اإلع�لام ,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

شركة جونيبر ش.م.م

1500831

RR144589711LB

مؤسسة قاسم التجارية ( شادي عبدالله قاسم )

1544801

RR144588146LB

مؤسسة قاسم التجارية ( شادي عبدالله قاسم )

1544801

RR144589402LB

مؤسسة رواد للتجارة والصناعة (علي نايف نصار)

1556652

RR144589393LB

حنين ش.م.م

1561383

RR139279155LB

نايف حسين عز الدين

2035705

RR144574561LB

SO DIFFERENT SARL

2036246

RR144573946LB

شركة طحان ترايدنغ ش م ل

2092596

RR144574632LB

تايست ش م ل

2133347

RR139273921LB

تايست ش م ل

2133347

RR142800044LB

انرجي كونتراكتنغ اند تريدينغ ش م م ( ا ي كات )

2134043

RR139273935LB

فور بيز ت.ب.

2136398

RR142800061LB

طوني الياس العاقوري

2137532

RR135783385LB

شركة سليم التجارية ش.م.م

2138697

RR135794326LB

نيو ايدج مانيجمنت ش.م.م

2142828

RR139273970LB

ال مانش ش.م.م

2144711

RR135795940LB

مؤسسة غاما للتجارة العامة

2151185

RR139273997LB

نبيل مطوط

2152432

RR139274003LB

ماجيك هيربل ش.م.م

2158728

RR135794330LB

شركة راي بيبر سابليرز ش.م.م

2159740

RR135795967LB

اد اون ش م م

2159800

RR139274065LB

اد اون ش م م

2159800

RR142800194LB

كليمز اكسبرس لبنان (سي.اي)ش.م.ل.

2160729

RR144567027LB

المتحدة للحديد ش م م

2167940

RR142804797LB

ضبيه  78ش م ل DBAYEH 78 SAL

2169319

RR144571375LB

لكجري ديزاين (ش.م.م)

2170019

RR135795975LB

شركة اوبريتورز كليننغ ش م ل

2171341

RR139274105LB

شركة سي .كير ش.م.م.

2172243

RR139274119LB

شركة مشيك كو للصناعة والتجارة

2174592

RR139274122LB

صيدلية سان جوزف (منال يوسف عواد)

2176240

RR142802076LB

كوول اكسبرتس ش.م.م

2179997

RR139274153LB

الوكيل

2182732

RR139274167LB

الوكيل

2182732

RR142802102LB

للتجارة العامة(رفعت شكيب الريشاني) R.S

2193639

RR139274198LB

اوديت  768ش م م

2202965

RR135788728LB

اوديت  768ش م م

2202965

RR139274215LB

اوديت  768ش م م

2202965

RR142802178LB

شركة اون تايم بابليشينغ ش.م.م

2218048

RR142802218LB

شركة س.أ.س ش.م.م.

2223345

RR135795984LB

بالل ونضال الجردي

2228950

RR144576908LB

اشي استديو ش م م

2229949

RR142802235LB

براشن بلو ش م ل

2239840

RR144580292LB

اوبن برنتنغ كونسبت او ب سي ش م ل

2240516

RR144573685LB

شركة الهندسة للخدمات والتحاليل ش.م.م.

2242836

RR135792064LB

شركة مام & شيفز ش م ل

2249154

RR139274343LB

ريل كلينينغ سرفيسز real cleaning services

2274906

RR139274391LB

ريل كلينينغ سرفيسز real cleaning services

2274906

RR142802345LB

حسن حسين المقداد

2296991

RR135784329LB

ستار ناشيونال ش.م.م.

2334626

RR139277565LB

التكليف 140
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد لمزايدة لبيع م��واد غير
صالحة لالستعمال موجودة في المخزن
المركزي ،موضوع استدراج العروض رقم
ث  4د 5900/تاريخ  ،2014/6/6قد
مددت لغاية يوم الجمعة 2015/2/20
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر

وذلك لقاء مبلغ قدره /20.000 /ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/1/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 144

