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تتمات
دي مي�ستورا ( ...تتمة �ص)1

جنود الجيش العربي السوري ومقاتلو المقاومة
علناً ،وتتعانق أعالمهم في المواقع التي جرى
تحريرها من «النصرة» وأخواتها ،ونبأ انهيار
ال��ح��زام األمني ال��ذي حلمت به «إس��رائ��ي��ل» نقله
موقع صحيفة «جيروزاليم ب��وس��ت» ل��ي�لاً ،في
تقرير قالت الصحيفة ،إنّ الحكومة تلقته من
مجموعات مسلحي جنوب سورية الذين قالوا
إنّ ك ّل شيء ينهار ما لم يحدث تدخل «إسرائيلي»
مباشر لتعديل موازين الحرب التي يشنّها الجيش
السوري ومقاتلو حزب الله كما قال التقرير ،وهو
التدخل الذي رسمت الصحيفة عالمات استفهام
كبرى حول إمكانية حدوثه ،بعد نتائج المواجهة
األخيرة بين «إسرائيل» وحزب الله.
ع��ل��ى خلفية ك��� ّل م��ا ي��ج��ري ،ح��س��م المبعوث
األممي ستيفان دي ميستورا الجدل حول سقف
الح ّل السياسي في سورية ،معلنا ً للمرة األولى
بوضوح ال لبس فيه للمعارضين الراغبين في
المشاركة بالحوار للوصول إلى الح ّل السياسي،
أنّ هذا الح ّل سيجري تحت رئاسة الرئيس بشار
األسد.لبنانياً ،يتميز االحتفال بالذكرى العاشرة
الغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س رف��ي��ق ال��ح��ري��ري ،ه���ذا العام
بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثالً
بالنائب عبد اللطيف الزين ،ورئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون ،بالوزير جبران
ب��اس��ي��ل ،وه���و األول ل��ب��ري م��ن��ذ س��ن��وات ع��دة،
واألول لعون منذ اغتيال الحريري .كما سيشهد
االحتفال حضورا ً دبلوماسيا ً كثيفاً .وسيكون،
بحسب مصادر مطلعة ،مناسبة يشدد خاللها
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري على «أجواء
االع���ت���دال وال���ح���وار ال��م��ط��ل��وب محليا ً وإقليميا ً
ودولياً» .وقالت المصادر لـ»البناء» إن «حضور
ممثل عن الجنرال عون االحتفال سيكون بمثابة
مبادرة لحلحلة موضوع الرئاسة» ،مشيرة إلى
أن «مناسبة  14شباط ه��ذا ال��ع��ام ،ه��ي األولى
بعد الحوار الذي حصل بين التيار الوطني الحر
وتيار المستقبل ،واألولى بعد تشكيل الحكومة
السالمية».

اآللية الحكومية

كما يأتي االحتفال وسط الهزة التي تعرضت لها

الحكومة أول من أم��س والتي ت��رددت أص��داؤه��ا في
الوسط السياسي ،مع بروز اعتراضات على تغيير آلية
عمل الحكومة في هذا الوقت.
وب��رزت أمس زي��ارة وزي��ر الصحة وائ��ل أبو فاعور
الرابية موفدا ً من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط حيث التقى العماد عون بحضور الوزير
باسيل.
وأدرج أبو فاعور الزيارة في إطار حرص جنبالط
على التشاور مع عون في كل األمور ،وأشار أبو فاعور
إلى «أن الحديث كان مطوال ً وشمل القضايا كلها» .وأكد
أبو فاعور»أن ال أحد بيننا يريد أن يسقط هيكل الحكومة
على من فيها ،الحكومة تقوم بدور كبير بحكمة الرئيس
تمام سالم وبتفاهم كل القوى السياسية ،والمطلوب
تسيير عملها واالنتقال من التعطيل المتبادل إلى العمل
المتبادل ،والتفاهم في كيفية تسيير أمور المواطنين
من دون الدخول في سوابق دستورية جديدة أو مواقف
دستورية تربكنا مستقبالً أو تنتج منها صراعات
دستورية أو سياسية مستقبالً».
إلى ذلك ،جمدت جلسات مجلس ال��وزراء بانتظار
االتفاق على تعديل آلية عمل الحكومة القائمة على
إجماع لـ» 24وزيرا ًعلى أي قرار» .ولهذه الغاية سيلتقي
الرئيسان بري وسالم في الساعات المقبلة إليجاد حل
لهذه المشكلة التي باتت تهدد العمل الحكومي.
وأكدت مصادر وزاري��ة في  14آذار لـ»البناء» «أن
االتجاه هو لإلبقاء على صيغة التوافق باإلجماع على
المراسيم التي تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية،
واعتماد األكثرية العادية للمراسيم التي تتطلب ذلك،
والتصويت للقرارات التي تتخذ بأكثرية الثلثين».
وأك��د وزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية رشيد درب��اس
لـ»البناء» «أن العالج الموقت لم يعد ينفع» ،الفتا ً
إل��ى «أن لبنان ال يستطيع أن يبقى من دون رئيس
للجمهورية» .وأشار إلى «مماحكات سياسية تجري
بين الوزراء في االجتماعات ،وأن المسألة أخطر بكثير
من أن تدار بهذه الطريقة وبهذه الحكومة».
وأوض���ح «أن م��ا طرحه ف��ي م��ا يتعلق بالمنطقة
االقتصادية في طرابلس هو تعيين مجلس إدارة،
فهناك قانون صادر منذ عام  2008ولم يع ّد يحتمل ألن
المنطقة االقتصادية ستصبح أمرا ً واقعاً» ،الفتا ً إلى أن
مجلس اإلنماء واإلعمار بدأ بتلزيم ردم البحر.

حزب الله:
لن نرد على الحرتقات

على خط آخ��ر ،يتوقع أن تعقد الجلسة السابعة
للحوار بين حزب الله وتيار المستقبل يوم األربعاء
المقبل .وأكد نائب األمين العام لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم «أن الحوار بين حزب الله و»المستقبل» جيد
وإيجابي ومفيد ،ولمسنا الجدية عند الطرفين وقرار

الطرفين أن يستمرا في الحوار وأن ال يردا على حرتقات
المتضررين من الذين ال يرغبون في الحوار».
ورأى قاسم «أن لبنان في درجة مهمة من االستقرار
األمني والسياسي ولكن هذا االستقرار قراره سياسي،
ولوال اإلجماع الدولي اإلقليمي على أن االستقرار في
لبنان ينفع الجميع ،لما وجدنا هذا االستقرار ،ألن
معطيات المنطقة والتهابها تفترض أن ينعكس األمر
بسلبياته على لبنان».

خطة البقاع مستمرة

في غضون ذلك ،واصلت القوة األمنية المشتركة
إجراءاتها المشددة في منطقة البقاع ،حيث قامت
بتنفيذ سلسلة عمليات دهم شملت مناطق بعلبك،
بريتال ،حورتعال ،دورس والحمودية وبلدات أخرى،
وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف  56شخصا ً من
المطلوبين والمشتبه بهم والمخالفين ،كما ضبطت
 18سيارة من دون أوراق قانونية ،وحوالى  2طن من
مادة حشيشة الكيف موضبة داخل مستودع في بلدة
الحمودية ،باإلضافة إلى كمية من األعتدة العسكرية
والذخائر وأجهزة االتصال.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق وصل ومدير
عام األمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام
لألمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص إلى ثكنة أبلح
في البقاع وعقد اجتماعا ً أمنيا ً بحضور قادة األجهزة
األمنية في البقاع .وش��دد المشنوق على أن «ال أحد
فوق القانون» ،معلنا ً «أن كبار المطلوبين انتقلوا
إلى سورية ،ولكن استمرار تطبيق الخطة األمنية هو
لمنعهم من العودة إلى لبنان ،فمن يعود منهم سيتم
توقيفه ويدفع ثمن أفعاله» .وأشار إلى إنشاء غرفة
عمليات ثابتة ودائمة من الجيش وقوى األمن الداخلي
واألمن العام مهمتها متابعة وضع هؤالء المطلوبين.

بري :للتنسيق
بين لبنان وسورية

وفي سياق متصل بحث الرئيس بري مع السفير
السوري علي عبد الكريم علي العالقات بين لبنان
وسورية والوضع على الحدود ،واإلجراءات التي يتم
عالجها اآلن .ونقل عبد الكريم عن بري حرصه «على
تأكيد أن تجري األمور في إيقاع سريع ألنّ العالقة بين
البلدين ،وبين الشعب الواحد فيهما تفرض أخوة كاملة
وتطبيقا ً أمينا ً وتنسيقا ً بين الدولتين وبين الحكومتين.
والتنسيق األوج��ب هو بين الجيشين والحكومتين
لمواجهة اإلرهاب ومخاطره التي رأى أنها تعطي نتائج
إيجابية لصالح االنتصار على هذا اإلرهاب ،وبالتالي
على اإلرهاب اإلسرائيلي الظهير والداعم له».

«بوكو حرام» ت�شن هجوم ًا على ت�شاد للمرة الأولى
شنت جماعة «بوكو ح��رام» هجوما ً على تشاد
مساء أمس وهو الهجوم األول من نوعه على األراضي
التشادية ،بحسب مصادر أمنية .وقال مسؤولون إن
مسلحين عبروا بحيرة تشاد باستخدام قوارب ذات
محركات ونفذوا هجوما ً على قرية تقع على شاطئ
البحيرة.
وأشار شهود عيان إلى أن المسلحين تقهقروا أمام
القوات التشادية بعد أن قتلوا ع��ددا ً من األشخاص

في قرية نغوبا .والسلطات التشادية أعلنت عن مقتل
مسؤول محلي خالل الهجوم.
وذكر سكان بالقرية أن المسلحين أضرموا النار في
عدد من البيوت المصنوعة من القش.
كانت تشاد انضمت في اآلونة األخيرة إلى تحالف
عسكري يضم نيجيريا والنيجر والكاميرون للتصدي
لهجمات «بوكو ح��رام» التي يشنها المسلحون عبر
المنطقة الحدودية المشتركة مع نيجيريا.

واستولت «ب��وك��و ح���رام» على ق��رى وب��ل��دات في
الشمال الشرقي من نيجيريا بعد ست سنوات من
التمرد على الحكومة المركزية في العاصمة أبوجا.
وكانت مبادرة تقودها فرنسا دعت كالً من نيجيريا
والنيجر والكاميرون وتشاد إلى المساهمة بنحو 700
جندي لتشكيل قوة مشتركة متعددة الجنسية تتصدى
لـ»بوكو حرام» لكن لم يأخذ أي بلد من هذه البلدان
خطوات عملية باتجاه إنشاء هذه القوة.

وا�شنطن ودم�شق ( ...تتمة �ص)1
 ربحت سورية نصف الحرب ،وبقي النصفالثاني في مواجهة الخطة المك ّملة للخطة األولى،
والتي اكتشفتها سورية مبكراً .فسورية تدرك أنّ
حربها م��ع أميركا ،وال��ب��اق��ي ك��وم��ب��ارس ،وجواب
س��وري��ة ه��و :مقابل «إس��رائ��ي��ل» ه��ا ه��ي المقاومة،
وب��درج��ة وض���وح ال����دور «اإلس��رائ��ي��ل��ي» يتوضح
ويعلن دور ال��م��ق��اوم��ة ،وكلما ت��م��ادت «إسرائيل»
ف��ي لعبة ال��ن��ار ،ظ��ه��رت ن��ار المقاومة ال��ت��ي أع��دّت
بعناية على رغم ك ّل مشاكل الحرب ،لتكون جاهزة
وف ّعالة ومفاجئة عند الحاجة ،وطالما أنّ أميركا
هي مايسترو الحرب ،فك ّل من تمتدحه أميركا هو
أولوية اإلس��ق��اط ،وك�� ّل من تعلن الحرب عليه ،هو
الحلقة األخيرة للحرب ،وه��ذه هي الحال بالتتابع
لك ّل من «الجيش الحر» الذي كان أولوية اإلسقاط
و»داع������ش» ال����ذي ي��ب��ق��ى ال��ح��ل��ق��ة األخ���ي���رة لحرب
سورية ،ولكن يبقى في الوسط من تتغاضى عنه
أميركا ،وال تذكره إال ك ّل ستة شهور مرة ،ويقدّمه
حلفاء أميركا ك ّل على طريقته فتصفه «إسرائيل»
بالجهة الموثوقة ،وغيرها يصفه بالفريق المعتدل،
وتصله األم����وال واألس��ل��ح��ة ب�لا ت��وق��ف ،ويتسلّم
حدود سورية مع لبنان واألردن ،وتعلن «إسرائيل»
أنه مشروعها لحزام أمني في الجوالن ،إنه «جبهة
ال��ن��ص��رة» ،ال��خ��ط��ة رق���م «ب» ،إذن ت��ض��ع الدولة
ال��س��وري��ة أولويتها ال��ج��دي��دة ،وخطتها الجديدة،
ال��ع��م��ل ع��ل��ن��ا ً وب�ل�ا ح���رج م��ع ال��م��ق��اوم��ة ف��ي جنوب
سورية للقضاء على «جبهة النصرة» ،واستفزاز
«إسرائي ّل» بهدم جدارها ال��ح��دودي ،بعدما قادها
الغباء «اإلسرائيلي» بتقديم عملية القنيطرة عذرا ً
للمقاومة ل��ر ّد في م��زارع شبعا يرسم ميزان ردع
وقواعد اشتباك جديدة ،فإنْ تدخلت «إسرائيل» في
الحرب على «النصرة» ،كانت تخرق قواعد االشتباك
وتذهب للحرب وتحت أي عنوان؟ الدفاع عن فرع
تنظيم «القاعدة»؟ والتدخل في مواجهة يفترض أنها
ال تعنيها ،تدور بين الجيش السوري واإلرهابيين
على األرض السورية ...وإال فلتتج ّرع «إسرائيل»
س ّم هزيمتها وتصمت.
 بعد النصر في نهايات حرب الجنوب السوري،ول���و اس��ت��غ��رق��ت ش���ه���وراً ،وت��ض��ح��ي��ات ،ستكون
الحرب قد انتهت عمليا ً في سورية ،وم��ا بقي هو
تنظيم «داعش» ،الذي تستطيع سورية أكثر من أي
دولة أخرى في العالم التعايش مع وجوده كتحدّ،
تق ّرر هي توقيت الحرب عليه ،وهذه المرة ،عندما
يرضخ األميركي وتحالفه الفاشل والغبي لشروط
سورية في كيف يمكن هزيمة «داع��ش» والقضاء
على دويلته.
ً
ً
 ال���ح���روب أوال وأخ����ي����را ،ق��ي��م��ت��ه��ا المضافةب��ث�لاث ت��ت��ف�� ّوق ف��ي��ه��ا س���وري���ة ،ال��ق��ض��ي��ة المحقة،
وامتالك السيطرة على الزمن ،والقدرة على تح ّمل
التضحيات ،ثالث ال تملكها أميركا فتخسر.

ناصر قنديل

ميركل ترف�ض ...
(تتمة �ص)1
تطبيقها ل��م��دة أس��ب��وع إلف��س��اح المجال
أم��ام نجاح مفاوضات السالم في مينسك
بخصوص تسوية األزمة في شرق أوكرانيا.
وكان اجتماع وزراء خارجية االتحاد في
بروكسيل قد اتخذ ق��رارا ً بتوسيع القائمة
السوداء في اجتماعه نهاية األسبوع الماضي
في اتصال مع األحداث التي شهدتها مدينة
م��اري��وب��ول الساحلية ف��ي ج��ن��وب شرقي
أوكرانيا.
وسيتم تجميد أص��ول األشخاص الذين
ج��رت إضافتهم إل��ى القائمة ال��س��وداء كما
سيحظر منحهم تأشيرات دخ��ول إلى دول
االتحاد األوروبي.

أما الفضيحة الكبرى المعلنة فهي تهريب تركيا لإلرهابية الفرنسية حياة
بومدين عبر الحدود التركية إلى سورية قبيل ارتكاب جريمة باريس .ومن جهة
أخرى ،لم يعد ممكنا ً بالنسبة للدول األوروبية إنكار الدور اإلرهابي الذي مارسه
نظام رجب طيب أردوغان في تمرير عشرات اآلالف من اإلرهابيين إلى سورية.
فقد ذكرت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل أن« :تركيا تمثل محطة «ترانزيت»
لتدفق مقاتلي داعش إلى العراق وسورية» .وكانت مجلة دير شبيغل األلمانية
قد ذكرت بتاريخ السابع من شباط الجاري أن حوالى  100امرأة من ألمانيا
توجهن إلى العراق وسورية إما لمساعدة أزواجهن في مناطق القتال أو
االنضمام إلى صفوف «داعش».
لقد أعلن رئيس ال��وزراء الفرنسي مانويل فالس بتاريخ  9شباط ،2015
أن «هناك ما يقارب  1900شخص تم تحديد هويتهم ،سوا ًء كانوا فرنسيين
أو مقيمين في فرنسا ،على عالقة بالشبكات اإلرهابية .وهناك نحو 750
شخصا ً يقيمون هناك أو أقاموا و 410أشخاص ال يزالون في الموقع أو 260
شخصا ً غادروا ،و 80فرنسيا ً أو مقيما ً في فرنسا قتلوا» .ومما يدل على تواطؤ
فرنسا سياسيين وأمنيين مع اإلرهاب هو أنهم أغمضوا أعينهم عن اإلرهاب
واإلرهابيين طيلة أربع سنوات طالما أنه كان يضرب سورية ،وصحوا فقط
عندما عادت طيور الظالم إلى أعشاشها في باريس وغيرها .وفي هذا المجال
نشرت صحيفة «فيغارو» بتاريخ  3شباط ما يلي« :اعتقلت أجهزة األمن
الفرنسية ثمانية جهاديين (سبعة رجال وامرأة) في ضواحي مدينتي باريس
وليون يوم الثالثاء  3شباط تتراوح أعمار الجهاديين بين  22و 46سنة ،وعاد
ثالثة منهم من مناطق القتال التي قاتلوا فيها تحت راية الدولة اإلسالمية ...
وأن أعضاء المجموعة ذهبوا إلى سورية على ثالث دفعات في أيار عام .»2013
وأضافت الصحيفة أن «اإلحصاءات ُتشير إلى وجود  1400فرنسي أو مقيم في
فرنسا على عالقة بالجهاد».
وعلى رغم كل ما ورد أعاله ،إال أن دور النظام التركي في قتل السوريين يبقى
األكثر دناءة وانحطاطا ً وإرهاباً .وفي الوقت الذي انعكس هذا الدور اإلرهابي
دماء ودمارا ً في سورية والعراق ،إال أنه انعكس أيضا ً خطرا ً على أوروبا والعالم.
وأثق أن السوريين وكل من عانى من شرور اإلرهاب الذي ترعاه أجهزة النظام
التركي يعرفون جيدا ً أن دور أردوغ��ان كان األكثر خطراً ،ولم يتفاجأ العالم
عندما كشفت تركيا مؤخراً ،مؤخرا ً فقط ،عن حقائق لم تظهر إال اآلن عندما أعلن
الناطق باسم الخارجية التركية المدعو «تانجو بيلفيج» أن عدد المقاتلين
األجانب المحتمل عبورهم إلى سورية ،الحظوا أنهم يعرفون العدد المحتمل،
سجل زيادة تقدر بنحو ألفي شخص منذ األسبوع الفائت وحتى اآلن .وأشار هذا
الناطق الرسمي التركي إلى أنه« :يوجد في سورية قرابة  15ألف مقاتل أجنبي».
لقد اعترف بعض من ألقي القبض عليهم في تركيا بالذات ومنهم المدعو محمد
اشكار ،المتهم بدعم اإلرهاب ،بأنه كان ينقل السالح إلى اإلرهابيين بالتعاون
مع االستخبارات التركية وقبل بدء األزمة فيها .فهل هناك من عاقل ال يصدق أن
النظام التركي كان خلف دخول هؤالء اإلرهابيين إلى سورية؟ أما نحن فقد قلنا
منذ البداية إن تركيا كانت خلف كل سفك الدماء في سورية وأنه يجب محاسبة
أردوغان بموجب قرارات مجلس األمن  2170و 2178و 2199التي اعتمدت
خالل األشهر القليلة الماضية تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة

بهدف محاربة «داعش» و»جبهة النصرة» وكل تنظيمات «القاعدة» المرتبطة
بها ومنع حركة اإلرهابيين األجانب ومنع استخدام النفط واآلثار في سورية
والعراق لتمويل نشاطات هذه التنظيمات اإلرهابية.
طيلة حرب اإلرهابيين على سورية وجد قادة «العدالة والتنمية» في تركيا
أنه ال يوجد أفضل من ظروف الفتنة والفوضى واإلره��اب في سورية ودول
عربية أخرى مثل ليبيا ومصر واليمن وتونس لتنفيذ مخططاتهم ومشاريعهم
الدنيئة.
ما أوردناه أعاله ال يمثل إال غيضا ً من فيض حول ما اعترف به مسؤولون
في تركيا وأوروبا والواليات المتحدة حول اإلرهاب الذي ضرب سورية .ومما
يدعو إلى االشمئزاز هو ذلك التحالف اإلرهابي غير المقدس بين بعض الدول
األوروبية والنظام التركي ،حيث يندر أن نجد قواسم مشتركة بين الدول
األوروبية والنظام التركي بعيدا ً عن استفادتها الخاصة من دور تركيا في حلف
الناتو .لكن المجتمع الدولي ،بما في ذلك األوروب��ي طبعاً ،شجب انتهاكات
النظام التركي السافرة والممنهجة لحقوق اإلنسان واالعتداء على المتظاهرين
السلميين واقتحام مكاتب الصحف واعتقال الصحافيين من دون محاكمة،
وحظر أردوغان وعصابته لمواقع التواصل االجتماعي ،باإلضافة إلى ما شهدته
الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير في استقاللية القضاء.
لقد أصبح كل سوري يعرف أن «إسرائيل» من خالل تحالفها مع فرنسا
والواليات المتحدة ونظام آل سعود وتآمرهم مع النظام التركي ،تقف خلف
التفاصيل الدقيقة والدمار الذي شهدته سورية والدماء الطاهرة التي سفكت في
كل أنحاء سورية .إن اإلرهاب و»إسرائيل» اسم واحد لما تشهده منطقتنا من
دمار ومعاناة .وما تحالف «إسرائيل» المكشوف مع «جبهة النصرة» و»الجيش
الحر» والتشكيالت المتأسلمة األخرى إال أعمال إرهابية أصبحت عارية لن
تغطيها أشجار التوت وأوراقها في كل العالم.
ويبقى السؤال األخير هو :لماذا لم تظهر بالنسبة للبعض هذه المعلومات
حول الطبيعة اإلرهابية لألزمة السورية إال اآلن؟ الجواب الوحيد على هذا
السؤال هو انكشاف أبعاد المؤامرة على سورية التي صمدت أربع سنوات
وقاومت ودافعت عن عزتها وكرامة شعبها وحرصها على استقالل قرارها
السياسي إزاء الصراع العربي – «اإلسرائيلي» .كما تأتي هذه االعترافات،
خصوصا ً التركية منها ،الستيعاب وامتصاص رد الفعل الدولي على الدور
التركي واألوروبي واألميركي الهدام في تأجيج األزمة السورية من خالل اإلرهاب
وأدواته المتمثلة بالمتشددين والتكفيريين والمتطرفين الذين يمارسون الذبح
وحرق البشر وهم أحياء وأكل قلوبهم وأكبادهم .ويأتي في مقدمة األسباب التي
عرت المتآمرين على سورية وأجهزتهم االستخباراتية ودفعتهم إلى االعتراف
بما صنعت أياديهم ،إنما يأتي أيضا ً الستيعاب ردود أفعال الشعوب داخل
تركيا والدول األوروبية وداخل الواليات المتحدة.
وتتتالى االعترافات التركية وغيرها ظنا ً من هؤالء أن يد العدالة لن تطاولهم.
وإذا اعتقد هؤالء أنّ مقولة« :كاد المريب أن يقول خذوني» ال تنطبق عليهم ،فهم
مخطئون.

د .فيصل المقداد

الجي�ش يح�صن ( ...تتمة �ص)1
(الرئيس األسد) منذ أي��ام ...سأستمر وآمل
لقاءه مجدداً ،هناك حوار مهم بيننا ،هو ما
زال رئيسا ً لسورية ...هناك حكومة سورية
أيضاً ،وج��زء كبير من سورية ما زال تحت
سيطرتها ...سأواصل محادثاتي معه ألنه
جزء من الحل».
ب��دوره اعتبر كورتس أن��ه «ف��ي المعركة
ضد الدولة اإلسالمية قد يكون من الضروري
القتال على الجانب نفسه» قاصدا ً دمشق،
ومستطردا ً في الوقت نفسه أنه حتى إذا «لم
يكن األسد صديقا ً أو حتى شريكاً».
ٌ
موقف لالتحاد االوروبي
في موازاة ذلك ،برز
ل��م��ح ف��ي��ه إل���ى أخ��ط��اء ف��ي االستراتيجية
األوروب���ي���ة ت��ج��اه ال��ص��راع��ات ف��ي ال��ش��رق
األوسط ،وقال في بيانٍ له إن هناك حاج ًة إلى

معالجة هذه األزمات والصراعات ،وبخاصة
في ليبيا وسورية من خالل إعادة التفكير في
استراتيجية النهج األوروبي المعتمد حيالها.
وأعلن مجموعة إج��راءاتٍ للحد من خطر
التهديدات اإلرهابية التي تواجهها أوروب��ا،
وق��ال االت��ح��اد «إن ه��ذه االج���راءات تتضمن
منع سفر المتهمين باإلنتماء إلى المنظمات
اإلرهابية وتعزيز المراقبة على حدود منطقة
شنغن».
ميدانياً ،كثفت وح��دات الجيش السوري
ضرباتها لتجمعات المسلحين فى بلدات
وتالل استراتيجية شمال غرب درعا بالتزامن
مع عمليات مركزة في مناطق أخ��رى بريف
المدينة.
وقد ثبت الجيش نقاطا ً عسكرية جديدة

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
الهرمل ـ دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور
إلى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقا ً لتبلغ البريد
المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
إسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

شركة االزدهار التجارية (تضامن)
شركة لولوة للتجارة والتأمين
حسين محمد عالم
الشركة اللبنانية لإلنماء ـ سرعين
زهير حسن شاهين
فواز حسين شومان
توفيق علي أحمد قاسم
قاسم محمد المنيني
أحمد حسن ناصر الدين
فادي نديم رحمه
علي مهدي حبيب
هولو حسن قاسم
هولو حسن قاسم
حسن عمر الحموي
علي حسين زعيتر
معين حرب حرب
شركة صابر وعليا التجارية
وليد محمد الشل
األمانة للتعهدات العامة
الوسام للتجارة والتعهدات
ديب محمد أسعد موسى
عبد الكريم مهدي الرمح
أكرم خليل شومان
مأمون محمد ناصر
باسم محمد رضا فرحات
ياسر يوسف العميري
رضا علي الديراني
رضا علي الديراني
عميد نهاد حبلص
ربيع كرم يونس
ملحم محمد حمزه
الياس مطانوس مطر
شركة الكوثر لأللبان واألجبان
شركة محفوظ إخوان ـ محمد محفوظ وشركاه
غزوان وجيه رحمة
سعد محمد حيدر
محمد عالم عالم
حسين ضياء علي طليس
علي موسى حوماني
خليل محمد معاوية
لينا يوسف الدني
علي مخيبر الديراني
عبد الرحمن محمد يحي
علي محمد الموسوي
جعفر علي المقداد
عدنان عبد الكريم ناصر الدين
شركة منار تعنايل لأللبان واألجبان التجارية
عاهد علي أمهز
أنطوان رايق ضاهر
سليمان سمير شحاده
أكرم علي اسماعيل
ش��رك��ة  WOODل��ل��ت��ج��ارة واالس��ت��ي��راد

RR137682910LB
RR137682906LB
RR137684589LB
RR137682883LB
RR137685244LB
RR137683019LB
RR137683040LB
RR137684632LB
RR137683190LB
RR137683230LB
RR137685045LB
RR137684650LB
RR137685054LB
RR150026697LB
RR137685346LB
RR137683274LB
RR137682835LB
RR137683328LB
RR137682818LB
RR137682804LB
RR137683800LB
RR137685385LB
RR137683433LB
RR137685071LB
RR137683464LB
RR137683495LB
RR137683521LB
RR137684898LB
RR150026737LB
RR137683827LB
RR137683977LB
RR137683858LB
RR137682778LB
RR137682543LB
RR137684028LB
RR137684080LB
RR137684717LB
RR137684120LB
RR137684941LB
RR137684385LB
RR137684399LB
RR137684456LB
RR137684460LB
RR137684663LB
RR137684473LB
RR137684561LB
RR137682588LB
RR137684500LB
RR137684527LB
RR137684592LB
RR137684615LB
RR137682645LB

45407
46551
113528
126374
126936
190714
210076
212038
245399
247750
269396
283049
283049
289830
292831
293066
363040
364626
501909
501936
505461
517849
531127
534988
541434
545303
547900
547900
573576
639034
874339
1009438
1280525
1285057
1295814
1454959
1493472
1504198
1906045
1954588
1963246
2013744
2019218
2072080
2107130
2184977
2199773
2202506
2392439
2479994
2642370
2673601

والتصدير سويدان أكرم ناصر الدين وشركاه
شركة تيرانيه للتجارة واالستيراد والتصدير

2692276

RR137682659LB

حسين يوسف شمس وشركاه
انمار عرفان النقشبندي
أحمد علي سلمان
غضبان حسين الغضبان

2847223
2933648
2935631

RR137684748LB
RR137684544LB
RR137684751LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة بعلبك
بالتكليف إبراهيم همدر
التكليف 175

شركة «مجاس العقارية ش.م.ل»

رأسمالها /1.000.000.000/ل.ل .محرر بكامله
مركزها الرئيسي المدور ـ الكرنيتنا ـ بيروت
سجل تجاري بيروت رقم 66654

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية سنوية

كاد المريب ( ...تتمة �ص)1
فيه أن ما ينقله الكثير إلينا من المسؤولين األوروبيين حول ما ي��دور في
اجتماعاتهم سواء كان على مستوى القمة أو مستوى وزراء الخارجية ،جعل
الصورة تظهر بوضوح من خالل ما نسمعه عن عزل المواقف المتشددة لبلدان
داخل االتحاد األوروب��ي مثل الموقفين الفرنسي والبريطاني ،مقابل أصوات
تعكس عقالنية الرؤية والتحليل لدى عدد كبير من ممثلي الدول األخرى .وعلى
رغم عدم وجود تغير كبير في بيانات وثرثرة هؤالء المسؤولين ،إال أنه أصبح
أمرا ً حقيقيا ً أن نقول إن المواقف المتشددة أصبحت تتراجع على خلفية ما يجري
على األرض في سورية والمنطقة .فقد سمعنا ،على سبيل المثال ،أن الخارجية
الفرنسية قامت باستدعاء أحد سفراء دولة عضو في االتحاد األوروبي وتقديم
احتجاج رسمي على موقف وزير خارجيتها الذي عبّر عنه في أحد االجتماعات
الوزارية األوروبية .أما الكالم الكثير الذي تحفل به الوثائق الصادرة عن هذه
االجتماعات ،فإنه يعكس عمليا ً قناعة هؤالء بأن مواقفهم السابقة حول سورية
كانت حبلى باألخطاء والتناقض وقصر النظر .إن الرئيس أو الوزير الذي ال ينظر
أبعد من أنفه ،ليس قائدا ً وال مسؤوال ً كما هي الحال بالنسبة لقيادات في فرنسا
وبريطانيا والواليات المتحدة .فهؤالء القادة الذين كابروا وكذبوا على شعوبهم
لفترة تزيد على أربعة أعوام يتحملون نتائج اإلرهاب الذي ضرب بلدانهم من
دون رحمة ،خصوصا ً طيلة الشهرين الماضيين في فرنسا على األقل .كما ظهر
جليا ً مؤخرا ً ذلك التأثير السياسي المدمر على األمن واالستخبارات .فنحن
نسمع بين وقت وآخر حول الضغوط التي مارسها السياسيون األوروبيون
على األجهزة األمنية األوروبية وإلزامها بتنفيذ مؤامرات واعتماد إج��راءات
تتناقض مع مصالح الشعوب األوروبية لتلبية سياسات نابعة من أبعاد
شخصية تخدم أجندات انتخابية أو شعبوية على المدى القصير ،إال َّ أنها
تضر بمصالح هذه البلدان على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد .وفي هذا
المجال ،كتبت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية بتاريخ الخامس من شباط ما
يلي« :تعرف األجهزة المعنية أن فرنسيين اثنين يأتون إلى تركيا بقصد الذهاب
إلى سورية».
لقد أكدت سورية منذ بدء األزمة فيها على الدور الخطير الذي قامت به بعض
الحكومات واالستخبارات األوروبية في تعزيز آلة القتل والتدمير اإلرهابية في
سورية .ولم نكن بحاجة إلى أن تؤكد االستخبارات األميركية أنه وصل إلى
سورية خالل وقت ليس بعيدا ً من اآلن ما يزيد على عشرين ألفا ً من اإلرهابيين
األجانب من تسعين بلدا ً من العالم .وكما أكدنا سابقاً ،فإنه من الخطأ التمادي في
إنكار ذلك من قبل القيادات األوروبية وأدواتهم في المنطقة وخارجها من أتراك
وسعوديين وأردنيين ،فهل يمكن أن تقوم تركيا بتمرير كل هؤالء اإلرهابيين إلى
سورية من دون علم وموافقة بعض أجهزة االستخبارات الغربية وبخاصة
منها األميركية والفرنسية؟ ومما يعري األكاذيب األوروبية واألميركية هو أن
االعتراف بمثل هذه الحقائق لم يأتِ إال بعد أحداث باريس واألحداث األخرى في
فرنسا وأستراليا وهولندا وبلجيكا وغيرها التي كشفت حجم التعاون اإلرهابي
الكبير الذي دفعت به الحكومة الفرنسية وغيرها مع تركيا حيث ورد في ذات
الصحيفة ما يلي« :طردت السلطات التركية حتى اليوم أكثر من ألف شخص
يتطلعون إلى الجهاد ،كانت أسماؤهم موجودة في قائمة تتضمن سبعة آالف
اسم ،وتم إعدادها بمساعدة بعض الدول األجنبية».

�إعالنات ر�سمية

وتحصينات في المناطق التي سيطر عليها
مع انطالق عملياته في الجنوب ،واستهدفت
وحداته المدفعية والصاروخية تجمعات
للمسلحين في تل عنتر وتل العالقية على
مثلث دير العدس  -كفر ناسج  -كفر شمس.
كما استهدفت وح��دات اخرى من الجيش
مسلحين في التل الشمالي لبلدة زمرين وفي
بلدتي سملين وانخل بمنطقة جيدور حوران
ومنطقة الشيخ مسكين وطفس وعتمان.
ووس��ع الجيش م��ح��اور قتاله مستهدفا ً
تحركات المسلحين في الجزء الشرقي من
درعا ،في الحراك والجيزة ومعربة وبصرى
الشام.
وفي سياق متصل ،وسعت وحدات حماية
الشعب عملياتها العسكرية بعد نجاحها في

طرد مسلحي «داعش» من مدينة عين العرب
وعشرات القرى في ريفها.
وتقدمت الوحدات الكردية باتجاه مدينة تل
أبيض الواقعة شمال محافظة الرقة بحوالى
 100كلم ،ويقابلها من الجانب التركي مدينة
أقجقال ويربط ما بين المدينتين معبر تل
أبيض الحدودي.
ومع انطالق شرارة المعركة ،سارع الجيش
التركي إلى إخالء الشريط الحدودي المقابل
للمدينة ونشر دبابته على ط��ول الحدود،
وذلك انسجاما ً مع ما صرح به الرئيس التركي
رجب طيب اردوغان عقب تحرير عين العرب،
بأن أنقرة ال تريد إقامة منطقة كردية خاضعة
لحكم ذاتي في سورية ،على غرار تلك القائمة
في العراق.

يتشرف مجلس إدارة شركة مجاس العقارية ش.م.ل .الذي انعقد بتاريخ
 2015/2/13عند الساعة الثالثة من بعد الظهر ،بدعوة حضرات السادة
المساهمين إلى حضور جمعية عمومية عادية سنوية للشركة ،ستعقد عند
الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه  2015/3/6في مركز الشركة
في بيروت ـ المدور ـ الكرنتينا ،وذلك للتداول في جدول األعمال التالي:
 )1اإلستماع إلى تقريري مجلس اإلدارة العام والخاص حول حسابات وأعمال
الشركة للسنة المالية .2013
 )2اإلستماع إلى تقريري مفوضي المراقبة حول حسابات وأعمال الشركة
للسنة المالية .2013
 )3اإلط�لاع ودراس��ة الميزانية العمومية والحسابات الموقوفة بتاريخ
 2013/12/31واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
 )4إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم للشركة للسنة المالية
.2013
 )5منح المصادقات والتراخيص المنصوص عنها في المادتين  158و 159من
قانون التجارة.
 )6مخصصات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية .2014
 )7التأكيد على تعيين مفوض مراقبة أساسي للعام  2014وتحديد بدل
أتعابه.
 )8إنتخاب عضو مجلس إدارة إضافي في مجلس إدارة الشركة.
 )9أمور أخرى مختلفة.
بيروت في 2015/2/13
مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
كمال أنطون طنوس

شركة «مجاس العقارية ش.م.ل»

رأسمالها /1.000.000.000/ل.ل .محرر بكامله
مركزها الرئيسي المدور ـ الكرنيتنا ـ بيروت
سجل تجاري بيروت رقم 66654

دعوة لحضور جمعية عمومية غير عادية

يتشرف مجلس إدارة شركة مجاس العقارية ش.م.ل .الذي انعقد
بتاريخ  2015/2/13عند الساعة الثانية من بعد الظهر ،بدعوة حضرات
السادة المساهمين إلى حضور جمعية عمومية غير عادية للشركة ،ستعقد
عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2015/3/5
في مركز الشركة في بيروت ـ المدور ـ الكرنتينا ،وذلك للتداول في جدول
األعمال التالي:
 )1تعديل الفقرة  42ـ  22من المادة  22من النظام األساسي للشركة
التي تنص على إنتقال األسهم.
 )2تعديل الفقرة  21ـ  40من المادة  40من النظام األساسي للشركة
التي تنص على أسهم الضمان.
 )3أمور أخرى مختلفة.
بيروت في 2015/2/13
مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
كمال أنطون طنوس

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس��ت��دراج ع���روض إلج���راء تأمين آليات
المؤسسة ضد الغير والمسؤولية المدنية.
يمكن للراغبين في االش��ت��راك 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/20000 /ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء

لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق « »12ـ المبنى
المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو نهار
الجمعة الواقع في  2015/3/6عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/2/6
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 259

