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تتمات
ربع ال�ساعة الأخير ( ...تتمة �ص)1

في لبنان ،ترقب للمسار المتعثر لآللية الحكومية التي أرادها رئيس
الحكومة تمام سالم ،والتي تبدو طالعا ً سيئا ً على حكومته ،بتوقفها عن
العمل من جهة ،وصعوبة عودتها إلى اإلنتاجية بعد تشرذمها في ضوء
االنقسام حول اآللية ،من جهة مقابلة ،بينما دعاة التسريع بالسير نحو
التفاهمات التي تس ّهل وتوصل إل��ى االستحقاق الرئاسي ي��رون في
التعثر الحكومي فرصة للدق على حديد الحوارات وهي حامية.

اآللية الحكومية

فيما لم يحسم بعد موضوع آلية عمل الحكومة وبالتالي بقاء اجتماعها
هذا األسبوع ،معلقاً ،لن تعقد الجلسة الثامنة من الحوار بين حزب الله وتيار
المستقبل هذا األسبوع أيضاً ،بحسب ما أكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل
لـ«البناء» .وإذ أشارت المصادر إلى «أن أجواء لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه
بري الرئيس وسعد الحريري كانت ايجابية» ،لفتت إلى «أنهما أجريا بحثا ً لما
توصلت إليه الجلسات السبع من حوار عين التينة ،وأجمعا على ضرورة
تسهيل عمل الحكومة».

ال إجماع على تغيير اآللية

وبانتظار عودة رئيس الحكومة تمام سالم من زيارته إلى روما ،أكد وزير
العمل سجعان قزي لـ«البناء» تأييد حزب الكتائب استئناف عقد جلسات
مجلس الوزراء وفق اآللية الحالية» .وإذ لفت إلى «أن التغيير في اآللية يحتاج
إلى إجماع وزاري» ،أكد قزي «أن هذا االجماع غير موجود وبالتالي فإن طرح
هذه الفكرة ال يعني أنها ستالقي قبوال ً عند جميع الكتل السياسية» .وشدد على
«أنه من المفروض أن توجه دعوات من قبل الرئيس سالم لعقد جلسة لمجلس
الوزراء هذا األسبوع أقله للبحث في آلية العمل الحكومي» ،متوقعا ً «أن تبدأ
االتصاالت من جديد هذا األسبوع في هذا الشأن».
ونفى قزي «أن يكون اللقاء الذي عقد عند الرئيس ميشال سليمان مقدمة
لوالدة كتلة وزارية» ،الفتا ً إلى أن «هذه المجموعة الوزارية لديها ه ّم انتخاب
رئيس للجمهورية ،وكيفية تسريع عملية االنتخاب ،والحؤول دون تغييب
صالحيات رئاسة الجمهورية ،ولن تقبل بتغيير آلية العمل الحكومي» .ورجح
قزي «ان يلتقي الوزراء الثمانية الرئيس أمين الجميّل هذا األسبوع مع عودة
الرئيس سليمان من اإلمارات».

الراعي :عمل الحكومة
تصريف أعمال بالتوافق

ودخل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي على خط اآللية معتبرا ً
أن ال مجال لممارسة الحكومة صالحيات رئيس الجمهورية إال بالتوافق
وبذهنية تصريف األعمال.
وقال الراعي في عظة األحد في بكركي« :ال أحد من البشر منزه عن األمراض

الشخصية التي تظهر في نتائجها السيئة في الممارسة السياسية السيئة،
حيث تغيب خدمة الخير العام ،ويح ّل محلها السعي إلى المصالح والمكاسب
الشخصية والفئوية والمذهبية ،وفي مخالفة الدستور والميثاق الوطني
وصيغة العيش معا ً بتعاون وتكامل .وقد بلغت هذه المخالفة ذروتها في
عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ تسعة أشهر ،وبالتالي في تعثر ممارسة
صالحيات المجلس النيابي ،وأعمال الحكومة التي تختلط صالحياتها
الدستورية بصالحيات رئيس الجمهورية هذه التي تتوالها بالوكالة ،وال
مجال لممارستها إال بالتوافق وبذهنية تصريف األعمال ال بابتكار آليات تتنافى
والدستور ،وكأن الفراغ الرئاسي أمر عادي».
وش �دّد على «أن الطريق األق��رب واألسلم واألضمن لهاتين المؤسستين
الدستوريتين من أجل استعادة مسارهما الطبيعي والدستوري ،إنما هو
انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد ،ما يقتضي السعي مع ذوي االرادات
الطيبة ولدى الدول المعنية والصديقة لتسهيل إجراء هذا االنتخاب».

متمسك بالحوار
حزب الله
ّ

من جهة أخرى ،وبينما تستم ّر االتصاالت واللقاءات بين «التيار الوطني
الحر» و»القوات اللبنانية» تمهيدا ً إلصدار الوثيقة المشتركة بينهما ،أكد «حزب
الله» تمسكه بالحوار مع «تيار المستقبل» ،وأن قراره هو أال يستدرج إلى أي
سجال إعالمي وسياسي فضالً عن أي سجال وتحريض مذهبي ،الفتا ً إلى «أن
الخطر التكفيري يستدعي من كل االطراف اللبنانية  8و 14آذار أن يتوافقوا على
استراتيجية وطنية لمواجهة هذا الخطر».
وشدد الوزير محمد فنيش على «أن الوضع في لبنان لم يعد يسمح بأن
نتعامل مع اإلستحقاق الرئاسي بعدم مسؤولية ومعرفة بتأثير من نختاره
على مجمل األوضاع السياسية في لبنان من خالل أوضاع المنطقة ،بل يجب
أن نبحث جميعا ً مع األوفر حظا ً واألكثر تمثيالً ونتحاور معه وتتحاور القوى
السياسية مع بعضها البعض لعلّه حصل تطور أو انفراج ما فنستفيد منه
جميعاً».
على صعيد آخر ،يستع ّد أهالي العسكريين المختطفين لدى تنظيم «داعش»
و»جبهة النصرة» للتحرك باتجاه عدد من القيادات السياسية ومن المتوقع أن
يلتقي وفد من األهالي الرئيس سعد الحريري في الساعات القليلة المقبلة.

مخاوف من تحرك خاليا نائمة

ووس��ط ال��ف��راغ السياسي والرئاسي والحكومي ،أك��دت مصادر مطلعة
لـ«البناء» وج��ود خاليا إرهابية نائمة في الشمال وفي األحياء المحيطة
بالمخيمات ،معربة عن خشيتها من تحركها في النصف الثاني من آذار المقبل
في السلسلة الشرقية» .وشددت المصادر على «أن حزب الله رفع والجيش
واألجهزة األمنية من الجاهزية لمراقبة هذه الخاليا» ،معتبرة «أن مديرية
المخابرات تكثف من عمليات الدهم والتفتيش لقطع الطريق على هذه الخاليا».
ولم تستبعد المصادر أيّ عمل جرمي في لبنان ،اال انها نفت وجود معلومات
مؤكدة أو موثوق بها حول التحضير لعمليات إرهابية».

�أن�صار اهلل :هادي انقلب على اتفاق ال�شراكة
بعد أن كانت العملية السياسية القائمة في اليمن
قد تجاوزته ،عاد الرئيس المستقيل عبدربه منصور
هادي إلى قلب هذه العملية بعد مغادرته صنعاء،
منسوب إليه بالشرعية القائمة على
وتمسكه في بيانٍ
ٍ
المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ،من
دون أن يشير إلى اتفاق السلم والشراكة ،واصفا ً ما
يحدث باالنقالب .يقول حمزة الحوثي عضو المجلس
السياسي ألنصار الله «الخطوة التي أقدم عليها هادي
كانت خطوة غير سليمة وغير موفقة ،وبدا البيان يوم
أمس بيانا ً متناقضا ً ومرتبكا ً وكان عبارة عن إنقالب
واضح على اتفاق السلم والشراكة الوطنية».

ف��ي ال��ش��ارع ل��م يستجد ش���ي ٌء ،سياسيا ً بعض
األح���زاب أي��دت البيان ودع��ت ه��ادي إل��ى ممارسة
مهماته ،منها التنظيم الناصري الذي وصف حوار
القوى السياسية بغير المجدي ،إضاف ًة إلى حزب
اإلصالح في عدن ،أما االشتراكي فقد دعا إلى حوا ٍر في
مكانٍ آم ٍن بمشاركة الرئيس هادي وفق صيغ ٍة جديدة.
يقول علي الصراري القيادي االشتراكي «نحتاج فعالً
إلى مكان تتحرر فيه األطراف كافة من أية ضغوطات
لكي يكون الحوار حقيقياً».
مراقبون يخشون من التداعيات التي قد تترتب
على هذه التطورات ،ال سيما بعد توقف المشاورات

السياسية ،حيث يقول عبدالله الدهمشي الكاتب
والمحلل السياسي «الحوار اآلن يجب أن يكون بين
األقاليم وليس بين القوى السياسية التي فشلت فشالً
ذريعا ً وأصبحت خارج التاريخ».
ه��ادي بدأ بالتحرك في عدن رغم تدهور حالته
الصحية ،حيث عقد لقا ًء قصيرا ً مع اللجنة األمنية
أكد فيه استمراره بمهماته الرئاسية ،وفيما تختلف
التوقعات في ش��أن الخيارات التي قد يلجأ إليها
ٍ
ضغوط خارجي ٍة
الرجل ،تتحدث المعلومات عن
وداخلي ٍة كبير ٍة تمارس عليه وتسعى إلى دفعه نحو
خياراتٍ قد تعمق األزمة في البالد.

عملية تركية ( ...تتمة �ص)1

في �أن نكون ( ...تتمة �ص)1

واعتبر المقداد أن العالقات الودية بين حكومة أردوغان و«داعش» هي
التي شجعت الحكومة التركية على القيام بهذا العدوان ،مؤكدا ً أن «من حق
سورية الدفاع عن أراضيها ،وسيتم التعامل مع العدوان بالشكل المطلوب
وفي الوقت المناسب» ،مضيفاً« :نحيل العدوان التركي وعالقة تركيا مع
داعش إلى االتحاد األوروبي والمجتمع الدولي».
وكانت تركيا نفذت عملية عسكرية برية شمال سورية إلجالء الحراس
األتراك لضريح سليمان شاه جد السلطان عثمان األول مؤسس االمبراطورية
العثمانية ،حيث أعلنت أنقرة رسميا ً على لسان رئيس الوزراء أحمد داوود
أوغلو أن العملية جرت بمشاركة  100آلية عسكرية بينها  39دباب ًة دخلت
األراضي السورية.
وقال أوغلو إن الرفات نقل موقتا ً إلى تركيا على أن ينقل الحقا ً إلى منطق ٍة
أخرى في سورية تحت السيطرة التركية ،في حين أكد الجيش التركي مقتل
جندي خالل العملية التي قال إنها لم تشهد اشتباكات.
الى ذلك ،أكدت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية مرضية أفخم أن تجهيز
وتسليح التنظيمات اإلرهابية التي تطلق عليها واشنطن اسم «المعتدلة»
يعد انتهاكا ً صريحا ً للقوانين الدولية ،وتكرارا ً لألخطاء االستراتيجية
السابقة التي أدت إلى إيجاد تنظيمات إرهابية كـ «داعش» و«جبهة النصرة»
وغيرها».

في الحقيقة ،هذا اإلرهاب التكفيري الذي يطوق العالم العربي وبلدنا أيضا ً
يدفع إلى التساؤل عن المصير القاتم الذي أصاب مجتمعاتنا ،في عصر يشهد
أيضا ً تحوالت جذرية تقلب المفاهيم السائدة رأسا ً على عقب ،ابتدا ًء من مفهوم
السيادة ،إلى الدولة القومية ،إلى الجهاد وغير ذلك .وها نحن نرى كيف يسير
المجتمع اللبناني على وجه الخصوص في االتجاهات المعاكسة من دون أن
يستوعب حقيق ًة ما يجري وما يدور حوله من أحداث جسام .لقد تم رفع شعار
«النأي بالنفس» وكأننا نعيش في كوكب آخر .تتشوه البيئة وتسيل الدماء
كاألنهر ونخبة من السياسيين الهون في قضايا عقيمة ،ومناقشات سقيمة تدور
حول القشور وكأننا نعيش على هامش األحداث.
لو كانت النخب الحاكمة تدرك خطورة ما يجري لكان المفروض فيهم أن
يكونوا أول المرابطين على التخوم بين لبنان وسورية ،يدافعون عن حريم
بلدهم من تمدد نار اإلره��اب وسموم التكفير .لو كانوا حريصين لما سمحوا
لظواهر شاذة ،في صيدا وطرابلس والبقاع تستغل حماسة الشباب الدينية
وتثير غرائزهم ،أن تتطور ل ُتحدث كل هذه الفوضى واالض��ط��راب وتخ ّرب
العالقات االجتماعية.
نعم على الدولة أن تحزم أمرها مع بداية الربيع .فنحن أمام استحقاق وطني
كبير كما قال سماحة السيد حسن نصر الله الجتثاث اإلرهاب .فعندما يذوب
الثلج على الدولة بأجهزتها األمنية كافة التحرك لضرب التكفيريين في جرود
عرسال والقلمون .ومسؤولية القوى السياسية دعم المؤسسة العسكرية ال
أن تقف على الحياد أو تمارس عادة التشكيك والتوهين ألنّ أحدا ً لن يستقر له
بال وال موطن إذا نجح التكفيريون ببسط نفوذهم .لم يعد التساهل مع هؤالء
مقبوالًَ ،وال دفن الرؤوس في الرمال مفيداً ،وال االنحاء أمام العاصفة حالً .على
اللبنانيين أن يواجهوا باقتدار ومسؤولية أو أنّ عليهم أنْ يقبلوا أذالء أن تتحول
بالدهم إلى ساحة للدواعش.
إ ّنه ال أمل بالشفاء من هذا الوباء التكفيري إن لم نكن في موقع المبادرة
والحضور .مصيرنا مرتبط بمصير المنطقة ككل ،وإن لم نكن حاضرين في
المنطقة لن نكون على أرض اسمها لبنان .هذا ليس قرارا ً بالهجوم واالرتباط
بمحاور بل إن مقتضى الحكمة إذا ما أردنا أن نحمي بلدنا هو أن نكون أولي بأس
وقوة.
فلننظر إلى ما يحصل في سورية .تركيا واالردن والعدو «اإلسرائيلي» تدخلوا
في شكل مباشر ويدعمون جماعات بكل الوسائل العسكرية والمالية واالعالمية.
وفي ليبيا دول غربية وعربية ومنها مصر مؤخرا ً باتت في قلب األحداث هناك.
نحن أم���ام م��وج��ات ج��دي��دة م��ن العنف اإلره��اب��ي ال���ذي تدعمه أميركا
و«إسرائيل» ،والتقارير التي ُتنشر تؤكد أن اإلدراة األميركية تسعى الى تعميم
الفوضى في العالم العربي لسنين طويلة ،فهل نقف مكتوفي األيدي أم نتحرك
لنصنع مصيرنا بأيدينا .فالمعادلة التي أسس لها سماحة السيد هي التي
تحمي لبنان .وال يتمسكنّ أحد بشعارات قديمة .المنطقة كلها تتغير والحدود
لم يعد لها اعتبار سياسي وسيادي أمام زحف الخرائط الجديدة ،فلنحجز لنا
مقعدا ً مع الكبار وإال على لبنان السالم!

القوات الجوية ( ...تتمة �ص)1
وفي حديثه عن مسألة مكافحة اإلرهاب ،قال السيسي« :إن من واجبنا
الحفاظ على أمن مصر ومعالجة كل المسائل العالقة» ،مشددا ً على أن
القوات المسلحة المصرية ال توجه أعماال ً عدائية ضد مدنيين.
وأكد السيسي أن مصر تدير عالقات توافقية مع كل دول العالم على
رأسها أميركا وروسيا والصين ودول أوروبا ،مذكرا ً بالمحادثات الثنائية
التي أجراها مع الرئيس األميركي باراك أوباما والتي وصفها باإليجابية.
وقال الرئيس المصري إن «ما يحدث في المنطقة يهدف إلى تمزيق
مصر والمنطقة».
وفي تلميح إلى فبركة التسريبات التي نسبت له في شأن الدول
الخليجية ،ق��ال السيسي« :ننظر بكل تقدير واح��ت��رام إل��ى أهلنا في
الخليج» ،منبها ً من كل محاوالت إثارة «الخالف والشقاق» بين مصر
ودول الخليج.

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
منتهى الخوري غبريل
زوجة الفقيد:
بناته :غادة زوجة الرفيق ايلي جرجس وعائلتها
ليديا
رحاب زوجة ابراهيم قرعوني وعائلتها
نبال زوجة جان بيار البعينه وعائلتها
أشقاؤه :جوزيف سالمه وأوالده وعائالتهم
أوالد المرحوم الياس سالمه وعائالتهم
أوال المرحوم جورج سالمه وعالئالتهم
شقيقاته :جوليات أرملة المرحوم منصور تابت وأوالدها وعائالتهم
تيريز أرملة المرحوم فؤاد المالح وأوالدها وعائالتهم
لولو أرملة المرحوم ابراهيم عقيقي وأوالدها وعائالتهم
نبيهة زوجة جوزيف فضول وأوالدها وعائالتهم
ينعون إليكم بمزيد من اإليمان والرجاء فقيدهم الغالي المرحوم

الرفيق

متى خليل �سالمه
أحتفل بالصالة ل��راح��ة نفسه أم��س األول السبت  21شباط
.2015
تقبل التعازي اليوم االثنين  23الجاري ابتداء من الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء في صالون في كنيسة مار
الياس الكبرى ـ انطلياس.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

�أداء جيد ( ...تتمة �ص)1
وتلفت هذه المصادر إلى أنّ أخطر السيناريوات العسكرية المتوقعة تتحدث
عن تداعيات معركة جنوب سورية على منطقة شبعا .فاالحتمال المتوقع يفيد
معني باالندفاع للسيطرة على منطقة فك االشتباك
بأنّ الجيش العربي السوري
ّ
لعام  1973الواقعة في موازاة منطقة الجوالن المحت ّل ،والتي تبلغ مساحتها
نحو  72كلم .وكانت «إسرائيل» خالل العام الماضي أرغمت قوات الـ»أندوف»
على االنسحاب منها لتح ّل مكانها مجموعات مسلحة من الجيش السوري من
جهة ومن «جبهة النصرة» من جهة أخرى .وفي حال استعاد الجيش السوري
السيطرة على هذه المنطقة فإنّ ذلك سيؤدّي الى عزل مجموعات «النصرة» ،وفي
األساس مجموعات «الجيش الحر» بقيادة اإلرهابي المدعو «المورو» عن دعمها
اللوجستي «اإلسرائيلي» .وفي هذه الحالة ستصبح هذه المجموعات المقدرة
بثالثة آالف عنصر والمتمركزة في منطقة بيت جن ومزارعها وريف القنيطرة،
أمام واحد من احتمالين ال ثالث لهما بالمنطق العسكري؛ إما االستسالم للجيش
السوري وإما التح ّول إلى حالة الهجوم باتجاه بلدة شبعا ومنطقتها.
ونبّهت مصادر مطلعة على هذه المعلومات إلى خطورة الموقف في شبعا
في حال تط ّور الهجوم السوري باتجاه منطقة الـ»أندوف» السورية ،وأوصت
بضرورة أخذ إجراءات احترازية أمنها تنظيم وجود النازحين السوريين فيها
على نحو يمنع تو ّرطهم في أية أحداث مرتقبة.
جدير بالذكر أنّ اآلالف النازحين السوريين يقطنون في شبعا ومنطقتها
امتدادا ً حتى راشيا وحاصبيا.

يوسف المصري

االتفاق الإيراني ( ...تتمة �ص)1

�إعالنات ر�سمية

 سيستم ّر التجاذب حتى نهاية آذار ،وستكون عروض القوة منحلفاء واشنطن عالية الوتيرة ،وسيكون الصمود من أطراف حلف
المقاومة وخصوصا ً سورية وحزب الله وثوار اليمن ،وصوالً إلى
ربح الجولة النهائية بوضع الحوار الثنائي طريقا ً لصياغة التسويات
من دون تقديم أي التزامات مسبقة.
 مساكين حلفاء حلفاء واشنطن من المستكتبين ،الذين ال يزالونيتحدثون بلغة الرهان على فشل المفاوضات األميركية  -اإليرانية،
وبينهم من وصفهم جيفري فيلتمان بفالسفة الرابع عشر من آذار.
ناصر قنديل

الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية
مديرية المالية العامة
مديرية الواردات
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل–
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت
– شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق االول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا االعالم على
موقع االلكتروني.
اسم المكلف

لأن الإرهاب �أ�صبح ( ...تتمة �ص)1
كان الفتا ً قول اوباما «إن الحملة اإلرهابية بين الس ّنة والشيعة في المنطقة
ستنتهي عندما تح ّل ال��دول الكبرى خالفاتها عبر ال��ح��وار ،وليس عبر حروب
بالوكالة» .هذا الكالم يش ّكل اعترافا ً صريحا ً بأن دوال ً كبرى ،بينها الواليات المتحدة
بطبيعة الحال ،تخوض حروبا ً بالوكالة في دول المنطقة ،اي في العراق وسورية
تحديداً ،كما في مصر (سيناء) واليمن وليبيا ولبنان.
من هم وكالء اميركا وغيرها في حروب المنطقة؟
لنبدأ ببالد الرافدين .ثمة حرب يخوضها «داعش» ضد العراق ،دول ًة وشعباً،
اي ضد كل مك ّوناته ،شيعة وس ّنة وكردا ً ومسيحيين وازيديين وصابئة .في البدء
كانت الواليات المتحدة تتغاضى عن هذه الحرب اإلرهابية ضد حكومة نوري
المالكي ،وتقدّم الدعم العسكري لـ ِ»داعش» بقصد إضعاف حكومة المالكي الفئوية
التي كانت تتلقى دعما ً من ايران .لكن ما ان تهاوت حكومة المالكي وتم ّكن «داعش»
من السيطرة على مدينة الموصل واإلنطالق منها لمحاولة السيطرة على أربيل
حتى عدّلت الواليات المتحدة سياستها فألتقت مع إيران في تقديم الدعم لحكومة
كردستان العراق لرد هجمة «داعش» على أربيل ،كما في مضاعفة دعم حكومة
بغداد لمواجهة تمدد اإلرهاب الى سائر محافظات البالد.
الى ذلك ،باشرت ادارة اوباما نهجا ً الفتا ً قوامه تشجيع عشائر محافظات نينوى
وصالح الدين واألنبار ،وج ّل سكانها من أهل الس ّنة ،على اقامة تنظيمات للحرس
الوطني تتولى ،باإلستقالل عن الجيش العراقي ،مهم َة مقاتلة «داعش» ،متبني ًة
مقولة اصدقائها القدامى من زعماء «الصحوة» بأن الجيش العراقي بات تنظيما ً
شيعيا ً وان من حق أهل الس ّنة ان تكون لهم قوات مسلحة للدفاع عن انفسهم.
صحيح ان الشقاق السني – الشيعي في العراق لم يتطور الى حرب أهلية،
لكن مبادرة ادارة اوباما الى دعوة زعماء عشائر وجماعات سنيّة الى واشنطن
لتحريضهم على اقامة تنظيمات أمنية خاصة خارج إطار الجيش العراقي تشير
بوضوح الى قيامها باستخدام السالح الديني والمذهبي في سياستها .وفي هذه
الحال ،هل يبقى لتحذير اوباما من استخدام اإلرهابيين للدين واإليديولوجيا
المتطرفة من صدقية في حربه على اإلرهاب؟
في سورية تتضح ازدواجية الواليات المتحدة حيال مسألة اإلستعانة بالوكالء
في «حربها» على اإلره��اب .فهي ال تخفي تزويدها مقاتلي المعارضة السورية
«المعتدلة» اسلح ًة ومعدات ليس لمحاربة «داع��ش» و«النصرة» بل لمحاربة
الجيش النظامي السوري الذي يتولى مقاومتهما في كل انحاء البالد .والحال ان
«داع��ش» و«النصرة» تم ّكنا من السيطرة على مواقع «الجيش السوري الحر»
وغيره من التنظيمات «المعتدلة» والحصول تاليا ً على اسلحتها التي كانت اميركا
وحلفاؤها قد زودتها بها.
هذا اإلخفاق المد ّوي في ادارة الصراع ضد اإلره��اب في سورية حمل بعض
المراقبين على الظن بأن استمرار الواليات المتحدة في تسليح المعارضة السورية
«المعتدلة» إن هو إالّ طريقة ملتوية لتأمين وصول السالح والعتاد الى «داعش»
و«النصرة»! حتى سفير اميركا السابق في دمشق روبرت فورد س ّفه مبادرة تسليح
المعارضة «المعتدلة».
ت��زداد الشكوك ح��د ًة مع قيام الواليات المتحدة وتركيا بعقد اتفاق لتدريب
وتجهيز خمسة آالف مقاتل للمعارضة «المعتدلة» ومن ثم إرسالهم الى سورية
لمقاتلة «داعش» و«النصرة» و...الجيش السوري! حتى لو افترضنا جدال ً ان هؤالء
المقاتلين الجدد المدربين لن ينهزموا امام فصائل اإلرهابيين ويسلّموهم اسلحتهم،
فإن سؤاال ً ملحاحا ً يبقى منتصباً :هل بإمكان خمسة آالف مقاتل سوري «معتدل» ان
يحاربوا في آن واحد الفصائل االرهابية والجيش السوري؟!
يتحصل من هذه الواقعات والتطورات ان الواليات المتحدة وغيرها من الدول
ّ
الكبرى والصغرى لم تتوصل بعد الى اقتناع حاسم بأن اإلره��اب اصبح خطرا ً
عالميا ً يستهدف جميع الدول والشعوب التي ال تجاري قياداته مذهبيا ً وسياسيا ً
وثقافياً .والحال انها تثابر على تنفيذ مخططات سياسية وأمنية تستهدف دوال ً في
المنطقة تقع خارج نطاق تبعيتها المباشرة او تش ّكل عائقا ً امام تنفيذ مخططاتها.
والتوسع والكوارث التي حققتها مختلف تنظيمات
آن األوان ،بعد كل التمدد
ّ
اإلره��اب في عالم العرب والمسلمين وفي سائر انحاء العالم ،لتقتنع كل الدول
بأن اإلرهاب هو آفة العصر ويهددها جميعاً ،وان محاربته تستوجب اعادة النظر
بسياساتها ومخططاتها الراهنة فتقدّم مواجهة الخطر األهم على الخطر األقل أهمية
والتناقضات الرئيسة على التناقضات الثانوية في العالقات الدولية ،وتجترح تاليا ً
استراتيجية عالمية متكاملة لمحاربة اإلرهاب في ك ّل أنحاء العالم.

د .عصام نعمان

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية ال��واردات ـ دائرة ضريبة الدخل ـ
المكلفين الواردة أسماؤهم 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
الموقع االلكتروني:
رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

إسم المكلف
شركة تي غروب ش.م.م

231043

RR146121396LB

2015/01/12

2015/01/30

شركة االستثمار العقاري

1448

RR146130340LB

2015/01/19

2015/01/28

عبد الرحمن محمد جبيلي

157246

RR146127306LB

2015/01/29

2015/02/03

شركة كورش ش.م.م

1169379

RR146131257LB

2015/01/29

2015/02/03

كورب ش.م.م

1169383

RR146131243LB

2015/01/29

2015/02/03

هشام محمد السبع

101351

RR146129531LB

2015/01/09

2015/01/20

زياد صالح الدين دمياطي

150227

RR146127986LB

2015/01/14

2015/01/22

وائل عدنان الجارودي

321838

RR146128814LB

2015/01/13

2015/01/27

غيابار ش.م.ل 377307 GHIABAR
ش.م.ل

RR146124123LB

2015/01/13

2015/01/21

ف��ال��ي��ه ب��ارك��ي��ن��غ سرفيسز 982613
ش.م.م

RR146127972LB

2015/01/13

2015/01/21

ش��رك��ة تايست أوف إيتالي 1003120
ش.م.م

RR146124052LB

2015/01/13

2015/01/23

ش��رك��ة س��ي��ك��وس��م ش.م.م 1274568
سبايشلي انايبلو اي

RR146127938LB

2015/01/12

2015/01/21

1278237

RR146130225LB

2015/01/13

2015/01/22

1726399 LEAD STAR CO SAL
OFF SHORE

RR146128791LB

2015/01/14

2015/01/23

سوزان محمد محمد ابراهيم

2055868

RR146129559LB

2015/01/13

2015/01/21

يحي محمد يحي بسيوني

2160161

RR146129562LB

2015/01/13

2015/01/21

RR146127941LB

2015/01/15

2015/01/22

مالك محمد عيدو

36059

RR146112329LB

2015/01/16

2015/01/28

غبريال خليل أبو عضل

66710

RR146129602LB

2015/01/15

2015/01/22

قرة بت أيانيان وأوالده

110425

RR146129514LB

2015/01/16

2015/01/22

هال محسن بيضون

511351

RR142937011LB

2015/01/16

2015/01/22

بيروت ريالتي غروب ش.م.م 1282224
Beirut Realty group
sarl

RR146129576LB

2015/01/15

2015/01/21

شركة ه��ي��واوي تكنولوجيز 1871417
لبنان ش.م.م

RR146127955LB

2015/01/15

2015/01/26

52770

RR146124137LB

2015/01/19

2015/01/28

ش��رك��ة أوك���اري���ن���ا ل��ل��ت��ج��ارة 98126
ش.م.م

RR146128828LB

2015/01/19

2015/01/30

جان جرجس ميالن

1928611

RR146124083LB

2015/01/14

2015/01/29

شركة هاير سكايز ش.م.ل

رقم المكلف

ش��رك��ة كابيتال رس��ت��وران��ت 6393
ش.م.ل

روال سمير كامل عفيش

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

وجدي قزحيا شرفان

30504

RR146122683LB

2014/12/31

2015/01/22

دوميط يوسف كميد

30783

RR146122388LB

2015/01/02

2015/01/22

فادي جورج سرور

31568

RR146122290LB

2014/12/31

2015/01/22

ضومط ابراهيم ابراهيم

31674

RR146122198LB

2015/01/02

2015/01/22

حسن ابراهيم الجارودي

31851

RR146122136LB

2014/12/31

2015/01/22

احمد محمد حمود

31919

RR146122927LB

2014/12/31

2015/01/22

كرم راجي ابي عاد

31930

RR146122309LB

2014/12/31

2015/01/22

مصطفى يوسف المصري 31966

RR146122604LB

2014/12/31

2015/01/22

بدري امين فريحة

31980

RR146123940LB

2015/01/02

2015/01/22

اسعد حسين شكر

34267

RR146122326LB

2014/12/30

2015/01/21

روجيه نقوال داغر

40708

RR146122272LB

2014/12/31

2015/01/21

هاني فريد رحمة

62611

RR146122374LB

2015/01/02

2015/01/22

خليل ايوب سمعان

85765

RR146121904LB

2015/01/02

2015/01/29

علي سليمان بركات

94204

RR146122079LB

2015/01/05

2015/01/22

جهاد خالد عيتاني

107455

RR146122839LB

2014/12/31

2015/01/22

ريمون جورج سالم وهبه 148479

RR146122215LB

2015/01/02

2015/01/22

سامي فؤاد كرم

149585

RR146122003LB

2014/12/31

2015/01/22

جورج انطوان حبيب

153899

RR146122635LB

2015/01/02

2015/01/22

رياض ساسين كتاني

181500

RR146122357LB

2015/01/02

2015/01/22

شربل الياس الخوري

216465

RR146122082LB

2014/12/31

2015/01/22

جان خليل رزق الله

222340

RR146122459LB

2014/12/31

2015/01/22

الياس فيليبس ابو راشد

224904

RR146122105LB

2014/12/31

2015/01/22

نديم يوسف الطويل

225445

RR146122520LB

2014/12/31

2015/01/22

غسان جدعان زين الدين

234312

RR146121802LB

2015/01/02

2015/01/22

زياد ادوار الخوري

235189

RR146122697LB

2015/01/02

2015/01/22

م�������روان ان��ط��ون��ي��وس 250899
جرجس

RR146121864LB

2014/12/31

2015/01/22

عثمان سليم نعيم

252073

RR146122224LB

2014/12/31

2015/01/22

اميل ايليا حوراني

257601

RR146122723LB

2015/01/02

2015/01/22

عصام فهد ابو خليل

309922

RR146121820LB

2014/12/31

2015/01/22

بارون فالي ش.م.ل اوف 1564047
شور

RR146123851LB

2015/01/02

2015/01/22

ش������رك������ة االت������ح������اد 1653266
ش.م.ل(اوف شور)

RR146123825LB

2015/01/05

2015/01/20

ش��رك��ة ت��و دايمانشونز 1733837
ش.م.ل

RR146123936LB

2015/01/02

2015/01/22

ش��رك��ة كونسوليديتيد 1753965
ب�لاي��س��م��ن��ت��س ه��ول��دن��غ
ش.م.ل

RR146123882LB

2015/01/02

2015/01/22

لالستشارات 1757122

RR146123865LB

2015/01/02

2015/01/22

غ������وري ري�����ل اس��ت��ي��ت 2847318
ش.م.ل

RR146123715LB

2015/01/02

2015/01/22

سيمون ضوميط مخايل 30281
ابي صالح

RR146122365LB

2015/01/08

2015/01/22

بسام محمد عبد الله

38283

RR146121918LB

2015/01/08

2015/01/20

ثروت يوسف حديب

38291

RR146122269LB

2015/01/09

2015/01/30

ع���ب���د ال���رح���م���ن م��ح��م��د 55139
نابلسي

RR146122255LB

2015/01/05

2015/01/28

رفيق مصباح برجاوي

62146

RR146121793LB

2015/01/05

2015/01/29

جاك اوجين عوده

69732

RR146122405LB

2015/01/07

2015/01/21

خضر فواز مندو

81471

RR146122785LB

2015/01/08

2015/01/22

جمال خليل مروه

92228

RR146122493LB

2015/01/09

2015/01/30

شارل جوزف القزي

220995

RR146122025LB

2015/01/08

2015/01/22

اسماعيل محمد رمال

222423

RR146122873LB

2015/01/07

2015/01/22

انطوان خليل كرم

224580

RR146122652LB

2015/01/07

2015/01/21

شفيق محمد فضل معتوق 225091
الصباغ

RR146121970LB

2015/01/08

2015/01/22

250055

RR146122428LB

2015/01/08

2015/01/22

اديب جاد سويدان

259350

RR146122595LB

2015/01/08

2015/01/22

انطوان وديع عطا الله

387230

RR146127371LB

2015/01/08

2015/01/22

ك��ن��ام��ه ان��ت��رن��اش��ون��ال 1176761
(بتروماك) ش.م.ل اوف
شور

RR146123732LB

2015/01/08

2015/01/26

متروبوليتان سكيورتي 1684415
ش.م.ل

RR146123763LB

2015/01/08

2015/01/21

2625504 Nasser Advisors
S.A.L Offshore

RR146123692LB

2015/01/08

2015/01/22

وان ب���وك���س اوف���ي���س 2721648
سيرفيسز ش.م.ل اوف
شور

RR146123785LB

2015/01/07

2015/01/23

شركة فيفيد الين ش.م.م

2758029

RR146123905LB

2015/01/09

2015/01/21

سليم حنا حامض

30527

RR146122860LB

2015/01/12

2015/01/23

شكيب رزق رزق

31642

RR146122895LB

2015/01/13

2015/01/22

حنا بشارة صعيبي

31870

RR146122051LB

2015/01/13

2015/01/22

جمال فؤاد الجمل

40299

RR146121895LB

2015/01/13

2015/01/22

انطوان سليمان الجلخ

40404

RR146122737LB

2015/01/12

2015/01/22

جوزيف بطرس كرم

41350

RR146122547LB

2015/01/13

2015/01/22

مخايل سليم اندراوس

53419

RR146122710LB

2015/01/12

2015/01/22

جمال الدين كمال عانوتي 61409

RR146122913LB

2015/01/13

2015/01/28

محمود عبد القادر قبطان

61427

RR146122241LB

2015/01/12

2015/01/22

نبيل هدى رمضان

90071

RR146122122LB

2015/01/14

2015/01/23

عماد اوصاف الغريب

134019

RR146122391LB

2015/01/12

2015/01/22

امجد محمد القيسي

148873

RR146121816LB

2015/01/12

2015/01/21

نبيل جوزيف عازار

153059

RR146122649LB

2015/01/12

2015/01/22

ايلي اميل منصور

153088

RR146122618LB

2015/01/12

2015/01/22

يوسف يوسف مشرف

184178

RR146121780LB

2015/01/13

2015/01/22

حسن عبد الله بدران

221689

RR146122343LB

2015/01/12

2015/01/30

نبيل محمد الخشن

223139

RR146122666LB

2015/01/12

2015/01/21

خليل اوصاف الغريب

224544

RR146122842LB

2015/01/12

2015/01/22

بسام علي حاسبيني

224550

RR146122887LB

2015/01/12

2015/01/21

ميشال الياس بو مشرف

225615

RR146121881LB

2015/01/13

2015/01/22

محمد طه دمج

230166

RR146122670LB

2015/01/13

2015/01/21

فؤاد بهجت شعبان

237551

RR146122706LB

2015/01/13

2015/01/21

جورج سامي الخوري

250367

RR146122825LB

2015/01/13

2015/01/22

غسان عقل ابي عقل

523318

RR146127385LB

2015/01/14

2015/01/28

شركة ريبوت ش.م.م

ام.ام.ام.
ش.م.ل

جهاد عزيز بواري

1803796

RR146127399LB

2015/01/14

2015/01/23

1960853 T R I L L I U M

RR146123896LB

2015/01/12

2015/01/20

INTERNATIONAL
off shore S.A.L

2652279 Business
Registration
 Consultantsش.م.ل

RR146123922LB

2015/01/14

2015/01/28

بعقلين غروب ماركيتنغ 2810718
ان����د اي���م���اج س��رف��ي��س��ز
ش.م.ل

RR146123689LB

2015/01/13

2015/01/22

ع��ب��د اللطيف ع��ب��د الله 85466
شقير

RR146122048LB

2015/01/21

2015/01/30

شرفان طويل وشركاه

91705

RR146128743LB

2015/01/22

2015/01/28

شفيق خضر عيتاني

195198

RR146122207LB

2015/01/21

2015/01/30

عيسى محمد منيمنة

56760

RR146114191LB

2015/01/27

2015/02/03

شركة آر .بي .آر ش م ل

2415443

RR146123701LB

2015/01/21

2015/01/28

جهاد أحمد عالمة

217175

RR146131359LB

2015/01/28

2015/02/03

محمد مصطفى قدوح

63575

RR146121966LB

2015/01/22

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 337

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

2015/01/28

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 339

