6

السنة السابعة  /االثنني  15 /حزيران  / 2015العــدد 1806
Seventh year / Monday / 15 June 2015 / Issue No. 1806

حمليات � /إعالنات

مو�سع في كفرمتى
لقاء ّ

الغريب لأهالي ال�سويداء :كونوا ع�صبة
واحدة مع الجي�ش للدفاع عن �سورية

اللقاء في كفر متى
عقد لقاء موسع لمشايخ الطائفة الدرزية في دارة الشيخ
نصر الدين الغريب في كفرمتى ،حضره عدد من الفاعليات،
استنكارا ً ألحداث جبل الس ّماق.
وخالل اللقاء تحدث الشيخ الغريب ،فقال« :كثيرون
تكلموا عن جبل الس ّماق والحادث المفجع في قلب لوزة
والذي ذهب ضحيته أشراف من بني قومنا ،حيث تخضبت
أرضهم الطاهرة بدمائهم الزكية فكانوا شهداء الموحدين
وسورية واألمة جمعاء».
وأض��اف« :نقول ألولئك المجرمين القتلة :أهكذا يأمر
اإلسالم بقتل أناس آمنين في بيوتهم؟ لقد استقبلوا عائالت
مهجرة من منطقتكم واستضافوهم وصانوا أعراضهم
وأطعموهم .فهل هكذا يكون جزاء المعروف أيها المجرمون؟
لقد خجل اليهود ويخجل البرابرة والتتر من أعمالكم .فلو
كان بوسعنا أن نقابلكم بعمل مماثل ولكن تأبى نفوسنا قتل
األبرياء والشيوخ واألطفال .وما زلنا نحافظ على األوطان
من دون تمييز طائفي أو مذهبي بين فئة وأخرى وال نقاتل
إذا كتب علينا القتال إال على قاعدة وطنية ،لكنكم ارتميتم
في أحضان «إسرائيل» التي ما زالت تمعن في هذا الوطن
العربي تمزيقاً ،وأنتم رضيتم أن تكونوا أدوات لهذا العدو
الشرس .سورية التي احتضنتكم وأمنت لكم كل مقومات

الحياة الكريمة من إنماء وطبابة وتعليم واستشفاء ،لقد
طعنتموها وكنتم كالولد العاق ألهله ووطنه».
وتوجه الغريب إلى «أهلنا في تلك الربوع بأحر التعازي
طالبا ً من الله عز وجل أن يقيكم من شر أولئك الخونة
الحاقدين».
وتابع الغريب« :في السويداء ،إننا نشد على أيديكم
أيها اإلخوان أن تكونوا عصبة واحدة للدفاع عن سورية
وسدا ً منيعا ً بوجه أولئك الغرباء لحفظ أرضكم وأعراضكم
وم��ع الجيش العربي ال��س��وري ،ال��ذي ق��دم التضحيات
الج ّمة ب��آالف الشهداء للذود عن الكرامة والسيادة وال
ترضوا عن الوطن بديالً مهما ً ل ّوح المغرضون من الداخل
والخارج وص ّموا آذانكم عن نداء الصهاينة المتآمرين وعن
األع��راب المتواطئين الذين ال يحتسبون عدوا ً إالّ القيادة
السورية والجمهورية اإلسالمية التي زودت مقاومتنا
الوطنية بالمساعدات الالزمة ،وها هي تقف إلى جانب
الجيش اللبناني الباسل على حدودنا وقفة العز والبطولة
واإلباء».
وخ��ت��م« :أع���ان ال��ل��ه س��وري��ة الحبيبة للخالص من
هذه المحنة وأع��اد لشعبها وللشعب العربي الطمأنينة
والسالم».

«ق ّمة روحية» في �شتورة :لدعم الجي�ش وحماية ال�سلم الأهلي
البقاع ـ أحمد موسى
عقدت في شتورة أمس قمة روحية بقاعية ،بمبادرة من
رئيس بلدية مجدل عنجر السابق حسن صالح ،حضرها
مفتي زح��ل��ة وال��ب��ق��اع الشيخ خليل الميس ممثالً مفتي
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ،مفتي راشيا الدكتور
أحمد اللدن ،مفتي بعلبك الشيخ صلح ،مفتي البقاع الشيخ
خليل شقير ممثالً المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبالن ،مطران
زحلة للروم الكاثوليك عصام يوحنا درويش ،ومثل المطران
ج��وزف معوض ،عضو المجلس المذهبي ال��درزي الشيخ
أسعد سرحال على رأس وفد من القضاة ،رئيس فرع مخابرات
الجيش في البقاع العميد الركن عبدالسالم سمحات ،ورؤساء
اتحادات البلدية ورؤساء بلديات البقاع ومخاتير ،وفعاليات
اجتماعية وثقافية ودينية.
وأشار صالح في كلمتهإلى أن الدافع لدعوته « هو رؤية
أهل المنطقة يجمعهم الحب والحوار والتواصل ،ألنه ال يجوز
الهجر والفصل وألن الجميع في الداخل والخارج ينظرون
بامعان الى دور رجال الدين وكلمتهم وثقلها في الميزان».
وأثنى المفتي شقير على «دور الجيش واعتبار المؤسسة

العسكرية هي الحاضن االساسي والمدافع عن اللبنانيين،
وقال «الحل في دولة ديمقراطية عادلة يحمي جيشها ديارها».
أم��ا الشيخ سرحال فأكد أن «لبنان آمانة وعلينا تقع
مسؤولية الحفاظ عليه» ،مشددا ً على «أن يكون لنا مفهوم
واح��د للدولة واال فنحن نسير كل في اتجاه ومصير البلد
مشرع على المجهول».
من جهته أك��د المطران دروي��ش دور الجيش المهم في
حماية الوطن والحفاظ على التراث ،وتوجه إلى أغنياء
البقاع الغربي المغتربين في شكل خاص «ليعودوا الى لبنان
لمساعدة الشباب إليجاد فرص العمل واستثمار أموالهم في
مساعدة وطنهم» ،وتمنى على رؤساء البلديات وضع خطط
التنمية وازال��ة كلمة الحرمان من قاموس البقاعيين حيث
هناك جهات مانحة لمساعدة البقاع الغربي في التنمية
للمزيد من التعايش مع بعضهم بعضاً.
ً
أما المفتي الميس فاعتبر هذا اللقاء «صالحا ألن يكون
عنوانا ً لكل لبنان عنوان المحبة التي تعطي لمن يحب ،في
هذه الظروف التي نعيشها» ،وق��ال« :هكذا يجب أن نكون
نموذجا ً للعيش المشترك» .وش��دد على دور المؤسسة
العسكرية واألمنية في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان.

التقى قنديل ووفوداً

«يوم العزة والكرامة» في الجاهلية

�أر�سالن :اعتذار «الن�صرة» خديعة
وت�سخيف لما ح�صل من هجمة بربرية

ّ
وهاب :حمايتنا بمحور المقاومة
وبحمل ال�سالح للدفاع عن �أنف�سنا

علّق رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طالل أرسالن على
ما جاء في بيان لـ«جبهة النصرة» من «اعتذار» على مجزرة بلدة قلب
ل��وزة ،وق��ال« :لن تنطلي هذه الخديعة األخ��رى على الموحدين الدروز
أينما وجدوا ،هذا االعتذار هو بمثابة تسخيف لما حصل من هجمة بربرية
وحشية بحق الدروز الع ّزل من السالح في جبل الس ّماق ،وال نزال نؤكد
أن هذه المجزرة بتوقيتها تأتي في سياق المؤامرة الكبرى على سورية،
وتخدم المصالح المشتركة للتكفيريين و«إسرائيل» وهما وجهان لعملة
واحدة».
وكان أرسالن التقى أول من أمس ،في دارته في عاليه ،رئيس تحرير
جريدة «البناء» النائب السابق ناصر قنديل ،حيث تباحثا في المستجدات
األخيرة في المنطقة .كما التقى وفودا ً من عدد من المناطق راجعته بمطالب
إنمائية وخدماتية عامة ،تقدمها وفد من رجال الدين ،ورؤساء بلديات
ومخاتير وفاعليات ،ووفد من عشائر العرب في خلدة.
من جهة أخ��رى ،تلقى أرس�لان اتصاال ً هاتفيا ً من مفتي الجمهورية
السابق الشيخ محمد رشيد قباني ،استنكر خالله «المذبحة التي وقعت
بأبناء طائفة الموحدين ال��دروز في بلدة قلب لوزة في إدل��ب» ،ومعزيا ً
بالشهداء.
إلى ذلك ،زار ارسالن منزل رئيس األركان السابق في الجيش اللواء
الركن المتقاعد الراحل محمود طي بو ضرغم ،معزياً .ونعاه في بيان
قائالً« :نفتقد اليوم ركنا ً من أرك��ان الجيش اللبناني ،وصديقا ً عزيزا ً
عرفناه بمحبته لوطنه وبإخالصه لمؤسسته العسكرية ،حيث خدم فيها
طوال  37سنة ،ليعيّن بعدها وزيرا ً لألشغال العامة والنقل والسياحة
والعمل» .وتقدم بأحر التعازي «من أهل الفقيد ومن المؤسسة العسكرية
قيادة وضباطا ً وعناصر ،متمنيا ً من الله عز وجل أن يتغمده بواسع
رحمته».

خالل اللقاء في الجاهلية
جدد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام
وهاب نداءه للرئيس بشار األسد والسيد حسن نصر الله
بدعم أهالي السويداء بالسالح ق��ائ�لاً« :ال��س�لاح عليكم
والرجال علينا» ،مشددا ً على «ضرورة الوحدة في هذا الوقت
ألن معركتنا معركة مصير ووجود وحمايتنا بأن نكون جزءا ً
من محور المقاومة وبحمل السالح للدفاع عن أنفسنا».
ك�لام وه���اب ج��اء خ�لال وق��ف��ة تضامنية م��ع أهالي
الموحدين ال��دروز في سورية ،تحت عنوان «يوم العزة
والكرامة» ،في دارت��ه في الجاهلية ،بمشاركة حشود
شعبية وعدد كبير من المشايخ من مناطق وقرى الجبل
والشوف والجرد وعاليه وراشيا وحاصبيا.
وأكد وهاب في كلمته «ضرورة الوحدة في الجبل ليكون
سندا ً لجبل العرب» ،معتبرا ً أن «كل موحد فيه ذرة توحيد
هو الى جانب جبل العرب من لبنان الى فلسطين الى
سورية الى كل مكان» ،مؤكدا ً أن «جبل العرب ليس بحاجة
لرجال هناك اآلالف مستعدون للدفاع عنه ،وأن السويداء
بحاجة للسالح الثقيل وليس الفردي».
وأشار وهّ اب الى «أن «إسرائيل» لم تكن يوما ً خيارا ً
للطائفة الدرزية ولتخرس كل األص��وات التي تقول بأن
«إسرائيل» هي خيار الطائفة» ،مشددا ً على أن «خيارنا
العروبة وسيبقى».
وإذ أوضح أن «معادلتنا واضحة ال تعتدوا على مناطقنا
لن نعتدي على أحد ولكن ال يهددونا ال بجيش وال بقوى

ارسالن مستقبال قنديل

قدا�س في ذكرى مجزرة اهدن
لمناسبة الذكرى السابعة والثالثين لمجزرة اهدن التي
وقعت في  13حزيران  1978وذهب ضحيتها الوزير طوني
سليمان فرنجية وزوجته فيرا قرداحي وابنته جيهان
البالغة من العمر سنتين ونصف السنة وأكثر من ثالثين
من أنصاره ،أقيم اقيم قداس في باحة قصر الرئيس الراحل
سليمان فرنجية في إهدن شارك فيه إلى جانب رئيس تيار
المردة النائب سليمان فرنجية وعقيلته السيدة ريما نجاله
طوني وباسل إلى عمه روبير وعماته لميا ،صونيا ومايا.
كما ش��ارك في القداس وزي��ر الثقافة ريمون عريجي،
النائبان اسطفان الدويهي وسليم كرم ،الوزيران السابقان
فايز غصن ويوسف سعادة  ،ال��ن��واب السابقون كريم
الراسي ،سليم سعادة ،فريد الخازن وإميل إميل لحود،
ممثل رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح النائب ميشال عون
وليد االشقر ،ممثل رئيس مجلس النواب السابق حسين
الحسيني نجله حسن ،عضو المكتب السياسي في حزب
الله غالب ابو زينب على رأس وفد من الحزب ،ممثل النائب
اميل رحمه نجله رالف ،ممثل النائب السابق جبران طوق
نجله وليام ،ممثل النائب السابق جان عبيد عقيلته لبنى،
الرئيس السابق للحزب السوري القومي االجتماعي جبران

عريجي ،رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طوني
لطوف ،رئيس المركز الوطني كمال الخير ،وحشد من رؤساء
ات��ح��ادات البلديات في الشمال وفعاليات وشخصيات
سياسية وأمنية وقضائية ورجال دين ،وأهالي الشهداء.
وترأس القداس األب اسطفان فرنجية الذي ألقى عظة
أشار فيها :إلى «أن ما تشهده منطقتنا من حروب متنوعة
أودت بحياة اآلالف من األبرياء وهجرت اآلالف من بيوتهم
وقراهم ومدنهم وأوطانهم وأدت إلى التدمير والخراب ،كل
ذلك يدفعنا جميعا ،مسلمين ومسيحيين .في هذا الشرق،
إلى التفكير بحاضرنا وأولوياتنا وإع��ادة قراءة تاريخنا
لمعرفة األسباب التي أدت إلى ما وصلنا إليه».
وبالمناسبة ،استذكر رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق ودي��ع الخازن ،في بيان ،الوزير السابق
طوني فرنجية وزوجته وابنته وعناصر أمنه وحمايته
الذين استشهدوا في مجزرة إهدن ،مؤكدا «النبل الوطني
والتسامح الخلقي الذي تعامل معه كبير العائلة الرئيس
الراحل سليمان فرنجية وحفيده النائب المنتخب سليمان
فرنجية مع ه��ذه الفاجعة العائلية والوطنية على حد
سواء».

«�إ�سرائيل» تبحث ( ...تتمة �ص)1
يجري مداوالت سرية مع جهات مختلفة
ح��ول األوض��اع في س��وري��ة» .وبحسب
أقوالها« :المؤتمر الدولي للصليب األحمر
يجري تقديرات ل�لأوض��اع اإلنسانية،
والح���ت���ي���اج���ات ال��م��ج��م��وع��ات المدنية
ال���م���وج���ودة ف���ي م��ن��اط��ق ال��م��واج��ه��ات،
وح���ول ن���وع وح��ج��م ال��م��س��اع��دات التي
يجب تقديمها من طرفي الحدود».
ب��ي��ن��م��ا زار رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة األرك������ان
األم��ي��رك��ي��ة المشتركة ال��ج��ن��رال مارتن
ديمبسي أول من أمس القدس ،وفي ختام
الزيارة ص ّرح الرئيس «اإلسرائيلي» بأن
«م���ا ي��ج��ري ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي ترهيب
وت��ه��دي��د ل��وج��ود ن��ص��ف م��ل��ي��ون درزي
في جبل الدروز القريب جدا ً من الحدود
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة» ...ب��ي��ن��م��ا ق���ال مسؤول
أم��ي��رك��ي «إنّ تسليح ال����دروز ل��م يطرح
في محادثات ديمبسي في إسرائيل على
رغ���م أنّ ال��م��وض��وع ال��س��وري ك���ان في
أول نقاط أجندة المحادثات» ،وأضاف
ال��م��س��ؤول« :أنّ دروز إس��رائ��ي��ل أث���اروا
األم��ر م��ع إسرائيل وال��والي��ات المتحدة
واألردن والكثير من الدول».
موفدو النائب وليد جنبالط المتنقلين
بين عواصم المنطقة اللتقاط التوقيت
األم���ي���رك���ي ال���م���ن���اس���ب إلع���ل��ان حياد
السويداء ،خذلتهم السويداء مرة أخرى
ح��ي��ث أع���ل���ن م��ش��اي��خ ال��ع��ق��ل ف���ي جبل
تمسكهم بحماية الدولة السورية
العرب ّ
ورعايتها ألمنهم ،ودعوا شباب المنطقة
لاللتحاق بمراكز التعبئة والتجنيد التي
استقبلت أكثر من عشرة آالف شاب ت ّمت
تسوية أوضاعهم القانونية وسيقومون
ب���ال���خ���دم���ة ال��ع��س��ك��ري��ة ف����ي مناطقهم
ويتولون حمايتها من ضمن تشكيالت
ال��ج��ي��ش وت��ح��ت ق���ي���ادت���ه ،ب��ي��ن��م��ا أك���دت
األن��ب��اء من السويداء توزيع آالف قطع
السالح من الجيش على األهالي ضمن
منظومات الدفاع الوطني لمواجهة أي

تهديد تتع ّرض له المنطقة من الجماعات
المسلحة.

من التزام الحياد إلى االنخراط
في تشكيالت الدفاع الوطني

ب��ات ملف السويداء هو الملف الرئيس،
ب��ع��د ت��ح � ّول ال��م��وق��ف ال����درزي م��ن ال��ت��زام
الحياد ورف��ض حمل السالح إلى االندفاعة
غير المحدودة طلبا ً للسالح واالنخراط في
تشكيالت الدفاع الوطني التي بدأت فروعها
تظهر في السويداء بقيادة ضابط متقاعد.
وفي تقييم موضوعي وعملي للبيان الذي
أصدرته «جبهة النصرة» أول من أمس ،الذي
أكد «أنّ ما وقع في شمال غربي سورية خطأ
كبير وغير مب ّرر وت � ّم من دون علم القيادة
وبمخالفة واضحة لتوجيهات قيادة جبهة
النصرة» ،أك��دت أوس��اط سياسية مطلعة
على ما يجري في السويداء لـ«البناء» «أن
ال قيمة سياسية لهذا البيان ،ألنّ الميدان
ينبئ بخالفه ،فاألمور استم ّرت في إدلب على
حالها ،والدروز في قلب لوزة ُمنعوا من دفن
ضحاياهم».

بيان «النصرة»
يتصل باستغاثة جنبالط

ولفتت األوس���اط إل��ى «أنّ بيان النصرة
يتصل باالستغاثة التي أطلقها رئيس اللقاء
الديمقراطي النائب وليد جنبالط اتجاه األردن
وتركيا إلخراجه من المأزق الذي وضعته فيه
المجزرة ،وأظهرته أنه يؤيد قصف ال��دروز
وقتلهم وذبحهم وتهجيرهم».
وتحدّثت األوس���اط «أنّ اتصال زعيم
جبهة «النصرة» أبو محمد الجوالني بشيخ
عقل طائفة الموحدين ال��دروز في الجليل
المس بالدروز مستقبالً»،
وتأكيده أنه لن يت ّم
ّ
معتبرة «أنّ هذا األمر مثير للسخرية ،فهذا
التعهّد كان النائب جنبالط يتاجر به ،ولكن
عندما دقت ساعة الحقيقة ،لم يتمكن من
حماية الدروز في قلب لوزة ،وهذا ما جعل
ال��ق��ي��ادات السياسية ال��درزي��ة ف��ي لبنان
وسورية تح ّمل جنبالط المسؤولية عما
حصل نتيجة مواقفه الخاطئة وطموحاته
الشيطانية».
ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى
انقسام ح��ا ّد داخ��ل الطائفة الدرزية حيال

أمنية» ،أكد وهاب أن «خيارنا الدولة والجيش والقوى
األمنية األخرى وفي لبنان نحن لسنا بحاجة الى السالح
ألن الجيش موجود والمقاومة موجودة ،أما في سورية
فحتما ً سنحصل على السالح بكل الوسائل وسنحارب بكل
الوسائل ،والذي يريد حمل السالح ويذهب إلى السويداء
فليذهب» ،الفتا ً الى أن «أي اعتداء علينا في أي منطقة،
الوضع سيفلت من الجميع ألن أي اعتداء على أي توحيدي
هو اعتداء علينا ،وأي اعتداء على أي أحد في إدل��ب أو
أي منطقة أخرى لن يعيش بأمان في أي مكان» ،مجددا ً
تأكيده «ضرورة الوحدة ألن المعركة لن يكون فيها أحد
على الحياد».
وأضاف« :موقف التكفير موقف ديني وعقائدي وكذلك
موقفه داخل المعتدلين في الطائفة السنية ويجب أن ندعم
هذا اإلعتدال» ،معتبرا ً أن «المعركة ليست طائفية بل هي
معركة بين الحق والباطل ،بين أناس يك ّفرون الجميع
وآخرون يريدون الحرية للجميع».
كما ألقيت كلمات استنكرت مجزرة قلب لوزة في جبل
السماق في ريف إدلب ،مشددة على ضرورة التسليح.
وتسلم وهاب رسالة شكر من أهالي الشهداء ،الذين
سقطوا في مجزرة قلب لوزة في إدلب ،على وقوفه «سدا ً
منيعا ً لهذه الطائفة في وج��ه المتآمرين» ،أك��دوا فيها
«عدم المساومة بدم الدروز كما ساوم عليه البعض مع
األسف».

مجزرة قلب لوزة ،والذي ترافق مع مواقف
م��ت��ش �دّدة ومتباينة م��ع م��وق��ف النائب
جنبالط ،بعدما كان هناك نوع من الهدنة
بين جنبالط من جهة والنائب طالل أرسالن
وال��وزي��ر ال��س��اب��ق وئ���ام وه���اب م��ن جهة
أخ��رى» .ولفتت المصادر إلى «أنّ جنبالط
أج��رى ات��ص��االت إقليمية ودول��ي��ة وأخ��رى
بمشغلي جبهة النصرة لمعالجة الوضع.
وأوف��د أم��س ال��وزي��ر أب��و فاعور إل��ى تركيا
لمتابعة التطورات ،فمجزرة إدل��ب أفقدته
مصداقيته ،بعدما كان يقدّم الضمانات بعدم
تع ّرض النصرة للدروز في سورية ،وأوفد
منذ فترة ليست ببعيدة القيادي في الحزب
االشتراكي هشام نصر الدين إلى السويداء
إال أنّ األهالي رفضوا استقباله ،بعد أن حلّل
جنبالط دم الدروز الذين يقفون إلى جانب
الدولة السورية».
وأكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني
ال��ن��ائ��ب ط�لال أرس�ل�ان «أنّ اع��ت��ذار جبهة
النصرة هو بمثابة تسخيف لما حصل من
هجمة بربرية وحشية بحق ال��دروز العزل
من السالح في جبل الس ّماق ،وأكد «أنّ هذه
المجزرة بتوقيتها تأتي في سياق المؤامرة
ال��ك��ب��رى على س��وري��ة ،وت��خ��دم المصالح
المشتركة للتكفيريين وإسرائيل وهما وجهان
لعملة واحدة».
وأكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير
السابق وئام وهاب في حديث تلفزيوني «أنّ
للسويداء الحق في الدفاع عن نفسها ولن
نقبل أن تصبح قلب لوزة ثانية» ،مشيرا ً إلى
«أنّ الجيش السوري وزع أكثر من 25000
قطعة سالح ألبنائها»  ،مشيرا ً إلى «أنه سيت ّم
الر ّد على عائالت جبهة النصرة الموجودين
في لبنان».

السندان والمطرقة

أم��ن��ي�اً ،ب��ات تنظيم «داع����ش» و»جبهة
النصرة» بين فكي كماشة الجيش اللبناني
الذي يحمي الحدود اللبنانية من رأس بعلبك
حتى ج��رود ال��ق��اع ،وح��زب الله والجيش
السوري من الجهة الشرقية .وأكدت مصادر
عسكرية لـ«البناء» أنّ العملية تت ّم عبر
السندان والمطرقة ،فالجيش يشكل حالة
الثبات على األرض ،وح��زب الله والجيش
السوري يتح ّركان لتدمير القوى التكفيرية
الموجودة في جرود رأس بعلبك والقاع من

الناحية اللبنانية وما تبقى من عسال الورد
على الجانب ال��س��وري من ال��ح��دود ،بعدما
انتهى حزب الله والجيش السوري من وصل
ج��رود فليطا بجرود ع��رس��ال ،على أن يت ّم
تنظيف ما تبقى من مدينة الزبداني في مرحلة
الحقة لتأمين خلفية الجيش السوري في
ّ
يتحضر لهجوم
حركته المقبلة ،ال سيما أنه
معاكس باتجاه محور درعا جنوبا ً ومحور
حماة جسر الشغور إدلب».

ريفي :الحوار يمنع
االحتكاك الميداني

وعلى وقع المشهد الميداني في عرسال
ومأزق التعيينات العسكرية العالقة ،يلتئم
حوار تيارالمستقبل وحزب الله في جولته
السادسة عشرة اليوم في عين التينة بحضور
وزير المال علي حسن خليل .وأكد وزير العدل
أش��رف ريفي لـ«البناء» أنّ ج��دوى الحوار
بين المستقبل وحزب الله أنه يريح الشارع،
صحيح أن��ن��ا ن��ت��ص��ارع ون��ت��واج��ه إعالميا ً
وسياسياً ،لكن هناك قرارا ً من الطرفين بمنع
االحتكاك الميداني على األرض ،وهذه إيجابية
الحوار الوحيدة».
ولفتت مصادر سياسية في  8آذار لـ«البناء»
إلى «أنّ الحوار يفتح نافذة باتجاه تخفيف
التش ّنج واستيعاب أجواء االحتقان القائمة
بصورة عامة واستكمال الخطة األمنية».
وأوضحت «أنّ الحوار قناة تواصل لتبادل
المواقف وتوضيحها وتبادل الرسائل وتبديد
االلتباسات حول الكثير من القضايا السياسية
العالقة ،فالنقاشات تت ّم بصراحة» .وتحدّثت
المصادر عن إشكال نتج من قرار التمديد للواء
إبراهيم بصبوص في منصب مدير عام األمن
الداخلي ،ولفتت إل��ى أن��ه من المفترض أن
تجري االتصاالت حوله إليجاد مخارج معينة
واحتواء الموضوع بر ّمته».

ثوابت ب ّري ال تتغ ّير
أي فريق
وفق مزاجية ّ

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام
زواره بحسب ما علمت «البناء» «أنّ األمور ال
تحتمل االستمرار على هذا النحو من التعطيل،
بالتالي فإنّ الح ّل أوال ً وثانيا ً وعاشرا ً يكون
بانتخاب رئيس للجمهورية» .ولفت إلى «أنّ
االتصاالت مستمرة مع المعنيين لتذليل العقد
الحكومية».

وش���دّد ب��� ّري على ض���رورة تفعيل عمل
المؤسسات من الحكومة إلى المجلس النيابي
عبر فتح دورة استثنائية إلق��رار القوانين
المتعلقة بتسيير أم��ور المواطنين وعجلة
الدولة».
وأكد زوار عين التينة «أنّ الرئيس بري
ال يرفع السقف في وجه أحد من القيادات
السياسية فهو ينطلق من ثوابت ال تتغيّر
وال تتبدّل وف��ق مزاجية أيّ فريق كان،
وأن استقباله العماد جان قهوجي ،ليس
موجها ً ض ّد أحد ،فالعماد قهوجي هو قائد
للجيش ،والرئيس ب ّري أكد مرارا ً وتكرارا ً
أنه مع التعيين في قيادة الجيش ،لكن
إذا تعذر فأنه مع التمديد لعدم الوقوع في
الفراغ».
فيما ح ّمل حزب الله قوى  14آذار مسؤولية
تعطيل ال��دول��ة .واعتبر نائب األمين العام
لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «أنّ فريق 14
آذار دائما ً يقول إنه يريد الدولة ،ولكنه في
عطل الدولة في ك ّل المراحل» ،الفتا ً
الحقيقة ّ
ً
ّ
إلى «أنّ الحل يكمن في التعاون معا».

سامي الجم ّيل
رئيسا ً سابعا ً لـ«الكتائب»

من ناحية أخرى ،انتقل حزب الكتائب إلى
قيادة جديدة بانتخاب نجل الرئيس أمين
الجميّل النائب سامي الجميّل رئيسا ً سابعا ً
للحزب لمدة أربع سنوات .وفاز جوزف أبو
خليل بنيابة الرئاسة األولى بالتزكية ،وسليم
الصايغ بنيابة الرئاسة الثانية بتقدّمه على
منافسه ساسين ساسين.

إقفال أوتوستراد القلمون غدا ً

في سياق آخر ،تتجه عائلة األسير إبراهيم
مغيط المخطوف ل��دى تنظيم «داع���ش»
اإلرهابي غدا ً إلى إقفال أوتوستراد القلمون
من الرابعة عصرا ً حتى العاشرة ليالً .وأكد
نظام مغيط شقيق إبراهيم لـ«البناء» «أنّ
الخطوة التصعيدية سنلجأ إليها بعدما
أعطينا الدولة اللبنانية فرصا ً كثيرة إال أنها
تقاعست عن القيام بواجباتها .ولفت مغيط
إلى أنه أبلغ أهالي العسكريين المختطفين
لدى داع��ش باالعتصام غ��دا ً أال أنه لم يتلق
بعد أي جواب» ،مشيرا ً إلى «أنّ أهالي فنيدق
أعلنوا أنهم سيشاركون في إقفال أوتوستراد
القلمون».

�إعالنات ر�سمية
إعالن
وزارة المالية مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 التدقيق الميداني 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:
رقم المكلف

اسم المكلف

1620180

شارفت ش.م.م

ش��رك��ة القبيطري غولدن 331024
غالس ش م م

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
LIPANPOST

2015/04/15 LB009974768RR

2015/05/12

2015/04/21 RR009520390LB

2015/05/12

1862854

2015/04/20 RR009520391LB

2015/05/12

ش���رك���ة ان���ج���ل واي���رل���س 1274557
ش.م.ل

2015/04/20 RR009974769LB

2015/05/12

2467140

2015/04/22 RR009520392LB

2015/05/15

قاسم عمر الصمد

حنين للتجارة العامة

التكليف
1154
إعالن
وزارة المالية مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 االلتزام الضريبي 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 البريد المضمون

رقم المكلف

( BATAL MOTORSلصاحبها وسام سامي البطل)

RR139381784LB 1558232

مؤسسة الموسوي للصناعة والتجارة

RR139381807LB 1312466

رودووركس ليبانون ش.م.م

RR139381838LB 2656591

التكليف
1157
إعالن
وزارة المالية مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 االلتزام الضريبي 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

م��ؤس��س��ة ال��ن��خ��ي��ل ل��ل��ب��ن��اء 178934
والتجارة والمقاوالت العامة

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق
LIPANPOST

2015/05/18 2015/05/05 LB139381824RR

التكليف
1155
إعالن
وزارة المالية مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 التدقيق الميداني في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ،مبنى وزارة
المالية ،قرب قصر العدل -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبليغ 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

 CHARLIE AUTOلصاحبها شربل غطاس 1784019
بولس

رقم البريد المضمون
LB009974772RR

التكليف
1153

