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تداعيات اله ّبة ( ...تتمة �ص)1

فمؤسسو هذا الكيان وحلفاؤهم يدركون أن قوة المشروع الصهيوني منذ
انطالقته قبل قرن ونيف قامت على ركائز خمس.
الركيزة األولى :أمن الكيان الصهيوني داخليا ً وخارجياً.
الركيزة الثانية :عقيدة تلمودية عنصرية ال تقوم إال على العدوان والتوسع
االستيطاني.
الركيزة الثالثة :هجرة يهودية من الخارج ،وخصوصا ً من الغرب تم ّثل إضافة
كمية ونوعية لهذا الكيان.
الركيزة الرابعة :دعم دولي يتراوح بين تعاطف شعبي مع دولة صغيرة مهددة
من جيرانها وشعور بالذنب تتم تغذيته بسبب موجات االضطهاد األوروب��ي
لليهود من ناحية ،ومصالح استراتيجية استعمارية ترى في الكيان الصهيوني
قاعدة متقدمة للمركز االستعماري في الغرب من ناحية ثانية.
الركيزة الخامسة :هي حال التردي والتشظي العربي التي تتعاون عوامل
داخلية وخارجية على إدامتها ،بل وتغذيتها باستمرار.
بدأ أركان هذا الكيان وداعموه يدركون في العقود األربعة األخيرة أن أربع ركائز
قد بدأت تهتز بفعل عوامل عدة يتقدمها طبعا ً صمود الشعب الفلسطيني وتجذر
روح المقاومة وتعمقها في األمة.
فالعقيدة التوسعية وج��دت نفسها مضطرة إلى االنكفاء جزئيا ً من أراض
اعتبرتها جزءا ً من «إسرائيل» الكبرى سواء في سيناء أو بعض الجوالن أو جنوب
لبنان ،وصوال ً إلى غزة نفسها التي هي جزء من فلسطين التاريخية التي يعتبرها
الصهاينة منطلقا ً لمشروعهم العقائدي الكبير.
أما الهجرة اليهودية إلى الكيان ،فتشير المؤشرات كلّها إلى تناقص ملحوظ
في نسبتها ،وإلى تزايد متنام في نسبة الهجرة المضادة ،مع إفصاح نسب عالية
من الشباب عن رغبتها في الهجرة ،إضافة إلى ما بدأت تثيره مشاريع استدرار
«الهجرة بأي ثمن» من مشاكل داخل النسيج االجتماعي الصهيوني نفسه .وما
تحركات السود ومسيراتهم قبل أشهر إال شهادة على تمييز عنصري يعاني منه
من اعتبر هجرة الصهاينة يوما ً (أي الفاالشا) انتصارا ً كبيرا ً لمشروعهم ،واألمر
نفسه ينطبق على التمييز بين اليهود الشرقيين والغربيين.
حتى «اليهود السوفيات» الذين هاجروا بأعداد كبيرة إلى الكيان الصهيوني
في ثمانينات القرن الماضي ،تبين أن أكثرهم ليس يهودياً ،وإنما استخدم الهجرة
كجواز عبور إلى الواليات المتحدة التي ال تشترط سمة دخول لرعايا الكيان
الصهيوني.
الركيزة الثالثة أي الركيزة األمنية مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بالثانية ،فكلما ازداد
الشعور باألمان لدى «اإلسرائيليين» ازدادت موجات الهجرة من الخارج إلى
الداخل ،وكلما ازداد عدد المهاجرين إلى الداخل ازدادت قوة الكيان وازداد إحساس
مواطنيه باألمان.
هذه الركيزة األمنية بدأت تتخلخل على معظم الجبهات ،فالجبهة الشمالية تنذر
بخطر داهم ال يخفي الصهاينة قلقهم من تزايد قوته وهو خطر المقاومة اللبنانية.
والجبهة الجنوبية أيضاً ،باتت مصدر خطر جديد بعد أن أضحت صواريخ
المقاومة الفلسطينية تطاول القدس الغربية وتل أبيب ،وبعد أن أصبحت األنفاق
من داخل غزة إلى داخل الكيان الشغل الشاغل ألجهزة األمن الصهيونية .أما جبهتا
سيناء والجوالن فالصهاينة يدركون أنهما مفتوحتان على كل االحتماالت.
ف��ي األم��ن الداخلي للكيان ،تتجمع ُن��� ُذر االنتفاضة الثالثة ف��ي السماء،
والمواجهات يومية والمبادرات الفردية باستهداف جنود أو مستعمرين صهاينة
تتزايد في أرجاء الضفة الغربية كلها ،وصمود المرابطين في المسجد األقصى
يربك محاوالت تهويده ،ووقفة الفلسطينيين المسيحيين ،على قلة من بقي منهم،
ضد التجنيد وبيع األوقاف األرثوذكسية ،تشي بمقاومة شعبية عابرة للطوائف
بل موحدة له .ومسيرات كسر الجدار األسبوعية ،وانتفاضات االسرى المتتالية
تؤكد تعدد الجبهات السياسية والشعبية المفتوحة على الكيان.
وأيا ً كان خاطفو المستعمرين (المستوطنين) الثالثة وقاتلوهم قبل أسابيع،
فقد زعزعت هذه العملية األمن الصهيوني ،وأظهرت أن كل مستوطن بات هدفاً،
تماما ً مثلما أظهرت صواريخ المقاومة أن كل مستوط َنة باتت هدفاً.
في ظل هذا كله لم يعد المسؤولون الصهاينة قادرين على إشاعة الشعور
باألمن والثقة بالكيان وأجهزته ،وبالتالي بدأوا يخسرون الركيزة الثالثة التي
يقوم عليها مشروعهم.
أما الركيزة الرابعة وهي الدعم الدولي ،فما من مراقب متجرد إالّ ويدرك أن
اإلحساس بالعبء «اإلسرائيلي» على المصالح االستراتيجية األميركية والغربية،
بدأ يتزايد لدى نخب عديدة في اإلدارة األميركية والحكومات األوروبية ،وهو ما
أفصح عنه بكل وضوح ،وألكثر من مرة جنراالت البنتاغون األميركي في شهاداتهم
أمام اللجان المتخصصة باألمن والدفاع والسياسة الخارجية في الكونغرس.
يبقى التعاطف على الصعيد الشعبي العالمي ،إذ بتنا نرى الحركة العالمية
المطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم الدولية تتعاظم،
والدعوات لمقاطعة اقتصادية وأكاديمية وإعالمية للكيان الصهيوني تتنامى،
واألصوات المنددة بالتمييز العنصري الصهيوني (األبارتايد) ترتفع مع ارتفاع
عدد التشكيالت المناهضة له في الجامعات األميركية واألوربية وبسرعة توازي
تلك التي نمت في الثلث األخير من القرن الفائت لمناهضة (األبارتايد) في جنوب
أفريقيا ودعت إلى إحكام المقاطعة على نظامها العنصري.
هذا اإلحساس بالعزلة المتزايدة للكيان الصهيوني على الصعيد الشعبي
العالمي ،والذي عبّر عن نفسه في أكثر من مناسبة (كما في تلويح وزير خارجية
أميركا جون كيري بإمكان لجوء العالم إلى مقاطعة تل أبيب في معرض التحذير
من تع ّنت نتنياهو إبان المفاوضات مع السلطة الفلسطينية) هو الذي جعل
مسؤولين صهاينة كبارا ً يح ّذرون قبل سنوات من أخطار ازدياد نفوذ الحركة
العالمية الساعية إلى عزل الكيان الصهيوني ،وتوجيه أصابع االتهام إلى بعض
رموز الحركة العربية والعالمية ودوره��ا في هذه الحركة ،وإلى دور سورية
كحاضن للعديد من الفعاليات العربية والدولية ،ال سيّما حمالت كسر الحصار
على غزة باإلضافة إلى دورها كداعم للمقاومة اللبنانية والفلسطينية والعربية
من دون أن ننسى بالطبع تصويت  138دولة في األمم المتحدة على اعتبار دولة
فلسطين عضوا ً مراقباً ،وهو ما ننتظر اليوم ترجمة مفاعيله القانونية والسياسية
ضد جرائم الصهاينة.
تبقى الركيزة الخامسة ،وهي التي يستثمر فيها الصهاينة اليوم ،ومعهم كل
حلفائهم ،للتعويض ع ّما أصاب الركائز األربع من تصدع ينذر بتطورات خطيرة
على مستقبل الكيان الصهيوني .هي الضعف العربي بكل ما يشهده الواقع العربي
من تشرذم وتمزق وانقسام واحتراب واقتتال وتحريض طائفي ومذهبي ،وكل ما
يتصل به من تواطؤ رسمي ومشاركة بعض األنظمة في مشاريع وخطط تدعم
استمرار الكيان وتفوقه ،بما فيها خططه خلق دويالت عرقية وطائفية ومذهبية
تبرر وجوده «كدولة يهودية» وتسمح له بالتفوق الكاسح على هذه الدويالت
التي ستبقى غارقة في صراعها مع بعضها بعضاً ،وفي صراعات على النفوذ
داخل كل منها.
إن مصدر القوة األساسي اليوم للعدو الصهيوني ليس ترسانته ،حتى النووية
منها ،وال الدعم األميركي غير المحدود ،وال التماسك الداخلي المهدد ،وال السطوة
األمنية المتالشية يوما ً بعد يوم ،بل هو حال التردي والتشظي التي تسود أمتنا
العربية.
لكن الضعف والهوان والتواطؤ لن تؤثر في مسار األفول الصهيوني الذي بات
اليوم مرتبكا ً بشدة أمام ما يراه أمامه من تطورات ومتغيرات في المنطقة ،يفرح
لبعضها لحين ،ثم يبدأ حذره وقلقه وخوفه باالتساع.
فما تمر به األمة العربية يبقى في النهاية مخاضا ً م ّرت به كل األمم ،وآالم
المخاض في النهاية تحمل في طياتها آمال والدة يتحدد موعد حصولها بحسب
وجود القابلة (األدوات واآلليات) القادرة على التوليد.
ومن جهة أخرى ،بدأت شعوب المنطقة تتحمل مسؤوليتها في أقطارها لوحدها،
وتخوض معاركها من دون االعتماد على حكومة هنا وحكومات هناك من منظومة
العمل الرسمي العربي ،والكل يذكر كيف نجح لبنان المقاوم بتحرير أرضه من
دون قيد أو شرط ومن دون أن يكلف النظام الرسمي العربي نفسه عقد اجتماع
طارئ لبحث مسلسل االعتداءات الصهيونية على لبنان ،بما فيها غزوه واحتالل
ثلث أراضيه عام .1982
اآلن ،في فلسطين يكرر المقاومون البواسل تجربة المقاومة اللبنانية،
ويخترقون الحصارين ،حصار األشقاء وحصار األعداء معاً ،ويعيدون تأكيدهم
قوة جبهة المقاومة والممانعة في األمة واإلقليم ،مدركين أن كل ما تحقق للمقاومة
من انتصارات وما لحق بالعدو من هزائم ،إنما كان ناجما ً عن وحدة تلك الجبهة
وتفاهمها مع حلفائها في العالم ،ومدركين أيضا ً أن الهدف الرئيسي من وراء
«الفوضى الدموية» التي تعّ م دول المنطقة ،خصوصا ً المحورية منها في الصراع
مع العدو ،هو تشتيت هذه الجبهة وتفتيت وحدتها وكسر حلقاتها وتدمير دولها
المدعوة هي األخرى إلى تحصين أوضاعها الداخلية عبر المصالحة والمراجعة
والمشاركة ودائما ً عبر المقاومة.

معن ّ
بشور

انتقلت إلى رحمته تعالى المأسوف عليها

روال كبريت
		
والدها:
		
والدتها:

ألمين رضا كبريت
الرفيقة دنانير حبلي

صلي على جثمانها أمس الجمعة الواقع فيه  4تموز .2014
تقبل التعازي اليوم السبت وغدا ً األحد  5و 6الجاري في نادي خريجي
الجامعة األميركية الوردية ،من الساعة الحادية عشرة ظهرا ً لغاية الساعة
السابعة مساء.
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�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين مكلفين الواردة أسماءهم في الجدول
أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف05/920102 :
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:
رقم المكلف

إسم المكلف
دانيال جان رنو عقيقي

28075

دانيال جان رنو عقيقي

رقم البريد المضمون
RR123985743LB

تاريخ الزيارة الثانية
14/04/23

تاريخ اللصق
14/05/20

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين مكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف 05/920102: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:
رقم المكلف

إسم المكلف
شركة ميكة

184548

تاريخ الزيارة الثانية

رقم البريد المضمون

02/05/14

RR140991575LB

تاريخ اللصق
14/05/21

28075

RR123985743LB

14/04/23

14/05/20

يوسف جرجس الهوا

267576

RR140991933LB

02/05/14

14/05/23

دنيز سيمون سعيد

447536

RR140995189LB

14/04/15

14/05/22

إلهام عبدو تابت

452418

RR124761764LB

02/05/14

14/05/20

الينا نيقوالي الخوري

451965

RR141002689LB

14/04/24

14/05/23

يوسف ميالد مرقوس

452432

RR124761870LB

02/05/14

14/05/20

سهام جوزاف علم

452095

RR124761781LB

14/04/24

14/05/20

شنتال جوزيف الحاج يوسف

459440

RR141002352LB

14/04/25

14/05/21

عفاف شديد بصيبص

452156

RR124761835LB

14/04/24

14/05/20

جورج ميالد أبو شقره

461018

RR141002128LB

30/04/14

14/05/21

منى ملحم حبشي

452635

RR141006059LB

14/04/24

14/05/20

الياس خليل كالس

461943

RR141002091LB

25/04/14

14/05/20

الياس فوزي حروق

453785

RR141006195LB

14/04/25

14/05/21

أمال أسعد رزق مكرزل

483192

RR140991540LB

30/04/14

14/05/20

سمير جورج ملر

453861

RR141006147LB

14/04/24

14/05/20

الياس أنطوان عويني

659251

RR141006045LB

02/05/14

14/05/20

جاك الياس غريبه

454116

RR141006120LB

14/04/24

14/05/21

عبدو اميل مبارك

922633

RR140992029LB

02/05/14

14/05/20

وسيم نصري شبابي

455133

RR141006252LB

14/04/24

14/05/20

اميل سعيد البستاني

1068643

RR140991567LB

05/05/14

14/05/20

عفاف رفيق كرم

456239

RR141004645LB

14/04/24

14/05/20

اليف ستايل ش م م

1465289

RR140991479LB

30/04/14

14/05/20

قاسم محمد سموري

457121

RR141004778LB

14/04/25

14/05/20

كوليت ديب الحكيم

1974779

RR140991615LB

05/05/14

14/05/21

جورج شحادي أبي ناضر

2636059

RR140991995LB

30/04/14

14/05/21

ياسمينا بسام عوده

457201

RR141004818LB

14/04/25

14/05/20

جان ساسين أبي هيال

458660

RR141002321LB

14/04/25

14/05/21

باتينا وليم الخوري

461061

RR141002233LB

14/04/24

14/05/20

كلوديت ضاهر حبيب

462532

RR141005075LB

14/04/24

14/05/20

ريموند فرنسوا فرحات

463856

RR141005291LB

14/04/24

14/05/20

سهى خليل رعد

464361

RR141005359LB

14/04/25

14/05/20

يوسف أنيس دانيال حجار

464803

RR141005376LB

14/04/24

14/05/20

اليان جوب خيرالله

464982

RR141005416LB

14/04/24

14/05/20

رشيد توفيق غانم

479019

RR140992430LB

14/04/23

14/05/20

حبيب يوسف سالمه

541584

RR141000317LB

14/04/25

14/05/20

أنطونيوس توفيق الخويري

5462890

RR140998931LB

14/04/24

14/05/20

وليد جورج كرم

562437

RR140999971LB

14/04/24

14/05/21

هولو أمين ذبيان

563125

RR140999999LB

14/04/24

14/05/21

منال جوزف حاتم مسلم

564336

RR141000039LB

14/04/25

14/05/20

ندى محمد عالء الدين

564595

RR141000042LB

14/04/24

14/05/20

ميشال الياس باسيل

565730

RR141000073LB

14/04/24

14/05/20

نينا نعمه زيدان

578210

RR141000285LB

14/04/25

14/05/20

مارون غازي عبود

580833

RR140999702LB

14/04/25

14/05/22

هاني ابراهيم شومان

584899

RR141000802LB

14/04/24

14/05/20

ناجي حنا بو حرب

591563

RR140999835LB

14/04/24

14/05/20

عصام نديم مبارك

593357

RR140999852LB

14/04/24

14/05/20

وليد الياس ونوس

597436

RR141000833LB

14/04/25

14/05/22

هال بطرس نادر

604220

RR141000422LB

14/04/25

14/05/20

رنا عقل الشريف

621446

RR141005447LB

14/04/24

14/05/20

جهاد محمود ياسين

626307

RR141005521LB

14/04/24

14/05/20

باسم كمال عبد الخالق

626531

RR141005518LB

14/04/25

14/05/20

سعد نسيب الياس عطاالله

633766

RR141005610LB

14/04/24

14/05/20

انطوان جرج غانم

641094

RR141005699LB

14/04/24

14/05/20

دياال محمود ياسين

648562

RR141005861LB

14/04/25

14/05/20

رضوان مهيب قباني

650191

RR141005889LB

14/04/24

14/05/22

جومانا فريد عبيد

660851

RR141006031LB

14/04/24

14/05/20

نانسي مارون دياب

660964

RR140999367LB

14/04/24

14/05/20

هنري جوزف صفير

723239

RR141001480LB

14/04/24

14/05/20

سندي فيليب الشمالي

777963

RR141002560LB

14/04/25

14/05/21

عصام مشهور عبود

2240214

RR140992284LB

14/04/24

14/05/20

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 1155
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب سمير سليم أب��و علي معضاد
بصفته أح��د ورث��ة سليم سلمان أب��و علي
معضاد سند ملكية بدل ضائع عن حصته
في العقار  86بزبدين.
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري المعاون في بعبدا
هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب طارق فهد الغريب بصفته وكيالً
عن عفاف محمد الجوهري الموصى لها
من فؤاد محفوظ اسماعيل سند ملكية بدل
ضائع عن حصة فؤاد محفوظ اسماعيل في
العقار  341سرحمول.
للمعترض المراجعة خالل  15يوماً.
أمين السجل العقاري في عاليه
طاني عنتر
دعوة لحضور
الجمعية العمومية العادية لشركة بلكو
العقارية ش.م.ل.
بتاريخ 2014/8/28
إن رئ��ي��س مجلس إدارة ش��رك��ة بلكو
العقارية ش.م.ل .يدعو المساهمين لحضور
جلسة جمعية عمومية عادية نهار االثنين
الواقع في  2014/8/28في تمام الساعة
العاشرة في مركز الشركة في النقاش وذلك
للبحث بالمواضيع التالية:
 1ـ اإلطالع على حسابات سنة 2013
وتقرير مفوض المراقبة وإبراء ذمة رئيس
وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية
المنصرمة.
 2ـ تحويل أرب��اح الشركة خالل سنة
 2013إلط��ف��اء ج���زء م��ن خ��س��ائ��ر سنة
.2012
 3ـ البحث في إمكانية إطفاء خسائر
مرحلة لغاية 2011/12/31
سابقة
ّ
من حساب المساهمين المحدد في إعادة
التقييم تاريخ .1996/5/29
 4ـ تحويل األرصدة المدينة للمساهمين
لغاية  2013/12/31من فروقات إعادة
التقييم.
 5ـ ال��م��واف��ق��ة على تسديد ج��زء من
ال��ح��س��اب��ات ال��دائ��ن��ة ال��ع��ائ��دة ل��ورث��ة

المرحوم الشيخ بطرس الخوري لغاية
.2013/12/31
 6ـ وأمور مختلفة.
شركة بلكو العقارية ش.م.ل.
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/6/2على المتهم محمد نايف معاز
جنسيته سوري محل إقامته شاتيال ـ صبرا
ق��رب م��درس��ة أري��ح��ا وال��دت��ه أمينة عمره
 1991أوقف غيابيا ً بتاريخ 2013/3/28
بالعقوبة التالية :األشغال الشاقة المؤقتة
مدة خمس سنوات.
وفقا ً للمواد  638ـ  636عقوبات من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة دراجة نارية.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/6/3
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي بركان سعد
التكليف 1168
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/6/2ع��ل��ى ال��م��ت��ه��م ع��ب��د الله
حسين اسماعيل سجله  186/68بريتال
جنسيته لبناني محل إقامته بريتال والدته
نديمة عمره  1968أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2012/8/29بالعقوبة التالية :األشغال
الشاقة المؤبدة وخمسين مليون ليرة
لبنانية غرامة.
وفقا ً للمواد /125مخدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/6/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي بركان سعد
التكليف 1168

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه ال��م��ح��ك��م��ة ب��ت��اري��خ
 2014/6/2على المتهم إيلي فايز روكز
سجله 1686 :األشرفية جنسيته لبناني
محل إقامته األشرفية ـ كرم الزيتون بناية
رشيد ياغي والدته لوريس عمره 1969
أوقف غيابيا ً بتاريخ  2012/4/2بالعقوبة
التالية :األشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مئة
مليون ليرة لبنانية.
وفقا ً للمواد  126مخدرات من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/6/4
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي بركان سعد
التكليف 1168
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لقد حكمت ه��ذه المحكمة بتاريخ
 2014/6/2ع��ل��ى المتهم يوسف
ع��ارف صالح سجله 764 :التبانة
جنسيته لبناني محل إقامته طرابلس
ـ جبل محسن ـ الطريق العام بناية
محمد معلى والدته حنان عمره 1986
أوق��ف غيابيا ً بتاريخ 2012/3/14
وأخلي سبيله في  2013/7/6ونفذت
بحقه م��ذك��رة التوقيف الغيابية في
 2012/6/16بالعقوبة التالية:
األشغال الشاقة
المؤقتة لمدة سبع سنوات.
وفقا ً للمواد  201/640/639عقوبات
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2014/6/3
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي بركان سعد
التكليف 1168

جل�سة فكرية ( ...تتمة �ص)1
م��ن واج ��ب دول ��ة ال�خ�لاف��ة ،وم��ن ال يلتزم ال�ه�ج��رة ال
تحمل ال�خ�لاف��ة ع ��بء دم ��ه أو رزق ��ه أو ع��رض��ه ،أما
حقوق الفلسطينيين األفراد وأجدادهم فمسائل يحلها
التفاوض على العهدة ومضمونها ،بعد اكتمال دولة
الخالفة بحدودها من المغرب إلى بالد فارس ،والدولة
تحمل مسؤولية عن المهاجرين وأج��داده��م فقط من
الفلسطينيين ال عنهم كلهم.
 ف��ي ال�ت��وق��ف أم ��ام ك�ل�ام ال �ب �غ��دادي نجد أنفسناأمام نسخة من الصهيونية اإلسالمية المبرمجة مثل
الصهيونية المسيحية لتبرير التخلي عن فلسطين،
ب��ال�ح��دي��ث ع��ن م �س � ّوغ ع �ق��ائ��دي دي �ن��ي ل �ع��دم اعتبار
«إسرائيل» ع��دواً ،وعدم إدراج قتالها في قلب العقيدة
ال من باب نصرة شعبها المظلوم المهجر من دياره ،أو
من باب استرداد المقدسات السليبة.
 الصهيونية المسيحية ت �ق��ول إنّ مملكة بني«إسرائيل» يجب أن تعود كما كانت ليتسنى الظهور
ال �ث��ان��ي للمسيح ال �م �خ �ل��ص ،ول��ذل��ك ت�ع�ت�ب��ر ال��دف��اع

ع��ن «إس��رائ �ي��ل» وح��روب�ه��ا طريقا ً عقائديا ً مسيحياً،
والصهيونية اإلس�لام�ي��ة تعتبر فلسطين دار عهدة
وال �ت �ف��اوض ط��ري�ق�ا ً لتحصيل ح��ق ال �ع �ب��ادة وحقوق
الفلسطينيين المهاجرين إلى دولة الخالفة ،وترتضي
أن تحكم فلسطين من االحتالل إذا توصلت معه في
التفاوض إلى ح ّل حرية العبادة والصالة في المسجد
األقصى ،وتسوية أم�لاك الفلسطينيين األف��راد الذين
تلتزم بهم ألنهم التزموا بها فقط.
 وض��ع فكر ال�ب�غ��دادي ف��ي ال �ت��داول غربيا ً يعنيتهيئة الرأي العام الغربي لتسويق التعاون مع النسخة
الجديدة المن ّقحة من القاعدة ،التي أنتجت لقتال سورية
وإيران والمقاومة بمس ّمى إعادة بناء دار الخالفة.
 وض��ع داع ��ش ومؤسسها أم ��ام م ��رآة فلسطينيصبح فاضحا ً في لحظة االشتباك الراهنة ،ولعلها
فرصة إلسقاط شعوذته ونفاقه ،وكشف المستور من
عمالته ومرجعياته المعادية لخيارات العرب واإلسالم
والمسيحية.

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 1157
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين مكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف 05/920102: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
شركة أمكو الكهربائية ش.م.م
سهيل عيد عبود
شربل طانيوس باسيل
نجيب عاد عاد
دلتا ميك ش.م.م
سركيس أنطونيوس نوبار
كجيجيان
ابراهيم يوسف ابراهيم نادر
كريستل عادل خوري عواد
ريتا الياس حنا
بسكال سمير الحجل
فادي جبرايل شلهوب
ميلو برامو خوري
بولس طوني أبي داود
شركة أرز صنين ش.م.م

رقم المكلف
12145
134305
166511
292869
311553
462722
562129
567104
585230
705280
724486
754399
1806475
2620564

تاريخ الزيارة الثانية
14/05/08
14/05/08
14/05/06
14/05/08
14/05/05
14/05/06

رقم البريد المضمون
RR140988157LB
RR140992032LB
RR140991672LB
RR140991598LB
RR140991765LB
RR141005155LB

تاريخ اللصق
14/05/21
14/05/20
14/05/20
14/05/26
14/05/21
14/05/21

14/05/22
14/05/06
RR140999115LB
14/05/20
14/05/06
RR141000087LB
14/05/21
14/05/06
RR140999781LB
14/05/28
14/05/06
RR141001374LB
14/05/20
14/05/06
RR141001516LB
14/05/20
14/05/06
RR141002499LB
14/05/20
14/05/09
RR140988165LB
14/05/20
14/05/05
RR140992046LB
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 1157

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين مكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف 05/920102: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:
رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

إسم المكلف
البير أديب قشوع

69444

RR140992015LB

14/05/13

14/05/20

عفيف ناصيف قنازع

75261

RR140991726LB

14/05/12

14/05/20

الماسة هايكازون بشيريان

265560

RR140990235LB

14/05/12

14/05/20

فوزي ميشال مخلوف

424500

RR141000643LB

14/05/14

14/05/22

جورج عبود بدرو

782022

RR140991730LB

14/05/09

14/05/21

كريكور زوهراب زاوين طوروسيان

1764435

RR140988302LB

14/05/12

14/05/20

جانيت جرجس مخول

2366057

RR140992324LB

14/05/12

14/05/20

كوثر الياس الهبر

2905278

RR140990297LB

14/05/12

14/05/21

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 1157
إعالم تبليغ
الموضوع :إعالم تبليغ نتيجة درس اعتراض ـ رسم إنتقال
تدعو وزارة المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان ـ دائرة االعتراضات ـ المكلفين ،الواردة أسماؤهم في الجدول
أدناه ،المجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ 2014/07/5
إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ الطابق الثاني لتبلغ نتيجة درس اإلعتراض
المقدم من قبلهم.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ .2014/8/4
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون اإلجراءات الضريبية).
رقم المكلف

بريد 2

اإلسم

2028280

تاريخ الزيارة

RR123952878LB

نبيها الياس أبو شديد

2014/3/19

يحق لكم الطعن بقرار اإلدارة الضريبية بنتيجة درس االعتراض خالل مهلة شهرين اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
المراجعة :العنوان :دائرة االعتراضات :مبنى المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ الطابق الثاني.
الهاتف 05/920065 :ـ مقسم 624
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 1157
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين مكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ قرب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف 05/920102 :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

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

انطوان زخيا صفير

145502

RR141013426LB

14/04/15

14/05/22

جان سرحان السرحان

374616

RR140997397LB

14/04/15

14/05/20

كلوفيس يعقوب حبيقه

376554

RR140997423LB

14/04/16

14/05/20

نصري أنطوان عسيلي

377954

RR140997499LB

14/04/14

14/05/21

ندى أنطوان موصلي

402969

RR140998137LB

14/04/16

14/05/21

سمر عبده أبو زيد

414193

RR140998675LB

14/04/15

14/05/20

خليل مخايل السبعلي

416119

RR140998874LB

14/04/11

14/05/27

أنطوان حبيب الحلو

419668

RR141001175LB

14/04/16

14/05/20

يوسف شينا عقيقي

421259

RR141001051LB

14/04/15

14/05/20

بيار شفيق الجميل

422013

RR141001003LB

14/04/15

14/05/20

رامز الياس عازار صليبا

422057

RR141000952LB

14/04/15

14/05/20

شارل جورج العجيل

423310

RR141000793LB

14/04/14

14/05/23

مروان وديع كسرواني

423840

RR141000728LB

14/04/16

14/05/20

برناديت فؤاد ديب

427079

RR140994078LB

14/04/11

14/05/21

نخله رافع صعيبي

435253

RR140996516LB

14/04/16

14/05/20

إميل مرشد أبي رميا

445070

RR140994957LB

14/04/17

14/05/20

شاديا طانوس السبعلي

451416

RR141002729LB

14/04/11

14/05/26

جرجس ديب ديب

470006

RR140996913LB

14/04/16

14/05/20

فادي حنا القمر

474387

RR140997131LB

14/04/16

14/05/20

كاتيا طانوس السبعلي

480914

RR140994427LB

14/04/11

14/05/27

شركة غزال لتأجير السيارات ش.م.م

1270293

RR140992474LB

14/04/16

14/05/20

شركة غزال لتأجير السيارات ش.م.م

1270293

RR140992474LB

14/04/16

14/05/20

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 1157

الجي�ش ي�ستعيد ( ...تتمة �ص)1
وزبدين ووادي عين ترما ،وميدعا وطريق الشيفونية في
عمق الغوطة الشرقية.
هذا وقد استهدفت وحدات اخرى من الجيش السوري
تجمعات للمسلحين في محيط دوما ومناطق جوبر وزملكا
وحرستا وخان الشيح وداريا وجرود بلدتي قارة وعسال

الورد في القلمون والزبداني والتالل المحيطة بها.
وفي ريف الالذقية واصل الجيش استهداف المسلحين
في الريف الشمالي للمدينة مستهدفا ً محاور قرى عين
سامور ومزرعة أبو الريش في منطقة سلمى ،ومناطق
قسطل الشيخ نوري والدرة والحلوة في منطقة ربيعة.

