10

السنة السادسة  /الثالثاء 15 /

تتمات

متوز  / 2014العــدد 1535

Sixth year / Tuesday / 15 July 2014 / Issue No. 1535

ُهزمت «�إ�سرائيل» ( ...تتمة �ص)1

وأف��ادت معلومات عدة أن عددا ً من القتلى وأكثر من 16
جريحا ً من المسلّحين نقلوا إلى المستشفى الميداني في
عرسال ،كما أفيد عن أسر حزب الله ألكثر من  15عنصرا ً من
المسلّحين.
وفي الجهة المقابلة ،يواصل الجيش السوري عملياته
العسكرية ضد المسلّحين في الجزء السوري من الجرود
والسلسلة الشرقية ،حيث تم ّكن من قتل أع��داد كبيرة من
المسلّحين.

الهدوء يعود إلى منطقة صور

في هذا الوقت ،عاد الهدوء إلى منطقة صور أمس بعد أن
شهدت تصعيدا ً عسكريا ً من قِبل قوات االحتالل «اإلسرائيلي»
للمرة الثانية خالل أقل من  24ساعة ،حيث أقدمت هذه القوات
على قصف خ��راج زبقين والحنية والعزبة ومجدل زون
والمنصوري بأكثر من  20قذيفة ،مستغلّة إطالق صاروخين
بعيد منتصف ليل أول من أمس من سهل القليلة ـ رأس العين
باتجاه فلسطين المحتلة.
منصتي
وتم ّكنت وح���دات الجيش م��ن ال��ع��ث��ور على
ّ
الصاروخين ف��ي أح��د بساتين الحمضيات ف��ي الحنية.
وأشارت قيادة الجيش في بيان لها إلى أنّ وحداتها تستم ّر
بأعمال التفتيش وإجراء التحقيقات الالزمة بالتنسيق مع
قوات األمم المتحدة.

هل يستم ّر التعطيل؟

أما في الشأن الداخلي ،فاالتصاالت الكثيفة المستمرة
بين أهل الحكم والحكومة إلعادة العمل إلى مجلسي النواب
وال���وزراء ،لم تنته إلى توافقات حول الملفات التي تعيق
عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب وانعقاد جلسة مجلس
الوزراء ،وإن كانت مصادر وزارية وصفت أجواء االتصاالت
بالجيدة ،ألن الجميع منفتح على إيجاد مخارج تخرج البالد
من «عنق الزجاجة» ال��ذي وصلت إليه .وقالت المصادر
إن رئيسي مجلس النواب نبيه بري وال���وزراء تمام سالم
ويساعدهما النائب وليد جنبالط يتحركون على خطوط
االتصاالت للوصول إلى تفاهمات حول الملفات الخالفية،
لفتح الطريق أمام عقد جلسة تشريعية إلقرار سلسلة الرتب
والرواتب ،وقوننة موضوع األجور وإق��رار «اليورو بوند».
وفي الموضوع الحكومي حلحلة ملف الجامعة بعد أن علّق
رئيس الحكومة عقد جلسات المجلس حتى االتفاق على حل
لتعيين العمداء وإقرار ملف تف ّرع المتعاقدين ،علما ً أن أكثر من
 108آالف طالب ينتظرون نتائج امتحاناتهم الرسمية ،وهذا
مرهون بإقرار سلسلة الرتب .كما أن أكثر من  70ألف طالب
في الجامعة اللبنانية ينتظرون إجراء امتحانات أعوامهم
الدراسية التي تنتظر بدورها الوصول إلى حل لمل ّفي العمداء
والتف ّرغ.

وعلى صعيد الدعوة إلى جلسة تشريعية ،أشارت مصادر
نيابية إلى أن األمور تنتظر عودة رئيس كتلة «المستقبل»
فؤاد السنيورة والوفد المرافق له الذي انتقل مساء أول من
أمس إلى جدة للقاء رئيس تيار المستقبل سعد الحريري،
والبحث معه في هذا الملف وقضايا داخلية أخرى.
وأوضحت المصادر أن الدعوة إلى جلسة تشريعية ما زال
ينتظر موافقة «المستقبل» على حضور الجلسة إلقرار سلسلة
الرتب والرواتب ،مشيرة إلى أن «المستقبل» وحلفاءه في 14
آذار ما زالوا يرهنون حضور الجلسة باالتفاق المسبق على
أرق��ام السلسلة ،وهو األمر الذي لم يت ّم االتفاق عليه حتى
اآلن .وأوضحت أنه في حال حصول مثل هذا التوافق ،ستتم
الدعوة إلى جلسة تشريعية ،ألن األمور تصبح سالكة أمام
قوننة األجور وإقرار قوانين اليورو بوند.

 ...والمحاصصة ّ
تعطل الحكومة

أما في خصوص دعوة رئيس الحكومة إلى عقد جلسة
لمجلس الوزراء ،فأشارت مصادر وزارية بدورها إلى أن سالم
لن يدعو إلى جلسة قبل االتفاق على ملف الجامعة ،وهو أعاد
التأكيد على هذا األمر خالل لقائه عددا ً من الوزراء أمس بينهم
وزير التربية الياس بو صعب والوزير االشتراكي وائل أبو
فاعور والوزير الكتائبي آالن حكيم.
ووف��ق المعلومات مساء أم��س ف��إن االت��ص��االت لم تكن

حيث تتالقى الم�صالح ( ...تتمة �ص)1
في جملة مطالب قوى  14آذار خروج المقاومة من الميدان السوري
المشتعل على خلفية الزعم أنّ حضور المقاومة في سورية كان سببا ً
جاذبا ً للجماعات اإلرهابيّة الوافدة الى الميدان لتنشر أولويّة ال عالقة
لها الب ّتة بقيَم العدالة والحريّة والديمقراطية ،إذ تقتصر عالقتها بالشأن
ّ
يحضها على
السوري على الهمجيّة ،وحدها عمالً بـ»معتقد خ��اص»
ارتكاب أكثر الجرائم وحشيّة في هذا العصر ،وربما على امتداد العصور.
لو شئنا التعليق في هذين الجانبين ،على مواقف بعض غالة المغالين
في قوى  14آذار ،لتحدثنا عن بدهيات ومسلمات ال تنطوي بالضرورة
على تهمة معيّنة ،لكنها بالتأكيد مثيرة لكثير من التساؤالت.
يعرف غالة  14آذار أنّ «إسرائيل» هي عد ّو غاصب ألرض فلسطين،
وع��د ّو دائ��م للبنان كوطن ودول���ة ،ون��م��وذج لمجتمع ذي خصوصيّة
حضاريّة مقلقة للعد ّو ألنها نقيض كامل لمشروع «إسرائيل» بتحويل
كيانها الى دولة يهودية ووطن لليهود.
في هذه الحالة تكون قوى  14آذار – كسائر اللبنانيين – معارضة
بداهة للكيان العد ّو ...ولك ّنها رغم ذلك وحين تص ّر على طلب المستحيل
لناحية ما يتعلق بسالح حزب الله ،فهي تالقي موضوع ّياً ،أي من دون
قصد ،مصلحة العد ّو!
أم��ا في حالة االع��ت��راض على دور «ال��ح��زب» في الميدان السوري،
فإنّ بعض صقور  14آذار – الذين لم يستنكروا يوما ً تد ّفق الجماعات
التكفيريّة الى ذلك الميدان – يتص ّرفون تص ّرف الموالين لتلك الجماعات،
وهذا وجه آخر من وجوه التالقي بين المصالح المتناقضة ،ما يعود منها
يختص بالمجتهدين في قوى  14آذار!
لإلرهابييّن ،وما
ّ
أما في المدى العربي واإلقليمي فتبدو تلك القوى محرجة بظاهرة
«داعش» كدولة «الخالفة اإلسالمية» المعلنة حاال ً في سورية والعراق،
والتي تشمل أنحاء كثيرة من العالم ،بعضها قريب جداً ،وتعني لبنان
ضمنا ً.

قد أفضت إلى توافق حول ملف الجامعة مع إص��رار حزب
الكتائب على الحصول على عميدين في الجامعة وإصرار
الحزب االشتراكي على إبقاء أحد عمداء الكليات في مكانه.
وقد أوضح الوزير بو صعب بعد لقائه سالم أمس أن هناك
حديثا ً مع الكتائب واالشتراكي لنرى إمكانية الوصول إلى
حل هذا األسبوع .وأشارت مصادر سالم لـ«البناء» إلى أنّ
رئيس الحكومة في حال بقيت األمور على حالها من التعطيل
سيخرج ويس ّمي األشياء بأسمائها.
وفي السياق ،أ ّكد وزير العمل سجعان ق ّزي لـ«البناء» أنّ
حزب الكتائب ليس المستهدف من كالم رئيس الحكومة عن
القرف داخل مجلس ال��وزراء ،مشيرا ً إلى أنه أجرى اتصاال ً
صباح أمس برئيس الحكومة ونصحه بالدعوة إلى جلسة
لمجلس ال��وزراء وعدم الخضوع ألحد .وأش��ار قزي إلى أنّ
الوزير بو صعب يريد فتح معركة شخصية معي في حين أني
أقوم بدوري السياسي داخل مجلس الوزراء خالل النقاشات.
واعتبر أنّ محاولة الوزير بو صعب اللعب على إحداث خالف
بيني وبين الوزير آالن حكيم لن تنجح ،ال سيما أنّ ملف
الجامعة ليس من اختصاصي.
وك��ان الوزير بو صعب قد أج��رى اتصاال ً برئيس حزب
الكتائب أمين الجميّل الذي سحب ملف الجامعة من الوزير
سجعان ق ّزي وسلّمه إلى الوزير حكيم الذي سيتابع هذا
الملف مع رئيس الحكومة والوزير بو صعب.

الو�ساطة الم�صرية ( ...تتمة �ص)1
استنجدت «إس��رائ��ي��ل» بواشنطن وقطر ف��ب��دأت ال��م��ش��اورات مع
مصر إلحياء اتفاق عام  ،2012وإطالق مبادرتها ،كما سبق وم ّهد
باراك أوباما قبل أيام ،وحرصا ً على عدم فتح بازار تفاوضي صعب
ومرهق بسبب عدم وجود صيغة جاهزة يقبلها الطرفان من دون أن
يدفع جزءا ً من مهابته وماء وجهه ،أو أن يحصل ذلك ألحدهما على
األق ّل والمقصود هنا «اإلسرائيلي» ،وبسبب العجز عن تمرير صيغة
ترضي «اإلسرائيلي» بينما المقاومة في ذروة إنجازاتها ،صيغت
الوساطة بصورة تتيح قبولها من الطرفين وت��رك التفاوض على
الطلبات لما بعد وقف النار.
الطبيعي عندما تتدخل مصر لوقف النار أن تقبل قوى المقاومة
من دون منح الهدنة صفة الديمومة ،وتلك فرصة للمقاومة لتحسين
شروط اتفاق  2012القائم على توصيف أعمال المقاومة باألعمال
العدائية ،وحصر األمر بوقف استهداف التج ّمعات السكنية بصورة
متبادلة ،ومعها التزام «إسرائيلي» بوقف االغتياالت وفك الحصار
وفتح المعابر وإطالق األسرى.
المعلومات المتوافرة تقول إنّ «إسرائيل» في أضعف حاالتها ،وإنّ
بمستطاع المقاومة تحقيق أكثر بكثير من مج ّرد وقف للنار.

«حما�س»  ...وجدلية ( ...تتمة �ص)1

يحاول المغالون من قوى  14آذار المساواة بين ما يسم ّونه دولة
«الولي الفقيه» ،ودول��ة «داع��ش» بل – وفي ما يمكن اعتباره محاولة
إليجاد األعذار لـ«داعش»  -يرون أن األولى كانت سببا ً للثانية! وبهذا
المعنى صرنا نسمع كالما ً آتيا ً من عمق الحماقة ،أو من عمق الكراهية،
مؤدّاه :أنه لوال «والية الفقيه» لما كانت «دولة داعش»!
يلحق بهذه المحاولة الزعم بأنّ «داعش» هي صنيعة االستخبارات
السوريّة! قد تكون دولة اإلرهاب والتكفير صنيعة أجهزة استخبارات،
تابعة لدولة أو اكثر في هذا العالم ...لك ّنها حتما ً ليست سورية ،ألن
ذلك ليس من المنطق في شيء أن تصنع الدولة الشقيقة «وحشاً» يهدّد
بابتالعها...
التوسع في باب التالقي بين المصالح المتناقضــة لوجدنا
لو شئنا
ّ
أنّ المملكة العربيّة السعودية هي في طليعة ال��دول التي أدرجــت
«القاعدة» ومشتقاتها في الئحة المنظمات اإلرهابية ،و«داعش» واحدة
منها.
غير أنّ تمدّد «داعش» – و َمنْ القاها – في أرض العراق ،على حساب ما
يُس ّمى جوازا ً بـ«جيش المالكي» ،أمر ال يتعارض مع المصالح والرغبات
يفسر «التباطؤ» أو التردّد ،بالتصدّي
السعوديّة! ربما وجدنا هنا سببا ً ّ
المباشر لهذا الخطر الذي بدأ ّ
يدق أبواب المملكة.
ً
ً
قلنا في مسته ّل ه��ذه الكتابة إنّ ث ّمة مشهدا قائما يشكل «طرائف
الفتة» ...القول الصحيح هو أنّ ثمة مقدمات مقلقة ،بل مرعبة ،الحتماالت
مقبلة ،أبوابها لصيقة جدا ً بأبواب الجحيم!
ذلك هو الواقع الذي يقتضي لمواجهته معالجات مناسبة ،عبر الحلول
الواقعية مهما تكن قاسية ،المحلّي منها ،واإلقليمي ،وأبعد ...ويقتضي
أيضا ً لمواجهته محاذرة الوقوع في ّ
فخ التالقي مع ما ال نشتهي ،وما قد
ال تشتهيه قوى  14آذار تحديداً...

رشاد سالمة

كما أنّ عنصر المفاجأة بالنسبة إلى األصدقاء أعاد
ترتيب ،أو تطلّب إعادة ترتيب أوراق األصدقاء ،واألصدقاء
هنا مفهوم ملتبس تماماً ،فنحن نعني به من أراد أن
يكون إلى جانب المقاومة خالل مرحلة إم��رار «الربيع
العربي» ،عندما حاولت أنساق من المقاومة الفلسطينية
أن تنحاز ص��وب عناوين ج��دي��دة ص��اع��دة ذات عالقة
بالـ»األيديولوجيا» وبالجذر النظري الذي شكل فصائل
محدّدة من مك ّونات المقاومة ،فثمة أول��وي��ات تبدّلت،
وصعدت أولويات جديدة جعلت من المقاومة جسدا ً باردا ً
إلى ح ّد بعيد ،كون هذه البرودة عُ بّر عنها سياسيا ً من
خالل قادة «حماس»!
يقول الواقع إنّ قيادات الصف األول من «حماس»
عملت على أن تكون في مكان آخر ،إذ ظهرت تلك األولويات
الجديدة في ظ ّل تغيّرات وتبدّالت مهمة ،رافقت «الربيع
العربي» ،لكن هناك أسئلة ب��ارزة في هذا السياق ،وفي
ظ ّل هذه التبدالت الجديدة :أين كانت المقاومة ،أو فلنقل،
الجسد المقاوم في «حماس»؟
يبدو جل ّيا ً أنّ المقاومة بمختلف أنساقها ط ّورت نفسها
جيداً ،ولم يكن ذلك مقتصرا ً على فصيل دون آخر ،حتى أنّ
التط ّور كان متجانسا ً جدا ً ويوضح أنّ جهة بعينها أو نسقا ً
بعينه كانا وراء هذا التط ّور أو هذه القفزة ،لناحية الضلع
المسلح في جسد المقاومة ،وهذا دليل على أنّ شيئا ً لم
يتغيّر ،أي أنّ الضلع العسكري لـ«حماس» لم يتأثر نتيجة
موقف الحركة مما حصل أخيرا ً على مستوى المنطقة ،رغم
أنّ ضلعها السياسي أضحى في مكان آخر.
هذا ّ
يدل على أنّ هناك مشكلة مه ّمة في «حماس» ،وهي

�إعالنات ر�سمية

أ ّنها أكثر من «حماس» واحدة ،فهناك «حماس» في المعنى
السياسي ،وهناك «حماس» في المعنى العسكري ،ويبدو
أنّ مسافة التباين بين هذين الضلعين كانت واضحة ،أو
إضافي
تجلّت واضحة خالل تلك المواجهة ،وذاك دليل
ٌّ
على أنّ «حماس» لم ُتلحق بقياداتها ،بالمعنى السياسي
والعقائدي ،خاصة عندما انزاحت هذه القيادة كي تصبح
عدواني على مقاومة المنطقة.
جزءا ً من مشروع
ّ
يبدو واضحا ً أيضا ً أنّ نسق المقاومة ذاته لم يشأ أن
يلعب على هذا التباين أو هذا االنزياح سلباً ،إذ أبقى على
معادلة «حماس» موجودة وحاضرة ،وقد أدرك جيدا ً أنه
ليس من المفيد أنّ تت ّم هزيمة جزء من قيادات «حماس»
التاريخية ،ألنّ الهزيمة بح ّد ذاتها س��وف تفيد العدو
بالتأثير سلبا ً في «حماس» ،وبالتالي في المقاومة ،ثم
في الشعب الفلسطيني أخيراً ،وهذا ضا ّر جدا ً بمشروع
المقاومة الفلسطينية.
إذن ،يبدو واضحا ً أنّ «حماس» تعيش جدلية ازدواجية
الرأس ،وهذا ما سوف يقود إلى خطوات جديدة يمكن أن
تؤثر سلبا ً في نتيجة المواجهة أو المعركة ،ألنّ رأسا ً في
«حماس» ،ونعني به ال��رأس السياسي ،سوف يحاول
البعض استغالله إلنهاء المواجهة بالشكل الذي يخدم
مصالحه ،وما سيؤدي إلى آلية «صرف» لناتج المواجهة
ال يرقى إلى تضحيات الشعب الفلسطيني ،وهذا يستلزم
فعالً إضافيا ً سياسيا ً يجعل بعض رؤوس «حماس» ،في
رأسها السياسي ،في أماكن مختلفة عن تلك التي هي فيها
اآلن!

خالد الع ّبود

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في
إجراء استقصاء األسعار لشراء مفروشات
لزوم معملي الجيه والذوق.
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
األس��ع��ار المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ج��ان �ا ً م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط من
مصلحة ال��دي��وان ـ أمانة السر ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ
طريق النهر.
تسلم العروض باليد إل��ى أمانة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق « »12ـ
المبنى المركزي.
علما ً إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2014/7/25عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/7/8
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 1240

مفقود
فقد عمر أح��م��د عميص بطاقة هوية
لبنانية ،الرجاء ممن يجدها االتصال على
الرقم .03/851138

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية
اإلقليمية في محافظة بيروت ـ دائرة الضريبة على الرواتب واألجور.
المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز
الدائرة الكائن في
بيروت ـ كورنيش النهر ـ مبنى وزارة المالية ـ الطابق األرضي
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 المراجعةى المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر
هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

حبيب يوسف سلفاني

950383

RR126932912LB

انيس كميل يوسف

950860

RR126934428LB

مروان وفيق تميم

952371

RR126923796LB

انطوانات طانيوس عازار

954804

RR126932909LB

احمد خالد العمر

955674

RR126926452LB

فهيمه ملحم شرف الدين

957300

RR132756567LB

ربيع عاصم شمص

959580

RR126925925LB

سامر حسين رضا

960577

RR126925845LB

فادي ميالد كيوان

970348

RR133444565LB

عال عقيل فرحات

970777

RR126928073LB

نوال حسن الخطيب

972127

RR126932872LB

عبده ديب خاطر

977735

RR126928325LB

طنوس فارس فارس

978339

RR126932855LB

فؤاد اديب ضومط

978080

RR126932869LB

امل حبيب مزهر

978797

RR126933039LB

بشاره حليم الحلو

979301

RR133444150LB

بشاره حليم الحلو

979301

RR126924536LB

طارق زياد محمود

980726

RR126925942LB

جون جوزاف حداد

980766

RR126924045LB

امينة توفيق الزرقوط

981998

RR126933042LB

عبد الله خليل عبده

982918

RR126933056LB

تانيا هنري نصر

983988

RR126926418LB

سلكت انشورنس ش.م.ل

984512

RR126923884LB

حبيب اميل عبود

985379

RR126933060LB

محمد يوسف جنبالط

988472

RR126932529LB

سيدي فريد مطر

995360

RR126933011LB

جرجس عساف سمعان

995412

RR126933025LB

عيد انطوان الحاوي

RR126929992LB 1001530

سليم انطونيوس معوض

RR126930001LB 1001025

الياس جرجس صادق

RR126937747LB 1001800

شحاده قزحيا طنوس

RR126930298LB 1019982

جانيت خليل كامل

RR126929555LB 1023643

كالر يوسف الفغالي

RR126930275LB 1023852

علي مصطفى كركي

RR126924173LB 1024158

جمال سعيد هبري

RR126923575LB 1024164

جمال سعيد هبري

RR126923805LB 1024164

احمد مصطفى كركي

RR126924006LB 1024377

علي ابراهيم شعبان

RR126924160LB 1024628

يوسف مجيد صفير

RR126930307LB 1030087

يوسف سعيد فواز

RR126930085LB 1034371

ابراهيم محمد زيتون

RR126927135LB 1034997

ربيع سامي التنير

RR126923592LB 1038411

عيسى جرجس بو عيسى

RR126930562LB 1044287

لودي طانيوس عبد النور

RR126930117LB 1045663

علي محمد العرب

RR126930580LB 1047494

فاديه حسن اسماعيل

RR126922583LB 1050349

حسان محمد حسين

RR126936035LB 1051944

علي يوسف سرحان

RR126929564LB 1059988

دولي انطوان ظريفة

RR126930165LB 1061457

رفيق ابراهيم ابو فيصل

RR126930179LB 1064696

ناصيف الياس المر

RR126930182LB 1069515

عماد غالب كرم

RR126930196LB 1072113

شفيق ابراهيم قليالت

RR126930576LB 1061707

عبد الرحمن محمود عيتاني

RR126923969LB 1065530

عبد الرحمن محمود عيتاني

RR133443707LB 1065530

اسم المكلف

رقم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

RR126927682LB 1065572

نادين الياس االغا

شهيره محمد خليفه

RR126923544LB 1067560

هيام سعيد سالم

RR132759311LB 1204894

انطوانيت رزق الله كرباج

RR126929581LB 1070316

جلنار مروان دعيبس

RR126930426LB 1205329

مي انطوان الكك

RR126931293LB 1074887

علي سليمان نزال

RR126936874LB 1207404

هيثم رمزي ابو حرش

RR126930766LB 1076721

جورجات الياس كرم

RR126936888LB 1209555

صبحيه علي عمار

RR126931316LB 1083373

محمد ابراهيم فرحات

RR126936891LB 1211228

روال منيف نجا

RR133445107LB 1085119

شفيق عبد الحميد الصايغ

RR126936905LB 1212421

اميل انطوان الرملي

RR126934785LB 1085408

طانيوس يوسف كميد

RR126936914LB 1213293

فاتن شفيق سري الدين

سعاد يوسف الهراوي

RR126937971LB 1086994

دوري عفيف داود

RR126926143LB 1211766

ماهر محي الدين عيتاني

RR126925908LB 1324355

علي رشيد الدروبي

RR126931333LB 1087349

ريشار اميل ربيز

RR126927237LB 1212213

فؤاد وديع حريق

RR126937605LB 1329327

بشير رشوان نعمة

RR126931320LB 1087698

محمود مصطفى قطايه

RR126923990LB 1214593

عماد علي ايوب

RR126937614LB 1338762

سهام علي قوصان

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة ضريبة الدخل
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق األول
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 أع�لاه ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلع�لام على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة
المالية:

RR126922901LB 1204722

مايا بهجت رحال

RR126926792LB 1308669

كورين روجيه حداد

RR126926801LB 1333603

كالدس سليم عبود

RR126922393LB 1310266

فؤاد نقوال حليحل

RR126933396LB 1310938

تامار قره بت كيراكوسيان

RR126925749LB 1313576

ندين سامي جودي

RR126926378LB 1314172

عبد الحسن مالك عبد الله

RR126926086LB 1319032
RR126925562LB 1319697

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ اللصق

تاريخ الزيارة
الثانية

شركة تربة ش.م.م.

6233

RR134758804LB

14/05/26

14/06/03

فاروق مصطفى سويدان

58536

RR134759067LB

14/05/26

14/06/03

سعيد علي حسين

RR126926660LB 1095641

ايهاب علي االرنؤط

RR126936928LB 1214863

جورج رزق الله يعقوب

RR126937628LB 1343447

محمد معروف صيداني

71717

RR134759040LB

14/05/26

14/06/03

مريم مارون هيكل

RR126931364LB 1095941

مي فيصل عيتاني

RR126922950LB 1215920

شادي غسان طويل

RR126930620LB 1336190

عماد صادق عيتاني

73278

RR134758818LB

14/05/28

14/06/03

علي محمد ناصر

RR126935777LB 1097271

الهام محمد سعيد عبد الله

RR126924108LB 1215953

غسان ادمون الموراني

RR133444075LB 1347298

محمد رباح قصقص

92433

RR134757199LB

14/05/26

14/06/03

نادر قزحيا بو سركيس

RR126931174LB 1099637

الهام محمد سعيد عبد الله

RR126926510LB 1215953

محمد احمد الحجار

RR126926280LB 1347709

هاني محمد البطل

145840

RR134758852LB

14/05/28

14/06/05

هشام راجي صوايا

RR126931188LB 1099032

بيسان اسطفان قربان

RR126923310LB 1216106

ماري ادوار غانم

RR126936653LB 1351627

خالد ابراهيم طيارة

165918

RR134758849LB

14/05/27

14/06/03

طوني الياس فارس

RR126931205LB 1106106

ارنو اوغيست لوديو

RR126933382LB 1217626

انطوان امين غانم

RR126937146LB 1354125

هيام خليل جابر

RR126931231LB 1102951

خليل ربيع محي الدين ديه

RR126926126LB 1218980

جورج سامي داغر

RR126937150LB 1382464

الب�����ورا ان��ت��رن��اش��ي��ون��ال 228165
ش.م.ل .اوف شور

RR134759005LB

14/05/28

14/06/03

جورج سليم وازن

RR126931262LB 1122996

دالل محمود بزي

RR126922932LB 1221073

محمد علي عبد الرحمن اللبون

RR132759475LB 1356177

مارون سليم وازن

RR126931276LB 1122967

داني حسني شاهين

RR126925987LB 1223135

سوزان فؤاد خير الله

RR126923535LB 1356292

رانيه انطوان مراد

RR126926231LB 1105802

علي طالب فقيه

RR126930372LB 1224052

هادي بطرس سركيس

RR126925465LB 1357419

سمر يوسف توبي

RR126937954LB 1109333

شركة شيدادا ش.م.م

RR133443534LB 1225254

ديانا خليل مشورب

RR126925752LB 1357667

روشة باالس ش.م.م

RR133447757LB 1110446

ريما احمد ضاهر

RR132759135LB 1226622

حسين علي السبالني

RR126925580LB 1359539

عادل فهد بحنيني

RR126930015LB 1115833

محمد طالل المجذوب

RR126930386LB 1227929

شركة اتش إي للتجارة العالمية ش.م.م

RR133443548LB 1369224

سامي طانيوس زينون

RR126931041LB 1122301

انطوان الياس خوري

RR132759121LB 1229693

جوزف ابراهيم قحوش

RR126936667LB 1375716

عبدو جورج اسعد ابو جوده

RR126931072LB 1119156

جوزف شيبان طانيوس منعم

RR126927696LB 1123078

بناسونيك للتسويق في الشرق االوسط وافريقيا RR133445226LB 1231927
أف زد أي مكتب تمثيل

عفيف عبده بعقليني

RR126929595LB 1379335

غازي ملحم الخوري

RR126929388LB 1380585

مالك انطون ابي غصن

RR126929578LB 1123685

شاديه كرم كرم

RR126929391LB 1383355

غسان عبد الكريم زهر الدين

RR126928008LB 1128282

دالل بدوي الفيومي

RR126929414LB 1394250

ال���ت���ج���اري���ة اوف ش��ور 11803896
ش.م.ل.

عزيز اسعد رعد

RR132759435LB 1128668

سهام اديب هزيمه

RR126926775LB 1385378

محمد فؤاد مصطفى زياده

RR126927501LB 1130103

خالد وليد االرناؤط

RR126926829LB 1388579

ك��اف��ي��ار ك��ل��وب ه��ول��دن��غ 1817565
ش.م.ل.

سليمان قاسم سليمان

RR126937910LB 1130567

احمد نمر الجويدي ابو لسان

RR126924831LB 1390474

عبد الرزاق محمد شاتيال

RR126937061LB 1131349

خليل موسي هارون خليل

RR133444407LB 1392056

م��ح��م��د ك���م���ال ع��ب��دال��ل��ه 426111
الشامي

وفاء محمد اسماعيل

RR126927815LB 1131851

ناتالي منذر محمصاني

RR126923589LB 1393014

يوسف فريد الحلو

RR132759427LB 1131996

ثري سيز THree C’S SARL

RR133443579LB 1132432

رنده حسين عطيه

RR126938019LB 1132797

امنه سعد الدين مجبور

RR126927912LB 1137957

خليل عزيز افرام

RR126927926LB 1134229

عادل عمر السكاكيني

RR132756575LB 1137998

محمد علي حسين خليل

RR126927798LB 1138620

طوني مارون عون

RR126925973LB 1143680

يوسف نعيم زخور

RR126937866LB 1144237

كريمه فرحان عزام

RR126938226LB 1144656

يوسف حليم المصري

RR126927991LB 1145259

يوسف محمد طه

RR126927807LB 1145883

احسان احمد يحي خليفه

RR126928144LB 1146456

محمد بدر الدين عبد النبي

RR126927869LB 1146554

فيفيان انطوان اسطا الوادي

RR126937870LB 1146780

نقوال جورج نقوال هاشم

RR126938230LB 1147212

حسين سعيد كعور

RR132756584LB 1148348

كريستيان انطوان النجار

RR132759550LB 1148508

سميا سمعان االحمر

RR132759206LB 1149254

ابراهيم انيس مطر

RR126938932LB 1173671

علي محمد المقداد

RR126938946LB 1179130

الياس خليل القزي

RR132759210LB 1190324

لينا شحاده راعوب

RR133443772LB 1191133

ميساء وليد قليالت

RR133444129LB 1193879

محمد علي كساب

RR126923972LB 1195023

خضر عبد القادر خضر

RR133444132LB 1195201

يوسف جرجي بو خليل

RR126926894LB 1196053

دميا سعاده سعاده

RR132759254LB 1201590

محمد مهدي ناصر الدين

RR126924010LB 1201674

محمد مهدي ناصر الدين

RR126930063LB 1201674

علي اسماعيل بدران

RR126926925LB 1233209

تريزيا جرجس مينا

RR126936772LB 1233710

ناصر فياض العك

RR126936790LB 1235233

لينا فؤاد جعجع

RR126936809LB 1248977

عماد صبحي عفاره

RR126928665LB 1248473

حسين علي شهاب

RR126928674LB 1251225

طوني نمر شويري

RR126923306LB 1250522

خليل نجم ماضي

RR126936812LB 1251456

الياس نصري العقل

RR126936826LB 1252121

محمد حسين خير الدين

RR126936830LB 1257517

سليم احمد خالد الظاظا

RR126924054LB 1257382

يحيى نهاد حبلص

RR126926639LB 1257760

حسن علي وزنه

RR126923986LB 1260671

نقوال يوسف اليازجي

RR126930077LB 1261054

بيتي غورميه ش.م.م

RR133443675LB 1262493

جان يوسف المر

RR126926259LB 1263104

جورج ابراهيم صليبا

RR126936738LB 1263106

ماجدة حسن مشموشي

RR126936741LB 1268484

محمود ياسين فقيه

RR126937115LB 1263762

عادل عبد الرحيم االيوبي

RR126929269LB 1275046

محمد عبد الستار القطب

RR126933881LB 1276291

فواز حنا العاقوري

RR126936636LB 1277208

ميلينا هاني طوق

RR126924099LB 1278839

محمد محمود الدرزي

RR126938915LB 1283602

احمد علي احمد الريشوني

RR126936675LB 1285937

سامر حسن كركي

RR126926687LB 1286208

جهاد عبد القادر عميرات

RR126924195LB 1288342

جهاد عبد القادر عميرات

RR126925766LB 1288342

جوال يوسف بدران

RR126928657LB 1288718

ش��رك��ة الشيخ ياسين للصناعة والتجارة RR133447828LB 1290651
ش.م.م
سليمان يوسف عبد النور

RR126936707LB 1297906

حسين علي رعد

RR126922416LB 1402030

ساره غسان ثابت

RR126920432LB 1407114

الخير حسن عثمان علي

RR133444441LB 1407412

اسد الله محمد علي الفقيه

RR126924200LB 1408388

اسد الله محمد علي الفقيه

RR132757956LB 1408388

علي عبد الحليم قطيش

RR132755411LB 1409151

دولي طانيوس صليبا

RR126929445LB 1410941

رفيقه رائف المغربي

RR126929462LB 1412308

محمد ابراهيم شراب

RR126926727LB 1412009

غاده رامز رعد

RR126935879LB 1412112

حيدر علي اسماعيل

RR126935701LB 1413919

جابر خليل ابو مرعي

RR132758276LB 1420686

RR134759053LB

14/06/03

14/05/26

14/06/04

14/05/29

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة ضريبة الدخل
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق األول
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 أع�لاه ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلع�لام على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة
المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

جوليا الياس مارون
فيلومينا نعيم دكاش

RR132758395LB 1421995

ميشال ملحم ابراهيم

RR132758404LB 1422013

مرسال ابراهيم نصر

RR132758418LB 1422050

ش���رك���ة االس���ت���ث���م���ارات 204678
الوطنية ش.م.ل.

هيام اسبريدون المر

RR132758452LB 1422083

تاريز نجيب الزوقي

RR132758466LB 1422099

سميرة سليم افرام

RR132758523LB 1422148

ريمون وديع عبدو شاهين

RR132758545LB 1422160

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ
التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
رقم التكليف 1178

RR134758971LB

14/05/26

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1185

RR132758378LB 1421970

RR126930911LB

RR134758795LB

14/06/03

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

ماري يعقوب قزيلي

مارك جورج قباقيان

حياة عبد الحسن عبد الله

شركة غ��راي��ت غرافيكس 1639676
ش.م.م.

RR134758628LB

14/05/26

14/06/03

فاطمة جمال رمضان

RR132758364LB 1421955

RR126924156LB 1304259

RR126937565LB 1308169

1322108

RR134758631LB

14/05/26

14/06/06

خضر ابراهيم الحوري الحمصي

رامي عمر عبد الحي

علي عجاج عبد الله

آسيا عبد الوهاب العيسى 1203064

RR134758835LB

14/05/26

14/06/03

RR132758347LB 1421937

RR126937883LB 1123457

RR126926333LB 1307402

شركة ب��رودي��ف ش.م.ل647250 .
اوف شور

RR134758659LB

14/05/27

14/06/04

دالل سليم حافظة

امين يوسف محمود

علي عجاج عبد الله

نبيل جميل بيطار

447750

RR134758821LB

14/05/26

14/06/03

جمال يوسف غزاوي

RR126937132LB 1301054

RR126924037LB 1307402

شركة رضوان ش.م.م.

433610

RR134758680LB

14/05/26

14/06/03

RR132758302LB 1421888

ندى محبوب المالح

هند سعد الدين عمران

راشد محمد دوغان

296763

RR134758526LB

14/05/28

14/06/03

RR132758280LB 1421866

989178

RR133444557LB 1304291

شادي رباح قصقص

234271

RR134759124LB

14/05/26

14/06/03

دار المعمار ش.م.م.

5904

رقم البريد المضمون
RR134756128LB

تاريخ الزيارة
الثانية
14/05/19

تاريخ اللصق
14/05/27

ربيعه رشيد كالوت جابر 35988

RR134756012LB

14/05/20

14/05/27

36011

RR134756026LB

14/05/20

14/05/27

RR134755445LB

14/05/21

14/05/27

وليد أسعد كالوت

ش��رك��ة ن��م��اء لالستثمار 189860
ش.م.ل( .هولدنغ)

RR134756091LB

14/05/28

14/05/19

س��ت��ارز ان��د ارت��س كافيه 258987
ش.م.ل.

RR134756975LB

14/05/20

14/05/27

شركة شاليمار العقارية 3040
ش.م.ل.

RR134755635LB

14/05/20

14/05/28

63796

RR134756746LB

14/05/21

14/05/27

عبد الحسن محمود شري 80665

RR134756763LB

14/05/20

14/05/27

ت��ان��ي��ا أن���ي���س ال��زغ��ب��ي 252107
سلوان

RR134756750LB

14/05/20

14/05/27

بيار مخايل الخوري

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1175

