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�أردوغان يعلن ( ...تتمة �ص)1

لو يتخطى الحريري ( ...تتمة �ص)1

الشهير ال��ع��ام  ،2000ح��دث أن ص��در بيان عن
م��ص��در س���وري جعل ال��م��ب��ادرة رأي���ا ً شخصياً،
وب��غ ّ
��ض النظر ع��ن المعطيات وال��ظ��روف أكدت
اللحظة يومها حجم االستقاللية ،أما اليوم فيكفي
كالم خصوم الرئيس بري وفي مقدمهم الحريري
نفسه وحلفاؤه عن الرهانات المتك ّررة على كسب
الرئيس ب��ري إل��ى صفهم للداللة على تسليمهم
ب��درج��ة االستقاللية ،وم��ا ه��و صحيح ف��ي حالة
ح��زب الله وب��ري صحيح أكثر ف��ي حالة العماد
ع��ون ألل��ف سبب وسبب ،وم��ن الظلم للحريري
مطالبته بأن يملك هذه الدرجة من االستقاللية،
ف�لا ه��و يملك شخصية ال��رئ��ي��س ب���ري والسيد
نصرالله ،وال تجذرهما في مسؤوليات الشأن
العام ،وال هو بنى مكانته في السياسة بتاريخ
شخصي نضالي أو سياسي أو فكري.
ال��م��ط��روح للنقاش ،ه��و أن��ه بعد ال���ذي يجري
وس��ي��ج��ري ،واق��ت��راب ال��ت��س��وي��ات ،ه��و أن يدرك
الحريري حقيقتين ،األول���ى أنّ مكانته صارت
األه�� ّم عند السعودية بين حلفائها وأوراق��ه��ا في
المنطقة ،مع متغيّرات اليمن والعراق وسورية
ألي نفوذ يمكنها من التفاوض الجدي
وافتقادها ّ
أي م��ن ه���ذه ال��ب��ل��دان ،وه���ذا بقدر
ف��ي مستقبل ّ
م��ا يمنح ال��ح��ري��ري ف���رص ال��ق��وة ف��ي ممارسة
األهمية ،يمكن أن يجعله أكثر تقييداً ،وفقا ً لما
يق ّرر ويرسم الدور لنفسه ،هل يريد المزيد من
الحضور السياسي ،أم يريد المزيد من الرضا
السعودي ،أما الحقيقة الثانية ،فهي أنّ التسوية
عندما ستطاول لبنان ،ستكون على ضفة سورية
وإيران ما يريده الحلفاء ،وليس ما تراه قيادة ك ّل
من سورية وإي��ران ،فللحريري االختيار بين أن
تفاوض السعودية وتسمع من إيران ما تسمعه

إي���ران م��ن حلفائها ف��ي لبنان ،أو أن يسمع هو
بنفسه ،ويق ّرر بدعم سعودي وإحاطة السعودية
بمسار التفاوض.
ال���ف���ارق ب��ي��ن خ���ي���ارات ال���ح���ري���ري ،ه���و في
مجالين ،األول ال��وق��ت ال��ذي ينزف فيه لبنان،
وكلفته عليه ع��ال��ي��ة ،فبمستطاعه ال��ت��ح��رك في
ظ��� ّل ال��ض��وء األص��ف��ر أو االن��ت��ظ��ار أش���ه���را ً إلى
حين إض��اءة الضوء األخضر ،والمجال الثاني
هو مضمون التسوية ،والحقيقة أنها إنْ ت ّمت
إقليمية ستكون حصة الحريري فيها ضئيلة
ألن ليس للسعودية ما تقايض به سوى نفوذها
في لبنان ،وما تريده من إيران كثير وفي بلدان
كثيرة ،أولها السعودية نفسها ،واأله��� ّم أنّ ما
يمكن أن ُيمنح من ميزات للحريري في تسوية
داخ��ل��ي��ة أك��ب��ر بكثير م��م��ا س��ي��وض��ع ب��ي��د إي���ران
لمقايضة السعودية ب��ه ،ألنّ حسابات الداخل
تعني كثيرا ً لشركاء التسوية إذا تجرأ الحريري
وأقدم تحت الضوء األصفر.
نقطة البداية أن ي��درك الحريري أنّ الرئيس
ال��ق��ادم يسلّم ال��غ��رب وم��ن ب��ع��ده السعودية انه
بقياس ما يضمن اطمئنان حزب الله إلى ظهره
اللبناني في قلب دوره المتوقع في الحرب على
اإلرهاب ،فبدالً من أن يفرض أميركيا ً وسعوديا ً
ويتبلغه الحريري ،سيكون الثمن مجزيا ً لو جاء
الحريري إل��ى السيد نصرالله بمباركة الرئيس
نبيه بري والنائب وليد جنبالط بصورة مبكرة
وفاوض على صيغة سياسية مستقبلية تتض ّمن
سلة الرئاسة والحكومة والبرلمان من القانون
إلى التحالفات.
عسى أن يقرأ وينتبه ،واألي���ام ليست بعيدة
ليعلم أنها الحقيقة.

وعسكريين ومحكوم عليهم باإلعدام».

وكان أبو فاعور تولى مهمة التفاوض مع الخاطفين
من دون تكليف حكومي ،على ما كشفت مصادر وزارية
لـ«البناء» .فقد أك��دت المصادر «أن ملف العسكريين
المخطوفين لم يطرح في أي جلسة لمجلس الوزراء ،ولم
يتخذ أي قرار في شأن التفاوض مع الخاطفين ،ولم يكلف
أي شخصية به».
وأشارت المصادر إلى «أن كل ما جرى هو أن مجلس
الوزراء شكل خلية األزمة التي أوكل إليها أن تأتي بأي
طرح تتخذه إلى المجلس ،إال أنها حتى الساعة لم تأت
بأي طرح» ،الفتة إلى امتعاض الوزراء من عدم معرفتهم
شيئا ً عن التفاوض و»بتنا كاألطرش في الزفة ال نعلم عن
هذا الموضوع سوى ما نسمعه في وسائل اإلعالم».
وأكدت المصادر أن أبو فاعور لم يكلف من الحكومة
بالتفاوض مع الخاطفين ،مضيفة «أن األخير فتح على
حسابه في ملف العسكريين من دون العودة إلى الحكومة
أو خلية األزمة».
وكشفت المصادر «أن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب
وليد جنبالط هو من أوع��ز إلى وزي��ر الصحة أن يعلن
موقفا ً األحد الماضي بأن الحكومة وافقت على التفاوض
المباشر ،وأبلغ األه��ال��ي بذلك ،من دون ال��ع��ودة إلى
الحكومة».
وس��أل��ت« :ه��ل ي��ري��د جنبالط تقديم سلفة خدمة
لجبهة النصرة استكماال ً لما بدأه عندما نفى عنها تهمة
اإلره���اب ،مبررا ً ذل��ك بأنه يحمي أبناء طائفته؟ وهل
سيدفع العسكريون ثمن استفراد جنبالط وسياساته
عبر وزيره أبو فاعور ،ال سيما أن األهالي ارتاحوا لفكرة
التفاوض المباشر عبر أبو فاعور الذي أبدى استعدادا ً
كليا ً لالستجابة إلى كل مطالب الخاطفين»؟ في حين
ش��ددت م��ص��ادر وزاري���ة ف��ي « 8آذار»ع��ل��ى «أن اللواء
عباس إبراهيم لم ينسحب من المفاوضات ،إال انه ملتزم
الضوابط التي وضعها لنفسه في اجتماع خلية األزمة
عندما كلف التفاوض ،وهي أنه ال يفاوض تحت وطأة
التهديد واالبتزاز ،وال يفاوض على جثث ،وال يخاطب
اإلرهابيين».
كذلك أكد وزير العمل سجعان قزي «أن اللواء إبراهيم
هو المكلف الوحيد رسميا ً بملف العسكريين المخطوفين،
ونحن لسنا ف��ي وارد إط�لاق مجرمين قتلوا مدنيين

استغراب جنبالط

وك��ان جنبالط استغرب «االت��ه��ام��ات التي تصدر
من هنا وهناك حيال مواقفنا من قضيّة العسكريين
المخطوفين».
وفي موقفه األسبوعي لصحيفة «األنباء»اإللكترونية،
استغرب «كيف يحاول البعض تظهير رأينا على أنه
ينطلق من اعتبارات مذهبيّة ،مع العلم أن المخطوفين
ينتمون إلى مختلف الطوائف والمذاهب».
ورأى أن «من الغريب أيضا ً كيف تظهر بعض األوساط
الوزاريّة ضيقها بالمجهود الذي يقوم به الحزب التقدمي
االش��ت��راك��ي ف��ي ملف العسكريين المخطوفين وك��أن
المطلوب عدم تقديم المساعدة إلنهاء هذه القضيّة التي
ترقى إلى مستوى المأساة الوطنيّة .فإما أن تتوحد
الكلمة داخل خليّة األزمة الوزاريّة لوضع ح ٍد لهذا األمر
أو تتوقف نوايا التشكيك الدائمة بما نقوم به ال سيّما أن
وقتا ً طويالً قد م ّر على هذه المسألة من دون إيجاد الحلول
الجذريّة لها».
وكان شباب آل البزال أصدروا بيانا ً اعتبروا فيه «أن
علي البزال هو أمانة بأعناق أهل عرسال وليعلم القاصي
والداني أنه لن يكون أحد بمنأى عن ثأرهم إذا ما أصاب
علي البزال مكروه».
وأضاف البيان« :لن نرحم ولدا ً أو امرأة أو شيخا ً من
عرسال أو أي سوري ،وال تقولوا بأن ال عالقة لكم إذ إن
ابننا ليس للمتاجرة وتحصيل األه��داف لمصلحة أي
طرف فال تجبرونا على قطع صلة الوصل وال تجربونا».
كما حمل آل البزال أبو طاقية مسؤولية كل ما يجري.

فرص جيدة للحوار

على صعيد الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل الذي
ال يزال ينتظر االنتهاء من جدول أعماله لينطلق ،أكدت
مصادر نيابية في « 14آذار»لـ«البناء»«أن التطورات
اإلقليمية ستجعل من فرص هذا الحوار أكثر من جيدة»،
الفتة إلى «أن االنتخابات الرئاسية لم تعد ملحة في
الوقت الحاضر ،في ظل االستقرار والهدوء األمني النسبي
في السلسلة الشرقية».

المت�ضرر ( ...تتمة �ص)1
الأ�سد:
ّ
وق��ال األس��د خ�لال اللقاء« :إن اختيار األمانة العامة دمشق لتكون مقر
انعقاد مؤتمرها العام على رغم الظروف التي تمر بها سورية والمنطقة يحمل
في طياته العديد من المضامين أهمها تقدير الفلسطينيين لمواقف سورية
ودورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية ،ويشير من ناحية أخرى إلى
استمرار الشعب السوري بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني مهما كانت
التحديات» ،الفتا إلى أن «المتضرر األكبر من األحداث التي تشهدها الساحة
العربية منذ سنوات هو القضية الفلسطينية».
وشدد الرئيس األسد على «الدور الريادي التحاد الجاليات الفلسطينية
في أوروب��ا بشرح القضايا العربية ومخاطر السياسات الغربية على
المنطقة والعالم» ،مؤكدا ً «دعم سورية لمثل هذه االتحادات والتجمعات
التي تعبر عن وج��دان الشارع الفلسطيني والعربي المتمسك بحقوقه
العادلة».
وكان اتحاد الجاليات الفلسطينية في الشتات بأوروبا اختتم أعمال مؤتمره
العام الثالث في دمشق ببيان أكد فيه الدعم الالمحدود لسورية شعبا ً وجيشا ً
وق��ائ��داً ،والرفض التام للتدخل في شؤونها أو التعرض لوحدة أراضيها
وشعبها.

خالل م�ؤتمر �صحافي ( ...تتمة �ص)1
وأضاف الرئيس الروسي« :إن المسألة تكمن في تهيئة الظروف المالئمة
كي يشعر كل الناس في البلد بأنهم في أمان ،ولذلك علينا إيجاد حلول مقبولة
للشعب السوري ولكل القوى السياسية هناك ،وسنتواصل مع كل أطراف
العملية السياسية بما في ذلك تركيا».
من جهته ،أكد أردوغان أنه بحث مع نظيره الروسي األزمة السورية والوضع
في العراق ومسألة المنظمات اإلرهابية ال سيما «داعش» ،موضحا ً أن «مسؤولية
إنهاء األزمة السورية تقع على كاهل تركيا وروسيا وإيران».
كما شكك الرئيس التركي في ديمقراطية االنتخابات السورية وحمل الرئيس
السوري مسؤولية األزمة وما يترتب عليها.
ويأتي هذا اللقاء في وقت أفادت يومية «وول ستريت جورنال» األميركية أن
الخالفات الثنائية مع تركيا في طريقها للحل ،وفق صيغة معدلة لمطالب تركيا
بحيث يتم «السماح للقوات األميركية وحلفائها استخدام قاعدة انجيرليك»
لشن غارات جوية انطالقا منها ضد «داعش» في الشمال السوري .بالمقابل،
سيتم إنشاء «شريط ضيق آمن».
وقالت الصحيفة أنه جرى مناقشة الجهود األميركية لجسر حدة الخالفات
مع تركيا ،عقب زيارة نائب الرئيس جو بايدن ألنقرة ،في «اجتماع لمجلس
األمن القومي» ،قبل بضعة أيام ،وبعد اإلطالع على نتائج لقاءات المبعوث
الرئاسي الخاص ،جون آالن ،مع المسؤولين األتراك.
وأوضحت أن المسؤولين األتراك «يدرسون إنشاء منطقة محمية على جزء
من الحدود المشتركة مع سورية» ،كجزء من تفاهمات مشتركة بين الجانبين،
بعد رفض إدارة الرئيس أوباما إنشاء «منطقة رسمية لحظر الطيران .تمتد من
الحدود العراقية إلى مدينة الالذقية» ،وفق ما تراه تركيا .وتم «إبالغ أنقرة أن
المنطقة اآلمنة تشكل عدوانا ً وإعالن حرب ضد نظام الرئيس األسد».
وأردف��ت أن الصيغة المعدلة إلنشاء «شريط آمن ضيق لن يستدعي شن
غ��ارات جوية تستهدف الدفاعات الجوية السورية» ،كما تضمنت الصيغة
األول��ى ،بل ترمي إلرس��ال «تحذير مبطن لنظام الرئيس األسد باالبتعاد عن
الشريط أو التعرض ألعمال انتقامية».
ونقلت الصحيفة على لسان مسؤول أميركي قوله إن «الواليات المتحدة
ال تضع نصب عينيها إنشاء منطقة حظر جوي تمتد لمدينة حلب» .ومضى
موضحا ً أن إعالن حظر محدود لحركة الطيران هو «بمثابة أمر واقع إلعالن
منطقة حظر للطيران ،كما نشهده يتجسد في مدينة عين العرب» ،مضيفا ً أن
بالده تدرك «حجم المغامرة في إنشاء منطقة محدودة كأمر واق��ع» ،خشية
الصدام مع سالح الجو السوري.
إلى ذلك ،أكد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري رئيس اللجنة
الوطنية التفاقية حظر األسلحة الكيماوية أن التخلص من جميع أسلحة الدمار
الشامل ومنع التنظيمات اإلرهابية من الوصول إليها واستخدامها هو مسؤولية
جماعية ينبغي العمل عليها بكل جدية ومسؤولية وعلى نحو خاص في منطقة
الشرق األوسط.
وفي كلمة له في الجلسة االفتتاحية للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول
األطراف في اتفاقية حظر األسلحة الكيماوية الذي افتتحت أعماله أمس في
مدينة الهاي الهولندية ،قال المقداد إن سورية حرصت منذ انضمامها إلى
االتفاقية على تقديم التعاون المطلوب والتعامل بإيجابية وشفافية ومرونة
لتنفيذ التزاماتها ،وذلك في ظل تحديات كبيرة ووضع أمني صعب ومعقد ناتج
من السلوك المعادي الذي قامت به بعض األطراف اإلقليمية والدولية وتوظيفها
الطابع التقني لعمل المنظمة خدمة ألغراض سياسية.

تطورات ميدانية ( ...تتمة �ص)1
إلى ذلك أكد رئيس مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي لشبكة اإلعالم العراقي
تطهير  90في المئة من أراضي المحافظة الواقعة شرق العراق من عصابات تنظيم
«داع��ش» اإلرهابي واستمرار العمليات العسكرية لتطهير ما تبقــى من مناطق
واالنتقال إلى أي محافظة تتواجد بها العصابات اإلرهابية لتطهيرها.
وفي هذه األثناء أكدت مصادر أمنية عراقية بدء التحشيدات العسكرية لخوض
معركة الحسم الهادفة إلى تطهير محافظة نينوى شمال العراق من عصابات
«داعش» اإلرهابية ،مشيرة إلى أن صنوفا ً مختلفة من الجيش والشرطة والحشد
الشعبي تستعد للمشاركة في تلك المعركة المرتقبة.
كما ذكر مصدر محلي في محافظة نينوى أن قوات عراقية تمكنت من تحرير
خمس قرى في ناحية القيارة جنوب الموصل في وقت أشارت وسائل إعالم إلى
تحرير تسع قرى في قضاء مخمور جنوب الموصل.
وكانت محافظة ديالى شهدت مؤخرا ً تطورات ميدانية الفتة لمصلحة القوات
األمنية أبرزها تطهير سلسلة جبال حمرين بالكامل فضالً عن تحرير ناحيتي
جلوالء والسعدية في حين ال تزال العديد من مناطق المحافظة تشهد أعماال ً إرهابية
تستهدف المدنيين والقوات األمنية.

الحوار ...من «التفاو�ض» ( ...تتمة �ص)1
الدولة السورية وقيادتها ،فهو خطوة تقنية لتفويت الفرصة على العدوان
واستيعاب اللحظة التي بناها صاحب العدوان الرئيسي من خالل تركيزه
وتسويقه لمقولة «األزم��ة السورية» ،فكان لزاما ً على الدولة السورية
االلتفاف على هذا االستعمال وهذا االستغالل بالدعوة إلى «حوار» بين
السوريين ،وهو حوار لم يكن فقط لسحب ذريعة العدوان وإنما هو حوار
أضحى الداخل السوري بحاجة له ،خاصة في ظل ملحقات تابعة للعدوان
ذاته ،ساهمت في إعادة رسم خرائط سياسية داخلية ،فكان لزاما ً على
الدولة وعلى كل القوى السياسية أن تذهب إلى هذا «الحوار»!.
من هنا نرى كيف نشأ مفهوم جديد «للحوار» ،وهو «الحوار» الذي
يتجاوز معنى «التفاوض» ،لماذا؟ ألن ناتج االشتباك الذي بنت عليه
أط��راف إقليمية ودولية مسألة «التفاوض» لم يعد قائما ً أو مناسباً،
فناتج االشتباك الحالي لم يعد يؤهل أطراف العدوان ذاتها على توفير
تحصل نتائج موضوعية قادرة على
طاولة «تفاوض» ناجعة يمكنها أن
ِّ
التأثير سلبا ً على الفريق الذي يقود الدولة ،فمثلما كان يتم االنقالب على
«أدوات» العدوان الميدانية ،ونعني بها «أدوات» العسكرة واالستخبارات،
كانت هناك انقالبات عدة على «األدوات» التي استعملت في السياسية،
وبالتالي فقد سقط «الحوار» الذي كان يقدّم كـ «تفاوض» في لحظة معينة
من سيرورة العدوان وصيرورته ،وهذا يعني أنّ «البعض» الذي كان يع ّد
نفسه بديالً لفريق الدولة منذ بديات العدوان قد أضحى من الماضي.
لقد سقط مفهوم «الحوار» الذي اعتبره «البعض» خطوة رئيسية باتجاه
استالم السلطة ،لك ّنه لم تنته مسائل أخرى لها عالقة بمفهوم «الحوار»
وملحقاته ،باعتبار أنّ السوريين فعالً أضحوا بحاجة ماسة «للحوار»،
وقوال ً واحدا ً أنّ أطراف العدوان التي انهزمت غير قادرة على رعاية هذا
«الحوار» ،أو حتى على التفكير به ،فقد أضحى خارج مدار حساباتها أو
حتى أولوياتها ،كون أنّ ملحقات العدوان السالبة التي لحقت بالمجتمع
والدولة في سورية ال تريد أط��راف العدوان على السوريين أنفسهم أن
يتجاوزوها!.
هنا يتقدم الحليف ال��روس��ي للمساهمة بواجب تنشيط الخريطة
السياسية المنتجة لسلطة الدولة ومؤسساتها ،والتأكيد على أ ّنه كان وما
زال حاضرا ً إلى جانب المجتمع والدولة في سورية ،وعلى أنّ العدوان قد
فشل في أهدافه األساسية ،إضافة إلى كون أنّ هذه الخطوة أضحت حاجة
ّ
وفض خريطة التشابكات
وضرورة لتجاوز ملحقات العدوان وتبعاته،
والتداخالت االستخباراتية التي ساهمت في أج��زاء هامة من المشهد
السياسي الذي حال دون توفير منصة متوازنة وثابتة لمشروع عدوان ت ّم
إسقاطه.

خالد الع ّبود

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة الشؤون
اإلدارية والموظفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
الكائن في المصلحة المالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا/السراي الحكومي 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 اإللكتروني.
رقم المكلف

إسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

م��رك��ز ه��ي��ل��ت��ون ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة 12907
ش.م.م

2014-10-22 2014-01-17 RR139416713LB

محمد هالل محمد فضل النعماني

15521

2014-10-22 2014-01-17 RR139416625LB

قاسم محمد قصب

15906

2014-10-23 2014-01-17 RR139417682LB

سميرة داود سليم

16186

2014-10-28 2014-01-17 RR132792330LB

محسن سعد الدين الرواس

49466

2014-10-23 2014-01-17 RR139413986LB

محمد شريف محمد نصر الدين دالعة 80363

2014-10-22 2014-01-17 RR139413819LB

زياد أحمد العاليلي

80814

2014-10-23 2014-01-20 RR132782045LB

دار التصميم للهندسة والمقاوالت

84450

2014-10-22 2014-01-17 RR132787326LB

زهير أحمد مرعي

87579

2014-10-23 2014-01-17 RR139414054LB

سناك الربيع ش.م.ل

92724

2014-10-22 2014-01-17 RR132781853LB

عائشه مصطفى كمال البزري

139626

2014-10-22 2014-01-17 RR139416506LB

احمد محمود الترياقي

155642

2014-10-22 2014-01-17 RR139416316LB

مصطفى محمد غبريس

169199

2014-10-28 2014-01-17 RR139417705LB

اي تي غروب

169983

2014-10-22 2014-01-17 RR139416735LB

محمود بشير البابا

188248

2014-10-22 2014-01-17 RR132773945LB

اشرف زهير مرعي

188304

2014-10-23 2014-01-17 RR132773724LB

اشرف زهير مرعي

188304

2014-10-23 2014-01-17 RR139416188LB

يوسف موسى بلعوس

210944

2014-10-22 2014-01-17 RR139417458LB

عبد االاله احمد فواز

251486

2014-10-28 2014-01-17 RR132787079LB

سليم مصطفى سعد المصري

252833

2014-10-23 2014-01-17 RR132787122LB

سميح حسيب بعاصيري

261760

2014-10-23 2014-01-17 RR139417325LB

شرحبيل سعد الدين أبو زينب

273217

2014-10-22 2014-01-17 RR132792860LB

محمد رشاد احمد كريدية

296694

2014-10-27 2014-01-21 RR132794857LB

عبد المنعم محمد نجيب بكار

304822

2014-10-22 2014-01-17 RR132773070LB

أيوب محمد حطيط

307438

2014-10-28 2014-01-17 RR132774248LB

لويس سليمان داغر

335758

2014-10-24 2014-01-20 RR009207506LB

نزيه مصطفى نقوزي

452952

2014-10-22 2014-01-17 RR132795521LB

خضر يوسف سالمي

470650

2014-10-22 2014-01-17 RR132795398LB

علي محمود األطرق

473081

2014-10-23 2014-01-21 RR132795407LB

سليم محمود الصائغ

500202

2014-10-23 2014-01-21 RR132794636LB

حسان نزيه متري

524786

2014-10-23 2014-01-21 RR132794211LB

حاتم محمد أمين ياسين

529885

2014-10-23 2014-01-17 RR132793919LB

يوسف أحمد فاضل

542983

2014-10-28 2014-01-21 RR139419595LB

خالد عبد الرحمن الظريف

543200

2014-10-22 2014-01-17 RR139419604LB

محمد يوسف ضاهر

546508

2014-10-23 2014-01-17 RR132787520LB

علي فايز عيسى

555081

2014-10-22 2014-01-17 RR132785325LB

راقية محمد فاعور

555338

2014-10-23 2014-01-21 RR132785170LB

علي مصطفى حمادي

555562

2014-10-22 2014-01-17 RR132785210LB

جميل محمد سلمان

559015

2014-10-22 2014-01-17 RR132788865LB

احسان عاكف عسيران

559175

2014-10-22 2014-01-17 RR132788919LB

ابراهيم اسعد عطوي

559251

2014-10-22 2014-01-20 RR132788777LB

غسان فايز شريف

559896

2014-10-22 2014-01-17 RR132790965LB

زين العابدين محمد سعيد ياسين

583133

2014-10-23 2014-01-21 RR132792652LB

مستودع الزهراني العام للتجارة العامة

583143

2014-10-23 2014-01-17 RR132789327LB

نظمي عبدالله أبو ظهر

611556

2014-10-23 2014-01-17 RR132786060LB

مصطفى طالل مسعود

614938

2014-10-22 2014-01-17 RR139419286LB

سليمان محمد اسماعيل

868219

2014-10-23 2014-01-17 RR139414765LB

يوسف قاسم روماني

975411

2014-10-22 2014-01-20 RR132771697LB

المتحد لألعمال واألمن والحماية

2014-10-24 2014-01-20 RR132786351LB 1398855

فؤاد حسين فارس

2014-10-23 2014-01-17 RR132786229LB 1412081

علي عبد المطلب جزيني

2014-10-23 2014-01-17 RR132791229LB 1437086

OZONE S.A.R.L

2014-10-23 2014-01-17 RR132791060LB 1453220

عدنان موسى البواب

2014-10-22 2014-01-20 RR139413592LB 1487008

ليليانا خبيز
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 2062
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة الشؤون
اإلدارية والموظفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
في المصلحة المالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي 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 اإللكتروني.
رقم المكلف

إسم المكلف

شركة صفوة سعد وأوالده 87206
للتجارة والصناعة

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

2014-09-22 RR139404573LB

شركة ال��س�لام ل��م��واد البناء 1312919
ش.م.م

2014-09-23 RR139404595LB

تاريخ اللصق
2014-10-22
2014-10-22

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 2062
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة الشؤون
اإلدارية والموظفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة
في المصلحة المالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي 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 اإللكتروني:
رقم المكلف

إسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

حسين سعيد حمدان

212041

RR139404485LB

2014-08-19

2014-10-23

حسين محمد فواز

1271822

RR139410945LB

2014-08-14

2014-10-28

ال��زه��ران��ي للمنتوجات 1418819
الزراعية ش.م.ل

RR139409195LB

2014-08-13

2014-10-23

ربيع عباس شرف

1591239

RR139404437LB

2014-08-18

2014-10-23

شركة أفندينا ش.م.م

1757783

RR139403825LB

2014-08-19

2014-10-22

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 2062
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة معالجة
المعلومات المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
المصلحة المالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي ـ الطابق األرضي
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 اإللكتروني.
إسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

سامي حسن غدار

84086

RR139399706LB

2014-09-25

2014-10-22

قاسم محمد بكري

6870674

RR139399520LB

2014-09-26

2014-10-23

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 2062
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ نتيجة اعتراض
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة االعتراض
واالستئناف 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
 2014/12/2إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /
صيدا /السراي الحكومي ـ الطابق الثاني لتبلغ نتيجة االعتراض.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ 2015/1/2
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
اإلجراءات الضريبية).
رقم المكلف

إسم المكلف

رقم البريد المضمون

عبدالله أحمد جوني

2014-10-22 2014-01-17 RR132773358LB 1688975

حسن علي قشور

152753

RR139410826LB

سوزانه محي الدين توتنجي

2014-10-28 2014-01-17 RR132795764LB 2311002

شركة السالم لمواد البناء

1312919

RR139404595LB

خضر حمود

2184961

RR139404471LB

عواطف سليمان

2189424

RR006504480LB

جاد محمود بري

1631543

RR006504495LB

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسين
رئيس دائرة االلتزام الضريبي
د .سهير األوسطة
التكليف 2062
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة خدمات
المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
المصلحة المالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي ـ الطابق األرضي
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 اإللكتروني.
إسم المكلف

رقم المكلف

محمد ابراهيم حدرج 1380721

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

2014-08-25 RR139404817LB

تاريخ اللصق
2014-10-22

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس دائرة خدمات المكلفين

تبدأ مهلة الطعن بنتيجة االعتراض المحددة بشهرين اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ
التبليغ أي في  2015/1/2وتنتهي في  2015/3/2ضمناً.
رئيس دائرة االعتراضات
محمد سعد
للمراجعة :العنوان :صيدا ـ السراي الحكومي ـ مبنى وزارة المالية ـ طابق ثاني ـ دائرة
االعتراضات.
الهاتف 07/720012 :ـ  07/720014ـ 07/754914
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 2062
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ ضريبة متوجبة
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية ال��واردات (مالية لبنان الجنوبي
محافظة الجنوب) ـ دائرة االلتزام الضريبي ،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  2014/12/2إلى مركز الدائرة الكائن في سراي صيدا لتبلغ
الضريبة المتوجبة /قرار التحصيل الجبري.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ 2015/1/2
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
اإلجراءات الضريبة).
رقم المكلف

إسم المكلف
مصطفى محمد الناتوت

775709

شركة الجنوب للتجارة العامة

1439764

هناء محمد سيف الدين الحالق

1668183

عمر محمد مزرعاني

430034

أحمد مصطفى حبلي

2636850

زكية لبيب عزام

297268

محمود علي نسر

1439756

علي حسن وهبي

179024

محمد حسين بيضون

1312610

أحمد هاني الخولي

1870260

علي محمد خليفة

2805146

حسام علي عبود

2240101

انتصار جميل حاموش

1274608

مايا حسن عباس

1785681

سامر رمضان معالقجي عكاوي

2399587

يضاف إلى المبلغ المبين أعاله غرامة تحصيل عن كل شهر تأخير.
تبدأ مهلة االعتراض على الضريبة /قرار التحصيل الجبري المحدد بشهرين اعتبارا ً من
اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في  2015/1/2وتنتهي في  2015/3/2ضمناً.
رئيس دائرة االلتزام الضريبي
د .سهير األوسطة
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة الجنوب
سمير حسين
للمراجعة :العنوان :صيدا ـ السراي الحكومي :مالية لبنان الجنوبي ـ دائرة االلتزام
الضريبي ـ الطابق الثاني الهاتف 07/724086 :ـ فاكس.07/721859 :
التكليف 2062
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ مقترحات أولية
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية ال��واردات (مالية لبنان الجنوبي
محافظة الجنوب) ـ دائرة االلتزام الضريبي ،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  2014/12/2إلى مركز الدائرة الكائن في سراي صيدا لتبلغ النتيجة
األولية للتدقيق.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ 2015/1/2
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
اإلجراءات الضريبة).
المكلف
حسن عطا شاهين

الرقم الشخصي
1203957

محمد حسين ضيا

2070699

محمد حسنة دقماق

1848770

أحمد حسين الغربي

16049

تبدأ مهلة إبداء المالحظات على النتيجة األولية للتدقيق المحددة بثالثين يوما ً اعتبارا ً من
اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في  2015/1/3وتنتهي في .2015/2/1
رئيس دائرة االلتزام الضريبي
د .سهير األوسطة
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة لبنان الجنوبي
سمير حسين
للمراجعة :العنوان :صيدا ـ السراي الحكومي :مالية لبنان الجنوبي ـ دائرة االلتزام
الضريبي ـ الطابق الثاني الهاتف 07/724086 :ـ فاكس.07/721859 :
التكليف 2062
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام الساعة التاسعة م��ن يوم
الجمعة ال��واق��ع فيه 2014/12/19
التاسع عشر من شهر كانون األول عام
 ،2014يجري مجلس الجنوب مناقصة
عمومية ،لتلزيم أش��غ��ال إن��ش��اء خ��زان
أرض��ي وتمديد خطي دف��ع وج��ر في بلدة
جباع ـ ق��ض��اء :النبطية .وعلى أس��اس
التنزيل المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
األولى ألشغال مائية والراغبين باالشتراك
في هذه المناقصة الحضور إلى اإلدارة أثناء
الدوام الرسمي للحصول على الملف الكامل
لألشغال ل��دى قلم المصلحة الفنية بعد
تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 2107
خالصة حكم
صادر عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة
 6بالصورة الغيابية.
لقد حكمت ه��ذه المحكمة بتاريخ

 2014/11/18على المتهم أياد حسن
الهق /رقم السجل  5/7الكواخ الهرمل
جنسيته لبناني محل إقامته الجنطلية
ضمن ال��ح��دود السورية على الحدود
اللبنانية السورية محلة حوش السيد
علي قضاء الهرمل والدته غنيه ناصر
الدين مواليد الكواخ  1988أوقف غيابيا ً
بتاريخ  2010/1/27وأدخ��ل السجن
في  2010/7/19وأطلق سراحه في
 2011/3/3وتقرر محاكمته غيابيا ً في
 2014/10/28بالعقوبة التالية:
إن��زال عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة
بالمتهم أياد الهق وغرامة خمسة وعشرين
مليون ل ل على أن تستبدل الغرامة عند
ع��دم ال��دف��ع ب��ي��وم حبس ع��ن ك��ل خمسة
وعشرين ألف ل.ل وتدريكه الرسوم .رسم
محكمة  10000ل.ل تعاضد قضاة 2000
ل.ل المجموع  12000ل.ل
وفقا ً للمواد  125قانون المخدرات.
الرتكابه جناية إتجار بالمخدرات.
وق��ررت إسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره
رئيسة القلم منى كلوت.
رئيس قلم محكمة التمييز الجزائية
منى كلوت
في 2014/11/18
الرئيس جوزف سماحة
التكليف 2094

