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عربيات

تقرير منظمة الدرع العالمية

«�إ�سرائيل» و«داع�ش» الأكثر �إجرام ًا وانتهاك ًا لحقوق الإن�سان

أوضحت منظمة ال��درع العالمية
ل��ح��ق��وق وح���ري���ة ال���م���واط���ن أن
«إسرائيل» و»داعش» األكثر إجراما ً
وان��ت��ه��اك��ا ً لحقوق اإلن��س��ان لعام
 ،2014وذل��ك وفقا ً لتقرير أعدته
بتاريخ  12/23وأرسلت نسخا ً منه
إلى جميع وك��االت األنباء العالمية
وإلى المنظمات الحقوقية واإلنسانية
ال��دول��ي��ة وإل��ى المفوضية لحقوق
اإلنسان ورؤس��اء االتحاد األوروب��ي
و أع���ض���اء ال��س��ل��ك ال��دب��ل��وم��اس��ي
العالمي وغيرهم ،ح��ول انتهاكات
لحقوق اإلنسان لهذا العام ،ونشير
إلى أن «إسرائيل» وحربها األخيرة
على قطاع غزة انتهكت كل القوانين
واألعراف الدولية بقصفها المنازل في
قطاع غزة التي راح ضحيتها 2174
منهم  84ف��ي المئة م��ن المدنيين
األطفال والنساء و 10870جريحا ً
 70في المئة من األطفال والنساء
ومنهم  1500طفل إع��اق��ة دائمة،
إضافة إلى تدمير اآلالف من المنازل
والمدارس والمنشآت المدنية ،وهذا
انتهاك لقوانين الحرب ،إذ إن عددا ً من
الضحايا المدنيين بمن فيهم األطفال
هم نتيجة ضربات طاولت المنازل،
وه��ذه الضربات مخالفة للقوانين
اإلنسانية الدولية وللقوانين الدولية
حول حقوق اإلنسان .وتنص اتفاقات
جنيف على أن استهداف منازل يشكل
انتهاكا ً للقوانين اإلنسانية الدولية
وتدين منظمة الدرع العالمية صمت
اإلعالم العالمي بعدم نقله للصورة
الحقيقية ،إذ إن مهنة الصحافة
م��ك��رس��ة ل��خ��دم��ة اإلن���س���ان وليس
لترويج للسالح وآلة القتل.
أش���ار ال��ت��ق��ري��ر إل���ى انتهاكات
«داعش» الجسيمة لحقوق اإلنسان

توثيق جرائم العدو
ف��ي س��وري��ة وال���ع���راق ،وم��ف��ص�لاً
م��ا يقوم ب��ه التنظيم م��ن إع��دام��ات
جماعية موجزة واستهداف للمدنيين
وخ��ط��ف الطالبات ال��ق��اص��رات من
المدارس .إضافة إلى تجنيد األطفال
الذين تبلغ نسبتهم  9في المئة من
التنظيم في المناطق التي استولى
عليها .واضعا ً هذه الممارسات في

إط��ار جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية ،الفتا ً إلى قيام التنظيم
بقتل م��ن يختلف معه ف��ي ال��رأي
كاالنتهاكات والجرائم التي يقوم بها
ضد األقليات الدينية والعرقية من
المسيحيين واأليزيديين والتركمان
وال��ش��ي��ع��ة وال��ش��ب��ك وال��ص��اب��ئ��ة
وغيرهم في العراق ،مشيرا ً إلى أن

االستخبارات األميركية والبريطانية
وال��م��وس��اد «اإلس��رائ��ي��ل��ي» متورط
ف��ي دع��م��ه تنظيم «داع����ش» وإل��ى
أن نسبة  60في المئة من مقاتليه
ه��م م��ن األج��ان��ب الغير ع��رب ،فهو
أشبه بـ»الشركة التجارية» التي
تعمل لمصلحة بعض الدول وتقوم
بتأجيج الصراع الطائفي والعرقي

وت��ق��وم ف��ي ال��م��ن��اط��ق المسيطرة
عليها بجمع األموال بطريقة السرقة
والبطش واالستيالء على ممتلكات
العامة ،وإن كثيرا ً من الضحايا كانوا
م��ن السنة ال��ذي��ن رف��ض��وا مبايعة
التنظيم ،وك��ان التنظيم يستخدم
المدنيين دروع����ا ً ب��ش��ري��ة إلع��اق��ة
وص��ول المساعدات إل��ى المناطق
المنكوبة .وج��رى تشريد أكثر من
مليون ونصف عراقي ،أكثرهم من
األطفال والنساء إلى مناطق نائية،
والجرائم التي قام بها «داعش» تع ّد
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
كما أن الجماعات المسلحة المرتبطة
به قامت أيضا ً وفقا ً للتقرير بعمليات
إعدام واغتياالت تضمنت المتدينين
والمهنيين مثل األطباء والمعلمين
وال��ص��ح��اف��ي��ي��ن وغ��ي��ره��م .وك��ذل��ك
عمليات إع��دام واسعة النطاق فقد
ارتكبت انتهاكات للقانون اإلنساني
ال���دول���ي ،وم���ا ق���ام ب���ه «داع����ش»
والمرتبطون به من انتهاكات هو
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية*
*ل��ق��د ح��ان ال��وق��ت لتفعيل دور
م��ح��ك��م��ة ال���ع���دل ال��دول��ي��ة لتأخذ
دوره��ا في محاكمة مجرمي الحرب
ومحاكمة قادة «إسرائيل» و»داعش»
واحترام حقوق اإلنسان وحق الطفل
وال��م��رأة وت��ع��وي��ض المتضررين،
كما ونح ّمل صمت ال���دول الدائمة
العضوية في مجلس األم��ن في ظل
األح��داث والخروقات وع��دم التزام
تطبيق ق���رارات مجلس األم��ن يعد
أيضا ً جريمة ضد اإلنسانية.

د صالح ظاهر

رئيس منظمة الدرع العالمية
لحماية حقوق وحرية المواطن

العدو يجيز بناء  243وحدة ا�ستيطانية بعد يوم من الموافقة على بناء 380

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة التحصيل بيروت – المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول
المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه
إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة
المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني.
اسم المكلف
عبد الستار عبد الله البزري (ورثة)
بسام فؤاد بربر
محمد شفيق سالم
كيدز  222ش.م.م
شركة محمد حسن صدقة وشركاه
التجارية
مصطفى سعيد سعد
مطاحن بيروت الكبرى
عبد الحليم مصطفى الحالق
امين سعيد فخري
خليفة رزق نايفة
محمد خضر يقظان
شركة ابراهيم وخليل عبد الوهاب
العقارية
جورج الياس الرباط
حبيب يوسف شقير
عصام الياس يازجي
شركة كاترانس كاراج ش.م.م
اف ان ترايدينغ ش.م.م.
وورلد ايرالين سرفيسز ش.م.ل(.اوف
شور)
شفيق حسين صقر
منى تركي ابو عسله
جوزيف ايوب دخل الله
ايمن سليم البيطار

MECG-REAL ESTATE
DEVELOPMENT LIMITED

نبيل عدنان جلول
امال عبده وهيبه
بهاء الدين نور القاضي
جت افيياشن مانيجمنت أ.ج
جلنار نجاح واكيم
شركة شنيدر للتوزيع ش.م.م
شركة توي اوريانت ش.م.م
الشركة اللبنانية الفرنسية للتجارة
(سوليفكو)
فيفارستايت ش.م.ل
رفيق ميشال بدورة
راسي انترناسيونال ترادينغ كومباني
بيار لطفي بولس
جورج جورج رزق الله

أعطى العدو الضوء األخضر لبناء  243وحدة استيطانية جديدة في
مستوطنة راموت بالقدس الشرقية ،وذلك بعد يوم واحد من الموافقة على
بناء  380وحدة استيطانية بالقدس.
ال تصمت أصوات البناء في المستوطنات ،فما إن تنتهي مخططات البناء
المقامة في مدينة القدس حتى تعطى التراخيص الالزمة إلقامة مزيد في
جهة أخرى من المدينة .ثالثمئة وثمانون وحدة جديدة في مستوطنتي
راموت شمال القدس وجبل أبو غنيم جنوب غربي المدينة.
ويتوقع المراقبون أن يعلن عن مزيد من الوحدات االستيطانية خالل
الفترة المقبلة كجزء من الدعاية االنتخابية لمعسكر اليمين مع اقتراب
موعد االنتخابات «اإلسرائيلية» ،إضافة إلى أن يكون اإلعالن عن وحدات
جديدة بمثابة الرد «اإلسرائيلي» على توجه الفلسطينيين إلى مجلس األمن
للمطالبة بإنهاء االحتالل واالعتراف بحق الفلسطينيين في دولة ضمن
حدود عام سبعة وستين عاصمتها القدس.
وعلى رغم أن وتيرة االستيطان في عهد نتنياهو وائتالفه الحاكم كانت
قياسية في عدد الوحدات التي أقيمت أو جرت المصادقة عليها ،لكن ذلك قد
ال يعني أن االستيطان خصوصا ً في القدس قد يشهد تجميدا ً أو حتى تهذيبا ً
إذا ما تسلمت أحزاب الوسط زمام الحكم.

شاس سرفيسز ش.م.ل (اوف شور)
شاس ش.م.ل (هولدنغ)
شركة سيروبيان ش.م.م
شركة غلوبل داتا سيستكز ش.م.م
نقوال اسطفان خريستو لبس
شركة السالم الدارة وصيانة واستثمار
مشاريع العمرانية ش.م.ل
وانيس لطفي عنتابليان
بول جرجس فاضل
مايا رجاء شراره
شركة الزخرفة في البناء ش.م.م.
ميشلين جورج باخوس
نعمت عصام عياد

CONSORTIUM ART

GALLERYoff-shoe sal
ربيع رياض عبد الصمد
you and i s.a.l
حسن سويدان
جو رعد هوت كوافور ش.م.ل

تعهد عراقي ـ تركي بمواجهة «تنظيم الدولة الإ�سالمية»
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي
أحمد داود أوغلو ،أمس تعهد العراق وتركيا
العمل معا ً لقتال «الدولة اإلسالمية».
وقال العبادي« :إن تنظيم الدولة اإلسالمية
يهدد أمن العراق وتركيا والمنطقة بكاملها»،
مضيفا ً أنه باإلمكان هزيمة هذا التنظيم بتوحيد
القوة ،وحشد الدعم من دول المنطقة.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه يتوقع دعما ً
من تركيا في تبادل المعلومات االستخباراتية
وال��ت��دري��ب العسكري والتسليح .فيما أكد
نظيره التركي أن بالده تدرب بالفعل مقاتلين
عراقيين أك���رادا ً من ق��وات البيشمركة لقتال
تنظيم الدولة ،مشددا ً على انفتاح تركيا على
كل الخيارات واألفكار التي توفر الدعم لبغداد.
وتابع داود أوغلو في سياق حديثه« :نحن
مستعدون لتقديم أي ن��وع م��ن ال��دع��م ضد

المنظمات اإلرهابية بما فيها تلك التي ظهرت
أخيرا ً (مثل «الدولة اإلسالمية») ،إضافة إلى
حزب العمال الكردستاني الذي يشن هجمات
ضد تركيا باستخدام األراضي العراقية».
وتواجه تركيا ،التي تعارض بشدة نظام
الرئيس السوري بشار األسد ،انتقادات دولية
لسماحها لمتشددين بعبور أراضيها للقتال
ف��ي س��وري��ة ،ف��ي حين يسعى ال��ع��راق إلى
استعادة مناطق واسعة يسيطر عليها تنظيم
«داعش».
وج���اءت زي���ارة رئ��ي��س ال����وزراء العراقي
العبادي إل��ى تركيا عقب زي��ارة داود أوغلو
لبغداد في تشرين الثاني الماضي في مؤشر
على تحسن العالقات بين البلدين التي توترت
في السنوات األخيرة بسبب عدد من القضايا
من بينها السماح إلقليم كردستان العراق
بتصدير نفطه بشكل مستقل عن بغداد.

زهرة محمد رشيد رضا قباني
لمى محمد عبد الله الزبيدي
الشركة اللبنانية المحترفة للنظافة
والصيانة ش.م.م

R F A GLOBAL SAL

أمر السودان اثنين من كبار موظفي األمم المتحدة بمغادرة
البالد ،بحسب ما أفاد أحد موظفي المنظمة الدولية ،بعد تصاعد
التوتر أخيرا ً بين الخرطوم والبعثة الدولية لحفظ السالم في
دارفور.
وقال الموظف الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن السلطات
السودانية طلبت من منسق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة
ف��ي ال��س��ودان على ال��زع��ت��ري وم��دي��رة برنامج األم��م المتحدة
اإلنمائي في السودان ايفون هيلي مغادرة البالد.
وذكر موقع صحيفة «سودان تربيون» اإللكتروني ،أنّ «أمر
اإلبعاد وه��و ق��رار سيادي ص��در بحق المسؤول األول لألمم
المتحدة في ال��س��ودان صباح أم��س بعد أق��ل من ي��وم من قرار
السلطات إمهال المدير القطري لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
في السودان إيفون هيلي «هولندية»  72ساعة لمغادرة البالد».
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الزعتري رفض التعليق على القرار.
وبدأت أزمة بين الحكومة السودانية والزعتري في الثاني
من كانون األول الجاري عندما نقل المركز الصحافي المقرب
من أجهزة األمن السودانية أن الزعتري أدلى بتصريح أساء
فيه للشعب السوداني ولقيادة الدولة خالل ح��وار مع إحدى
ال��ص��ح��ف ال��ن��روج��ي��ة ،زع���م ف��ي��ه أن ال���س���ودان ب��ل��د ي��ع��ي��ش في
أزم��ة إنسانية واقتصادية وأن المجتمع فيه أصبح مرتبطا ً
بالمساعدات اإلنسانية .لكن الزعتري قال حينها ،إن الحديث
ال��م��ن��س��وب إل��ي��ه غ��ي��ر صحيح ك��ل��ي��اً ،وزاد «ال يعقل أن أسيئ
للسودان».
إل��ى ذل��ك ،طالب ممثلو دول «ال��ت��روي��ك��ا» (المملكة المتحدة
وال��ن��روي��ج وال��والي��ات المتحدة) أط���راف ال��ن��زاع ف��ي السودان
باستئناف المفاوضات.
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فريد رينه شهاب
شركة الخنسا للتعهدات والتجارة
العامة ش.م.م
شركة كافيتشينو ش.م.ل
ابراهيم علي بلوط
تنمية انفستمنت هولدنغ ش.م.ل

إعالن
تعلن ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ب���أن مهلة تقديم

658155

RT000026277LB

2014/30/10

2014/21/11

2133081
2210338
2224323
4038
90641
92359
106352

علي عبدالكريم تحفة

ليناز (لينسكو) ش.م.ل هولدنغ
مادييو ش.م.م
اول سرفيس كيتررز ش.م.م

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض إلجراء مزايدة لبيع أعمدة
حديدية ومواد غير صالحة لالستعمال في
منطقة النبطية.
يمكن للراغبين في االش��ت��راك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20000 /ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء

323008
340627
349560
628115

RT000026435LB
RT000026436LB
RT000026437LB
RT000026212LB

2014/30/10
2014/30/10
2014/30/10
2014/31/10

2014/19/11
2014/19/11
2014/25/11
2014/19/11

RT000034263LB
RT000034278LB
RT000034280LB
RT000035303LB
RT000036646LB
RT000035932LB
RT000035958LB

جرمانوس قيصر صفير

ريمون زرقا وشركاهكومبايند اندستريز  -كامين ش.م.ل
 3 2 1للتسويق والتوزيع ش.م.ل

إعالن
تعلن ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان ب���أن مهلة تقديم
العروض العائد الستئجار مركز لدائرة
رياق ،موضوع استدراج العروض رقم ث
 4د 8447/تاريخ  ،2014/8/6قد مددت
لغاية ي��وم الجمعة  2015/1/23عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االش��ت��راك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20000 /ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق “ ”12ـ المبنى
المركزي.
بيروت في 2014/12/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 2323

280970

RT000027577LB

2014/30/10

2014/19/11

2014/31/10
2014/31/10
2014/30/10
2014/30/10
2014/31/10
2014/31/10
2014/31/10

شركة فينيسيا للبترول ش.م.ل

إعالن
ترميم وتأهيل مبنى كلية العلوم ـ الفرع
الثاني ـ في الجامعة اللبنانية
(العقار رقم  1769ـ المنصورية)
ت��ج��ري لجنة المناقصات ف��ي الجامعة
اللبنانية مناقصة لتلزيم ترميم وتأهيل
مبنى كلية العلوم الفرع الثاني ـ في الجامعة
اللبنانية (العقار رقم  1769ـ المنصورية)
على أساس سعر يقدمه العارض وذلك في
مبنى اإلدارة المركزية للجامعة اللبنانية ـ
المبنى الزجاجي ـ مقابل المتحف.
الخميس اليوم  2015/1/22الواقع فيه
كانون الثاني  2015الساعة /14الرابعة
عشرة
لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية العلوم
(ال���ف���رع ال��ث��ان��ي) ال��ع��ق��ار رق���م  1769ـ
المنصورية.
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
ال��خ��اص ال��ذي يمكن االط�ل�اع والحصول
عليه لدى مكتب رئيس دائرة اللوازم السيد
أسامة حرب.
ال��ع��ن��وان :الجامعة اللبنانية ـ المبنى
الزجاجي ـ مقابل المتحف ـ الطابق الثاني.
يجب أن تصل العروض وطلبات االشتراك
ف��ي المناقصة إل��ى قلم ال��دائ��رة اإلداري���ة
المشتركة في رئاسة الجامعة اللبنانية
وذلك قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من
آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد إلجراء
المناقصة وذلك أثناء الدوام الرسمي.
بيروت في 23 :كانون األول 2014
رئيس الجامعة اللبنانية
عدنان السيد حسين
التكليف 2325

40585
57928
59500
260540
263332

RT000025710LB
RT000030290LB
RT000030291LB
RT000024761LB
RT000024767LB

2014/30/10
2014/31/10
2014/30/10
2014/1/11
2014/1/11

2014/19/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/21/11
2014/19/11

2014/20/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/20/11
2014/19/11
2014/20/11
2014/19/11

شركة وزنه العالمية للمقاوالت ش م م

العروض العائد الستئجار مركز لدائرة
رياق ،موضوع استدراج العروض رقم ث
 4د 8447/تاريخ  ،2014/8/6قد مددت
لغاية ي��وم الجمعة  2015/1/23عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االش��ت��راك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20000 /ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد إلى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق “ ”12ـ المبنى
المركزي.
بيروت في 2014/12/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 2323

253257

RT000024752LB

2014/1/11

2014/19/11

2109302

.SOL S.A.R.L

لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق “ ”12ـ المبنى
المركزي.
علما ً أن آخ��ر موعد لتقديم ال��ع��روض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/1/23عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/12/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 2323

205340
221850
225006
232643
241694
242426

RT000023546LB
RT000023675LB
RT000023694LB
RT000023769LB
RT000023205LB
RT000023954LB

2014/1/11
2014/30/10
2014/30/10
2014/30/10
2014/31/10
2014/30/10

2014/26/11
2014/24/11
2014/21/11
2014/19/11
2014/19/11
2014/21/11

RT000034255LB

شركة بيروت للصناعة والتجارة

الخرطوم تبعد م�س�ؤول ْين �أمميين
ومطالب با�ستئناف المفاو�ضات

205228

RT000023545LB

2014/30/10

2014/19/11

2014/30/10

شركة اماكن ش م م

�إعالنات ر�سمية

رقم المكلف
299714
38235
614073
617965

رقم البريد المضمون
RT000018658LB
RT000022041LB
RT000022552LB
RT000022555LB

تاريخ الزيارة الثانية
2014/30/10
2014/31/10
2014/30/10
2014/1/11

تاريخ اللصق
2014/20/11
2014/19/11
2014/20/11
2014/19/11

2014/19/11

OFFSHORE

أوغلو والعبادي خالل مؤتمرهما الصحافي
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حجار غروب ش.م.م
اينكاي اكسبرس ش.م.ل

 POLYMARKجابر محمد امين
جارودي
اميل سليم غنطوس (ورثة)
بنوماتيك سيستمز أند سوليوشنز
ب.س.س .ش.م.ل
بارك وسط ش.م.ل PARK WASAT

391367

RT000036216LB

2014/30/10

2014/19/11

جوزف امين يوسف عوض

576354

RT000037694LB

2014/30/10

2014/19/11

وسام الياس خير الله

608320

RT000037719LB

2014/30/10

2014/19/11

روني منير الزعني

858579

RT000037725LB

2014/31/10

2014/19/11

خليل نعمه حجار

871405

RT000037726LB

2014/31/10

2014/19/11

نادين جان كلزي

1114926

RT000037735LB

2014/30/10

2014/19/11

محمد سهيل مصطفى

1135151

RT000037736LB

2014/30/10

2014/19/11

كرستين طالل طوبيا

1135291

RT000037737LB

2014/30/10

2014/20/11

طارق عدنان برجاوي

1135568

RT000037738LB

2014/31/10

2014/20/11

رولى وجيه كساب

1193566

RT000037747LB

2014/30/10

2014/19/11

ماري برناديت رزق الله توتل/صفير

1212276

RT000037749LB

2014/29/10

2014/19/11

SAL

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2224

