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تتمات
بوتين ي�س ّبب ه�ستيريا الفي�صل ( ...تتمة �ص)1

عبد الفتاح السيسي ع��ق��ودا ً للتعاون واتفاقيات ع��دة وي��وم توجهت
مصر يتيمة وحيدة تطلب دعما ً للثأر لدماء بنيها من «داع��ش» بحرب
على اإلره��اب في ليبيا ،وتخلت عنها دول الخليج لم تجد إال روسيا
تلبّي نداءها ،فتكون الفضيحة األقوى للدولة المضيفة التي لو أخطأ
غير صاحب المال السعودي لما صمتت.
حال الفضائح العربية في القمة ،لم ينتبه لها العالم ،الذي انشغل عنهم
بما يجري في لوزان بسويسرا ،والمدى الذي بلغته المفاوضات حول
الملف النووي اإليراني ،بتصريحات متطابقة ومعلومات متقاطعة من
المتفاوضين حول االقتراب من بلوغ خط النهاية نحو االتفاق.
تح ّول اجتماع الخمسة زائدا ً واحدا ً إلى مستوى الوزراء ،وحضور
الوزير الروسي سيرغي الف��روف ليل أم��س ،أش��ار إلى صحة ودقة
هذا االقتراب ،بعدما كانت أوساط مق ّربة من الفروف قد أعلنت أنه لن
يتمكن من الذهاب إلى لوزان ،ما لم يصل التفاوض إلى نقطة تستدعي
الحضور.
فور وصوله التقى الفروف بالوزير األميركي جون كيري ،والتحقا
معا ً باالجتماع الموسع ال��ذي يض ّم وزراء خارجية إي��ران وفرنسا
وبريطانيا والصين وألمانيا ،وكل شيء يشير إلى أنّ الثالثاء سيكون
موعد التوقيع على التفاهم التاريخي.
فيما العالم منهمك بالحدث التاريخي ،كان الحكام العرب منهمكون
في صناعة األكاذيب كالعادة بإقناع أنفسهم بانتصارات وهمية في
حروبهم الفاشلة ،فيتحدثون عبر قنواتهم المم ّولة من النفط العربي
والمم ّوهة بشعارات الحرية والديمقراطية ،عن تدمير وتفجير وإصابة
ومنع وردع ومن دون انتباه يأتون بضيف من عدن فيقول لهم إنّ
مواقع منصور هادي محاصرة وقوات الحوثيين تتقدّم نحوها ،فقد
تأقلم الحوثيون ومن معهم من وح��دات الجيش اليمني مع الغارات
التي يشنها تحالف العشرة زائدا ً اثنين ،بعدما تكشفت هجمات «جبهة
النصرة» جنوب وشمال سورية من أراضي دولتي التحالف األردن
وتركيا ،أنّ الهجوم ت�� ّم بنقل وح���دات «ال��ن��ص��رة» التي كانت تستع ّد
في معسكرات «إسرائيلية» لتنفيذ خطة الحزام األمني ال��ذي أعلنته
المضي فيه عملية مزارع
«إسرائيل» هدفا ً لغارة القنيطرة وردعتها عن
ّ
شبعا ،فصارت «إسرائيل» و«ال��ق��اع��دة» العضوين غير المعلنين في
التحالف.
«ال��ق��اع��دة» حليف ش��ري��ك وح��ي��د ف��ي اليمن للسعودية وحلفائها،
يستثمر الغارات بالتنسيق مع غرفة العمليات لمهاجمة المواقع التي
يستهدفها القصف الجوي ،ويقدّم اإلحداثيات لسالح الجو السعودي،
كما «النصرة» ف��رع «ال��ق��اع��دة» في سورية هي الحليف الوحيد ،كما

والسياسية ،باتت تهدد ليس فقط وحدة اليمن كوطن والدولة اليمنية ككيان
سياسي ،بل باتت تشكل خطرا ً فعليا ً على األم��ن في هذه المنطقة العربية
االستراتيجية».
وأضاف« :هذا الواقع ،حدا بالمملكة العربية السعودية ،تلبية لنداء الرئيس
اليمني عبد ربه منصور ه��ادي ،إلى قيادة تحالف عسكري عربي وإسالمي
للحؤول دون تفاقم هذا الخطر ،ولتثبيت الشرعية وإعادة األوضاع في اليمن
إلى نصابها الطبيعي».
وإذ أكد حرص لبنان الدائم «على المصلحة العربية العليا وتضامننا
مع أشقائنا العرب في كل قضاياهم المحقة» ،دعا إلى «تحييد لبنان عن
كل الصراعات اإلقليمية التي قد تكون لها انعكاسات سلبية على الوضع
اللبناني».
كما أعلن تأييد لبنان لـ«إنشاء قوة عربية مشتركة لمكافحة اإلرهاب وصون
األمن القومي العربي».
والتقى سالم على هامش القمة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل
وعرض معه التطورات في اليمن والمنطقة.
بدوره ،أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن «همنا األول هو حماية مصلحة
لبنان» ،مشيرا ً إلى أنه «إذا كان هناك إجماع عربي حول موقف معين فإننا مع
هذا اإلجماع ،وموقف رئيس الحكومة كان بالتنسيق مع الوزراء».
ولفت في مقابلة مع تلفزيون الجديد ضمن برنامج «األسبوع في ساعة»
مساء أمس ،إلى أن «موقفنا يقول بأن لبنان مع دعم أي شرعية» ،مشيرا ً إلى
«أن لهذه المواقف تأثيرا ً على لبنان».
ولفت إلى أن الدول التي تدعي إلى تشكيل هذه القوة متأكدة أن الحل في
اليمن هو حل سياسي وليس عسكرياً ،مشددا ً على أنه «ال يمكن أن يكون موقفنا
متناقضا ً وأن يكون في مكان ما مع الشرعية وفي مكان آخر ضد الشرعية».
في األثناء استمرت المواقف المؤيدة والرافضة للتدخل العسكري في
اليمن ،وأبرز هذه المواقف كان لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
الذي أعلن أننا «مع اتفاق العرب بإنشاء قوة عربية مشتركة للدفاع عن األمن
القومي العربي» ،وقال« :نحن مع المحافظة على سيادة الدول العربية ،وعلى
ح ّل لخالفات في ما بينها بالحكمة والموعظة والوسيلة السلمية ،التي يمكن
أن تجنب إراقة الدماء ،لكننا أيضا ً مع الحزم ليس عاصفة واحدة العواصف
لحماية مقدرات العرب واألمن العربي» ،معتبرا ً أنه «في اليمن رفضوا المبادرة
السلمية فكان القرار الحازم».

نصرة «اإلخوان المسلمين» في ليبيا واليمن وسورية مهمة مشتركة
للتحالف ،ودائما ً على حساب كرامة مصر ومهابتها وأمنها.
لبنان الالهث حكوميا ً لنيل الرضا السعودي يتلعثم ،بين بحثه عن
تفاهم إقليمي يس ّهل ملء فراغه الرئاسي ،يراه قد صار بعيد المنال بعد
القمة وحروبها ،وبين انقسام داخلي يخشى تبعاته على االستقرار
في ظ�� ّل ضغوط سعودية متزايدة ،على الفرقاء التابعين للسياسة
السعودية لتصعيد الهجوم على حزب الله.

استمر الحدث اليمني مسيطرا ً على الداخل اللبناني سياسيا ً لكن من زاوية
إيجابية هي التمسك بالحوار حفاظا ً على االستقرار على رغم غيظ المعرقلين،
على ما أكد حزب الله .كذلك على رغم عاصفة ال��ردود العنيفة للسعودية
وللدائرين في فلكها من قوى  14آذار ،على خطاب األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله ،وفي طليعة هؤالء السفير السعودي في لبنان علي عواض
عسيري.
ورأى عسيري أن الخطاب «عبر عن ارتباك لدى الجهات التي يمثلها ،وتضمن
الكثير من االفتراء والتجني في حق المملكة ،إضافة إلى الكثير من المغالطات».
ورأى «أن اللبنانيين يح ّملون حزب الله وحلفاءه والجهات اإلقليمية التي
تدعمهم مسؤولية تعطيل االنتخابات الرئاسية».

حزب الله مستمر في الحوار

لكن حزب الله تجنب الردود ،مؤكدا ً تمسكه بالحوار مع تيار المستقبل على
رغم معرقليه .وتوجه إلى هؤالء بالقول« :موتوا بغيظكم ،سنستمر في الحوار
ولو لم يعجبكم» ،مشددا ً على «أننا سنستمر بكل عمل يؤدي إلى االستقرار ولن
ندعكم تخربون هذا االستقرار».
واعتبر «أن اختيار رئيس للجمهورية قضية مفصلية في لبنان ومهمة جداً،
وخيارنا منطقي وشعبي ووطني وينسجم تماما ً مع كل القواعد التي تتحدث عن
حسن تمثيل الرئيس للواقع القائم» ،الفتا ً إلى أن «من يعيق انتخاب الرئيس هو
وجود جماعة ينتظرون فك الحظر الخارجي عن الرئيس الشعبي الجماهيري
الذي يستحق أن يكون في سدة الرئاسة» .ودعا هؤالء إلى «أن يعودوا إلى
ضمائرهم وأن يحكموا المصلحة الوطنية على مصالح بعض الدول اإلقليمية
لنسرع في انتخاب الرئيس».

سالم تحت المظلة

قالوا :مملكة الخير (تتمة �ص)1
فمن يتابع المسار التاريخي للسعودية في اليمن يدرك
بسهولة النظرة االستعالئية االستكبارية من الطغمة
الحاكمة ضد شعب اليمن الذي دعا له النبي صلى الله عليه
واله وسلم عندما قال« :اللهم بارك في يمننا» و«اإليمان
يمان ،والفقه يمان ،والحكمة يمانية» ،وهي نظرة قديمة
تتكشف اليوم مالمح أخ��رى منها عبر تسليط المفسدين
والتالعب بالحقائق وتقديم ما يحصل في اليمن على أنه
انقالب فيما «عاصفة الحزم» هي الستعادة الديمقراطية
فقط!
فهل يعقل أنّ نظاما ً استبداديا ً إنما يقوم بهذه الحملة
ألجل منح اليمنيين الديمقراطية!
ومن قال إنّ اليمنيين يحتاجون مساعدة بهذه الطريقة
الغشومة الظالمة الخارجة عن القوانين الدولية والشرعية
واألخالقية.
هل تريدنا السعودية أن نصدق أنها تفعل ذلك من أجل
آالم ومعاناة اليمنيين وهي التي لم تسأل عن خبزهم ومائهم
وأمنهم ،بل هي من ضاعفت عذاباتهم وهي من صنعت لهم
مصاعبهم وأوضاعهم االقتصادية والسياسية واألمنية
القاسية.
أتوقف عند هذا الحد وأس��أل :ماذا تريد السعودية من
ضرباتها في اليمن؟ لماذا تستقدم قوات متعددة لضرب

اليمنيين فيما جزرها محتلة من قبل الصهاينة ولم تحرك
على ذلك ساكناً؟
لماذا يشارك األردن في العدوان على الشعب اليمني
والعدو «اإلسرائيلي» أقرب إليه من أزقة صنعاء البائسة؟
لماذا يشارك السودان في عدوانه على اليمنيين فيما
فشل في مواجهة من أراد له التقسيم؟ لماذا دبّت الحمية في
المصريين وإلى جوارهم شعب فلسطيني مظلوم يحتاج كل
حبة قمح وطلقة رصاص.
نعم هؤالء هم العرب األشاوس الذين يمألون الساحات
زعيقا ً حين تطل الفتن برأسها ويجلسون كالنساء في
جحورهم عندما تهدد «إسرائيل»؟ هذه النخبة العربية
البلهاء والعاطلة تنثر علينا كل يوم خطبا ً ومواعظ بالية
بعيدا ً بعيدا ً عما هو مطلوب من أه��داف إنسانية وأخوية
وقومية وإسالمية.
على ك�� ّل ح��ال ف��إن السعودية إنما تجني على نفسها
بحزمها المفتعل ،واليمن عسير المنال على أمراء أغرار ال
عهد لهم بالرأي والحكمة.
غص
قال األحنف بن قيس« :من فسدت بطانته كان كمن ّ
غص بالماء فال مساغ له ،ومن خانه ثقاته فقد
بالماء ،ومن ّ
أتي من مأمنه»!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

أبناء الفقيد :الدكتور باخوس وهبه (منفذ عام الكورة)
زوجته ريتا موسى وعائلتهما
باسم وهبه زوجته أمل اللقيس وعائلتهما
الدكتور حازم وهبه زوجته فيكتوريا روغو وعائلتهما
شقيقاه :سهام وهبه زوجته ثريا مالك وعائلتهما في
المهجر
عائلة المرحوم توفيق وهبه في المهجر
شقيقته :بربارة وهبه
وعموم عائالت قلحات ينعون إليكم فقيدهم المرحوم

الرفيق فوزي باخو�س وهبه
زوجته المرحومة سميرة نصر
أقيمت الصالة لراحة نفسه يوم األحد الموافق  29آذار
 2015في كنيسة القديس جاورجيوس ـ قلحات الكورة.
تقبل التعازي يومي االثنين والثالثاء في  30و 31الجاري
من الساعة الرابعة ولغاية السابعة مسا ًء في قاعة كنيسة
القديس جاورجيوس ـ قلحات الكورة.

وأدى بيان هيكل إل��ى موجة من
التعليقات والتحليالت في األوساط
الصحافية ،فبينما بثت مواقع مقربة
من إي��ران والحوثيين البيان على
أنه رسالة من هيكل تكشف رفضه
للعملية العسكرية واحتجاجه
عليها ،ذكرت مواقع أخرى ان األمر ال
يتعدى مشكلة فنية تتعلق بتسجيل
الحلقة بوقت مبكر.

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة الشؤون اإلدارية والموظفين ـ المكلفين
ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدن��اه 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.
إسم المكلف

ف��ي ال��ذك��رى ال��س��ن��وي��ة الثامنة
لغياب حبيبنا

رغيد سهيل حبايب

رج���اء العائلة أن يبقى شبابه
ربيعا ً في قلوب من عرفوه وأحبّوه

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

 TRAVEL LEBANONمحمد غريب وشريكه
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RR142852205LB

2014/12/29

2015/01/29

جودات نعيم علّوه

2546246

RR142852245LB

2014/12/29

2015/01/29

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
مالية لبنان الجنوبي
رئيس دائرة االلتزام الضريبي
د .سهير أوسطة
التكليف 566
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة الشؤون اإلدارية والموظفين ـ المكلفين
ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدن��اه 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

1349072

ميرنا حسين قماطي

رقم البريد المضمون
RR139395148LB

تاريخ الزيارة الثانية
2014/12/03

تاريخ اللصق
2015/01/28

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
مالية لبنان الجنوبي
رئيس دائرة االلتزام الضريبي
د .سهير أوسطة
التكليف 566
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة الشؤون اإلدارية والموظفين ـ المكلفين
ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدن��اه 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.

«إس��رائ��ي��ل��ي» ص��� ّرح ع��ن��ه «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون» ع��ل��ن��اً ،وج����اءت عملية
المضي بالمشروع،
مزارع شبعا للمقاومة اللبنانية لتقطع طريق
ّ
بالتنسيق م��ع «إس��رائ��ي��ل» ،التي ينشر رئيس استخباراتها على
صفحات شبكات التواصل وصدر الصحف «اإلسرائيلية» صور
زيارته للسعودية ،حيث التنسيق لنقل وح��دات «النصرة» وبدء
الحرب على اليمن ،والنتيجة أنّ العضوين غير المعلنين في الحلف
الجديد هما «إسرائيل» و«القاعدة» ،يجب أن نذ ّكر أنّ «النصرة» هي
فرع تنظيم «القاعدة» رسميا ً وعلنا ً وبإعالن وإصرار من «النصرة»
و«القاعدة».
 هذه هي القمة العربية وظروفها ومهامها ونخواتها وصحواتها،يفسر هذا االنحالل واالنهيار واالنحطاط؟
فهل من سبب ّ
 ال يمكن التفسير لهذا المستوى من االنحدار األخالقي والقيميإال بكونه بنيويا ً وتكوينيا ً وليس ظرفيا ً وطارئاً.
 يمكن تفسير التوقيت بشيء واحد هو أن وجود سورية فييفسر عدم
الجامعة العربية وحضورها للقمم العربية ،كان وحده ّ
ظهور هذا االنحطاط واالنحالل.
 كانت القمة تحتاج أن ُتعقد مرة في غياب الرئيس السوري حتىنتع ّرف إلى حقيقة الحكام العرب ،فيعقدون لمرة قمة تشبههم.
ناصر قنديل

رقم المكلف

إسم المكلف

ش��رك��ة االت��ح��اد للهندسة 13160
والطوبوغرافيا ش.م.م

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

RR142851718LB

2015/01/13

238105

RR142853413LB

2015/01/12

2015/02/03

خالد فهد صوفان

246812

RR142851681LB

2015/01/13

2015/02/02

حسين محمد فاضل

331359

RR142859005LB

2015/01/12

2015/02/05

شركة التقنيات الهندسية 904280
ش.م.م

RR142850947LB

2015/01/12

2015/02/02

بهيج محمد الفارس

1789940

RR142852735LB

2015/01/13

2015/02/03

شركة عموري ليمتد

2099668

RR142851491LB

2015/01/13

2015/02/03

ليال محمد فرحات

2207036

RR142851094LB

2015/01/12

2015/02/02

م���ع���روف أس���ام���ة سعد 2556032
المصري

RR142851148LB

2015/01/13

2015/02/02

2792873

RR142852846LB

2015/01/13

2015/02/03

عدنان محي الدين كلش

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
مالية لبنان الجنوبي
رئيس دائرة االلتزام الضريبي
د .سهير أوسطة
التكليف 566
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة الشؤون اإلدارية والموظفين ـ المكلفين
ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدن��اه 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.
إسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

إسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ الزيارة الثانية

320419

2015/01/02 RR139396466LB

تاريخ اللصق
2015/02/02

جهاد محمد علي المصري

598909

2015/01/02 RR142852449LB

2015/02/03

محمد حسين علي خاتون

2015/01/05 RR142853311LB 1254200

2015/02/04

فتحي محمد سعيد مكي

2015/01/02 RR142852761LB 1273820

2015/02/04

شربل فؤاد السمرا

2015/01/02 RR139394902LB 1279116

2015/02/02

شركة شيبار للمحروقات ش.م.م

2015/01/02 RR142852523LB 1768339

2015/02/02

سميح جمعة فريجة

2014/12/30 RR142852316LB 2185918

2015/02/02

هيثم علي سالمة

2015/01/05 RR142853149LB 2674303

2015/02/02

مؤسسة علي حسين خليفه للتجارة والمقاوالت والتعهدات

2015/01/02 RR142857123LB 2833009

2015/02/05

شركة غازي إخوان للتجارة العامة

2014/12/30 RR142852302LB 2917489

2015/02/03

عباس مصطفى السيد

2014/12/30 RR142852333LB 2939741

2015/02/03

تاريخ اللصق

مؤسسة ذو الفقار يونس الفنية

2015/01/02 RR142857083LB 2978611

2015/02/05

سعيد موسى زرقط

2014/12/30 RR142852214LB 2986045

2015/02/03

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
مالية لبنان الجنوبي
رئيس دائرة االلتزام الضريبي
د .سهير أوسطة
التكليف 566
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة ضريبة الدخل ـ المكلفين الواردة أسماؤهم
في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق
األول 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

تاريخ الزيارة الثانية

رقم البريد المضمون

تاريخ اللصق

221486

RR146133289LB

2015/02/17

2015/03/06

نقوال الياس الخوري

119482

RR142946937LB

2015/02/03

2015/02/20

طارق مصطفى حمصي

543605

RR142948005LB

2015/02/04

2015/02/19

شركة فواز ش.م.م

وداد محمد نعيم الذهبي

646411

RR146120648LB

2015/02/04

2015/02/19

جواد محمد خليفة

1182966

RR142938459LB

2015/02/04

2015/02/19

صبحي عفيف العريس

1266704

RR142948535LB

2015/02/04

2015/02/19

شركة كويست ش.م.ل

1271773

RR142948473LB

2015/02/03

2015/02/20

خليل محمد رزق

1430259

RR142947800LB

2015/02/04

2015/03/09

سونمبكس اوف شور ش.م.ل

1868179

RR146134046LB

2015/02/18

2015/03/06

انطوان الياس ورد

40158

RR146135789LB

2015/02/25

2015/03/03

رمزي نقوال عكاوي

71738

RR146135333LB

2015/02/24

2015/03/03

بسام الياس الحاج

293250

RR146135364LB

2015/02/23

2015/03/03

علي مسلم عقيل

681635

RR146134465LB

2015/02/23

2015/03/03

سيدر ميالد جبور

202925

RR146127368LB

2015/02/02

2015/02/23

شركة هكسا كورب ش.م.ل اوف شور

1022137

RR146123794LB

2015/02/02

2015/03/09

شركة فارنيش ش.م.م

4398

RR146114090LB

2015/02/20

2015/03/02

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 586

تاريخ اللصق
2015/02/02

عفيف حسن هاشم

وفيات

عندما ُتعقد القمة ( ...تتمة �ص)1

�إعالنات ر�سمية

ذو الفقار بهزات األمين

هيكل ينتقد ...
(تتمة �ص)1

أمنياً ،واصل تنظيم «داع��ش» جرائمه بحق أهالي عرسال وآخرها نشره
أمس عبر مواقع التواصل االجتماعي أحد عناصر «داعش» يحمل رأس يونس
الحجيري الذي اختطف في  19كانون الثاني الماضي ،مقطوعا ً عن جسده في
حين أفيد عن مقتل اللبناني م .خ في إدلب أثناء خوضه المعارك إلى جانب
المسلحين ،وهو من سكان منطقة الضنية.
ومساء انفجرت قنبلة في منطقة القبة  -محيط مشروع الحريري ،ما أدى إلى
سقوط جريح وتضرر عدد من الواجهات.
في غضون ذل��ك ،واص��ل الجيش اللبناني تعزيز مواقعه على السلسلة
الشرقية في إطار اإلجراءات االستباقية التي يتخذها الجيش في الجرود ،من
أجل بسط سيطرته على معظم التالل االستراتيجية الكاشفة على الداخلين
اللبناني والسوري .فيما نبه حزب الله إلى أن الجماعات اإلرهابية تستعد لشن
هجوم على الجيش وقرى بقاعية بعد ذوبان الثلوج في تلك المنطقة.

أما في الشؤون الداخلية ،فقد استمرت عجلة الحوارات على حالها .وعلى هذا
الخط باتت ورقة إعالن النيات بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»،
في مراحلها األخيرة .وفي السياق ،أعلن أمين سر تكتل التغيير واإلصالح النائب
إبراهيم كنعان «أننا قطعنا شوطا ً كبيرا ً في الحوار مع القوات ووصلنا إلى عتبة
إعالن نيات تشمل أكثر من  17بندا ً تتمحور حول وضع المسيحيين ومسائل
سيادية وصوال ً إلى األمور المتعلقة بلبنان».
أما الخطوة التالية ،بحسب أوساط سياسية فستكون إعداد ورقة اللقاء
بين رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات»

الفي�صل يهاجم ( ...تتمة �ص)1
بمنتجع ش��رم الشيخ على م��دى يومين إن «هناك إرادة
سياسية وعزما ً لدى عدد من الدول إلنشاء هذه القوة .وهذا
يكفي ألن اإلنشاء هو إنشاء اختياري وليس بوضع إطار عام
وجامع لكل الدول العربية» .وأضاف أن هناك دولتين على
األقل عازمتين على الشروع في إنشاء القوة.
وتحفظ العراق رسميا ً على القرار وق��ال األمين العام
لجامعة الدول العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحافي
المشترك مع شكري إن بغداد ترى إنه «كان ال بد من حوار
مسبق بشأنها (القوة)».
وقال البيان الختامي الذي تاله العربي إن الهدف من
القوة هو «مواجهة التحديات الماثلة أمامنا ولصيانة األمن
القومي العربي والدفاع عن أمننا» ،بحسب تعبيره.
وكان الرئيس المصري قال في كلمته إنه سيتم تشكيل
فريق رفيع المستوى تحت إش��راف رؤس��اء أرك��ان القوات
المسلحة بالدول األعضاء «لدراسة كافة الجوانب المتعلقة
بإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها».
كما نص البيان الختامي الذي صدر باسم «إعالن شرم
الشيخ» على أن الحملة العسكرية التي تشارك فيها عشر
دول ضد المقاتلين الحوثيين في اليمن ستستمر إلى أن
«تنسحب الميليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها» .ووصف
البيان محاوالت الحوثيين لالستيالء على السلطة في اليمن
بأنها «انقالب».
وت��واج��ه المنطقة تحديات أمنية جسيمة م��ن بينها
الصراعات المحتدمة في اليمن وسورية والعراق وليبيا فضالً
عن انتشار حركات التشدد اإلسالمي في أكثر من دولة.
إلى ذلك ،شن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل

«داعش» يقتل مخطوفا ً

ورقة النيات في مراحلها األخيرة

وفي ظل األج��واء اليمنية التي خيمت على القمة العربية في شرم الشيخ
أول من أمس ،زاوج رئيس الحكومة تمام سالم في كلمته بين تأييد الحملة
العسكرية على اليمن وبين حياد لبنان عن الصراعات اإلقليمية.
وقال سالم إن لبنان «وانطالقا ً من حرصه على دعم الشرعية الدستورية في
اليمن ،وعلى اإلجماع العربي ووحدة جميع البلدان العربية واستقرارها ،يعلن
تأييده أي موقف عربي يحفظ سيادة اليمن ووحدة أراضيه وتماسك نسيجه
االجتماعي».
وبرر للسعودية عدوانها على اليمن بأن «الصراعات السياسية ،مدفوعة
بتدخالت خارجية» في هذا البلد ،أدت «إلى نشوء حالة من الفوضى األمنية

هجوما ً شديدا ً على الرئيس الروسي فالديمير بوتين في
الجلسة الختامية للقمة العربية واتهمه بأنه يدعم عدم
االستقرار في العالم العربي من خ�لال تأييده للرئيس
السوري بشار األسد.
وفي خطوة نادرة في القمم العربية ،دعا الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي القمة لالستماع إلى كلمة من بوتين.
وتال أحمد بن حلي نائب األمين العام لجامعة الدول
العربية ترجمة رسمية روسية لرسالة بوتين جاء فيها
«إننا نقف إلى جانب مواطني شعوب ال��دول العربية في
طموحاتهم إلى مستقبل رفيه وكذلك إلى تسوية جميع
القضايا التي يواجهونها من طرق سلمية ومن دون تدخل
خارجي».
وتسببت الرسالة في هجوم شديد من األمير سعود
الفيصل وقال« :لي مالحظة على الرسالة التي جاءت من
الرئيس الروسي ...هو يتكلم عن المشاكل التي تمر بالشرق
األوسط وكأن روسيا ليست مؤثرة على هذه المشاكل .وعلى
��آس تحدث في
سبيل المثال سورية .هم يتكلمون عن م ٍ
سورية بينما هم جزء أساسي من المآسي التي تمس الشعب
السوري»« .يمنحون من األسلحة إلى النظام السوري ما هو
فوق حاجته لمحاربة شعبه» .وأضاف« :آمل ...بأن يصحح
الرئيس الروسي خطابه ليعبر عن مدى اهتمام العالم العربي
بأن تكون العالقات مع روسيا على أفضل مستوى».
وربما يكون الهجوم السعودي على روسيا محرجا ً لمصر
التي تعتمد بشدة على مساعدات بمليارات ال��دوالرات من
السعودية ودول خليجية عربية أخرى والتي حسنت أيضا ً
عالقاتها مع روسيا.

سمير جعجع ،تمهيدا ً لتحديد مكان وزمان اللقاء.

إعالم تبليغ :رواتب خدمات 13
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة الضريبة على الرواتب واألجور ـ المكلفين
الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ كورنيش النهر ـ مبنى وزارة المالية 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 التابع لوزارة المالية.
إسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

شركة االستقالل لقطع السيارات ش.م.م

5180

RR145412106LB

2015/02/16

2015/02/24

وليد محمد جميل قباني

30460

RR142824292LB

2015/02/16

2015/02/24

أحمد علي درويش

33822

RR142824315LB

2015/02/16

2015/02/24

جميل رشيد عيدو

36073

RR142823204LB

2015/02/16

2015/02/24

هشام أحمد الكردي

36161

RR142819726LB

2015/02/16

2015/02/24

فيصل يوسف حديب

38306

RR142810378LB

2015/02/16

2015/02/24

فؤاد ابراهيم سنو

39167

RR142825837LB

2015/02/16

2015/02/24

عبد الحفيظ سعد الدين البنا

43164

RR142825620LB

2015/02/16

2015/02/24

محي الدين خليل عيتاني

83845

RR142820145LB

2015/02/16

2015/02/24

حسان علي المعاز

91474

RR145411732LB

2015/02/16

2015/02/24

سلوى برهان الدين البعلبكي

93973

RR145411454LB

2015/02/16

2015/02/24

محمد رستم رستم

243504

RR145413129LB

2015/02/15

2015/02/24

أحمد سمير طرابلسي

253836

RR142819363LB

2015/02/16

2015/02/24

باسم موسى عواضة

274583

RR142816835LB

2015/02/16

2015/02/24

محمد عفيف صباغ

324303

RR142810497LB

2015/02/16

2015/02/24

علي زهير زغيب

351165

RR142810506LB

2015/02/16

2015/02/24

هاني وديع الحداد

383559

RR142816821LB

2015/02/16

2015/02/24

أحمد حسين شاعر

410852

RR145413509LB

2015/02/16

2015/02/24

الياس داود وهبه

447749

RR142811563LB

2015/02/16

2015/02/27

هاني حسن شعبان

469875

RR142824584LB

2015/02/16

2015/02/24

عبد الغني مصطفى شهاب

485835

RR145413588LB

2015/02/16

2015/02/24

رنده محمد البزرة زعيتر

518147

RR145410935LB

2015/02/16

2015/02/24

عماد حسن الجارودي

532686

RR142819350LB

2015/02/16

2015/02/24

حسن عبد الحسن مصطفى

673739

RR145416482LB

2015/02/16

2015/02/24

ماري سعيد وردة

859587

RR145416828LB

2015/02/17

2015/02/24

عائدة محمد غملوش

1537404

RR142815786LB

2015/02/16

2015/02/24

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 581

