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حمليات � /إعالنات
الإفال�س ال�سعودي ( ...تتمة �ص)1

واألمنية ،والعماد عون ال يزال متمسكا ً بترشيحه ،وحزب الله ال يزال
يراه مرشحه الوحيد.
أما عسكرياً ،فقد تم تظهير موازين القوى ،في تحضيرات حرب
القلمون ،بعد التطورات التي شهدها شمال سورية وجنوبها ،وأوحت
أن هناك تغييرا ً جذريا ً يبدو في األفق لمصلحة أطراف حلف الحرب
على سورية ،حيث كشفت مصادر عسكرية مطلعة لـ»البناء» أن أحد
أهداف االندفاعات العسكرية شمال سورية وجنوبها كان جذب القوة
المركزية التي يحشدها حزب الله والجيش السوري في القلمون إلى
خارج هذه المنطقة التي تشكل مفتاح أمن «إسرائيل» ،والتي تشكل في
منطقة المصنع مفتاح الشرق األوسط كله ،وأن ما أعد لحسم عسكري
في القلمون ،وصل لتحديد ساعة الصفر التي تبلغتها المجموعات
المسلحة لتدبر أمرها قبل أن تشهد ح��رب سحق وتكسير عظام لم
تعرف مثلها من قبل ،وكانت قيادة «جبهة النصرة» قد أفادت لوكالة
أنباء األناضول عن مفاوضات لحل سياسي في القلمون ،علمت «البناء»
أنه يتضمن انسحاب آالف المسلحين إلى الرقة وأن المفاوضات ال
تزال تدور عند تحديد طبيعة العتاد والسالح الذي سيسمح للمسلحين
باصطحابه معهم.

الشرقية للبنان مع الحديث عن اقتراب ساعة الصفر لبدء معركة القلمون
المرتقبة بين حزب الله من جهة والمجموعات اإلرهابية من جهة أخرى.
وأك��د مصدر عسكري لـ «البناء» «أن القرار بتحرير منطقة القلمون من
المجموعات اإلرهابية متخذ وهو ق��رار نهائي ال ع��ودة عنه واالستعدادات
الميدانية لتنفيذه اكتملت ،ولكن بما أن قوى الدفاع عن لبنان وسورية تبتغي
تنفيذ مهمة تثبيت األمن واالستقرار فهي تتجنب في الوقت نفسه القتال من
خالل إعطاء المجموعات المسلحة فرصة الخروج طوعاً ،لكن إذا لم تلتقط هذه
المجموعات الفرصة فإن التطهير سيكون قسراً».
وأشار المصدر العسكري إلى «أن حزب الله متنبه إلى أبعد الحدود لما يمكن
خداع وتوزيع أدوار ،وعلى هذا األساس فإن األمور
أن يقوم به المسلحون من
ٍ
كلها تسير اآلن باتجاه خوض المعركة ،فإذا طرأ أمر قبل إعالن ساعة الصفر
للمعركة يؤدي إلى الحل السلمي وانسحاب المسلحين ،عند ذلك سيكتفي بهذا
الحد ويتم تجنب القتال».
وأضاف« :أما من هذه اللحظة ال شيء مؤكدا ً بأن المسلحين جادون فعليا ً
باالنسحاب من القلمون وال توجد دالالت قاطعة تؤكد نيتهم تنفيذ هذا االنسحاب
على رغم ما يردده هذا أو ذاك عن استعداد المسلحين لالنسحاب من المنطقة».
وخلص المصدر إلى «أن المعركة واقعة ما لم يحصل أي أمر طارئ في
اللحظات األخيرة يدعو إلى تجنبها ،مشيرا ً إلى «أن المسلحين الموجودين هناك
معظمهم ينتمي إلى تنظيم جبهة النصرة وعدد محدود إلى تنظيم «داعش»
وبعض الفصائل المتناثرة لما يسمى الجيش الحر».

بركات ج ّند عناصر ونقلها إلى سورية
وخياط ال يزال في الشمال

ال عودة عن قرار تحرير القلمون

في خضم األزم��ات التي تعصف بالمجلس النيابي والحكومة نتيجة
التجاذبات بين الكتل السياسية على خلفية تشريع الضرورة والتعيينات
األمنية والعسكرية ،بقيت األنظار مشدودة إلى الوضع األمني على السلسلة

لماذا القلمون؟ (تتمة �ص)1
ولـ»النصرة» على حدود سورية مع لبنان وفلسطين ،هي حدود
األردن مع سورية والعراق ،باتصال اإلمارتين ،فتصير لسورية
بوابة واحدة على العالم عبر تركيا وال يعود مهما ً كم تتوغل تركيا
بواسطة «النصرة» أو «داعش» داخل حدود سورية.
 إس��ق��اط المشاريع الجهنمية كلها يبدأ م��ن القلمون ،ومتىسقطت «النصرة» في القلمون سقط وت��دح��رج الباقي وصارت
أهميته تكتيكية ،لذلك كانت حرب الشمال والجنوب لمنع حرب
ال��ق��ل��م��ون ،وال��ه��دف الخفي ه��و ج��ذب ال��ق��درة العسكرية المعدّة
لحسمها إلى الشمال والجنوب ،وكان األتراك واألردن خدما ً عند
«اإلسرائيلي» لهذه الغاية ،ولذلك صمد الجيش السوري وصبر
وتح ّمل وهو يتح ّمل ،والطبول تقرع لحرب القلمون.
 في القلمون ترسم الخريطة الجديدة للشرق األوس��ط ،ومنيمسك بالقلمون سيمسك مفاتيح الخريطة ،على رغم المساحات
والمدن واألهمية القيمية واألخالقية وحياة الناس ودماء الشهداء،
لك ّل مكان آخر ،ربح القلمون يفتح باب المعارك الرابحة ،وخسارته
يصح
تفتح باب المعارك الخاسرة ،وما قبله يتق ّرر بما بعده ،هذا
ّ
على جبهتي القتال.
ناصر قنديل

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم

الأمين �إبراهيم ملحم زين
(أبو فادي)

زوجته :سلوى علي زين
ابنه :فادي
بناته :نضال زوجة علي حسين زين ،دياال وبترا
يُصلّى على جثمانه الطاهر اليوم االثنين  2015/5/4عند الساعة
الثالثة بعد الظهر ،ويوارى الثرى في مسقط رأسه شمسطار.
ُتقبل التعازي طيلة أيام الثالثاء واألربعاء والخميس  5و  6و 7أيار
الجاري في منزله في شمسطار ،وفي بيروت يوم االثنين  11أيار الجاري
التخصص
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء في جمعية
ّ
والتوجيه العلمي ـ الجناح ـ قرب مق ّر أمن الدولة.
أسرة «البناء» التي آلمها فقدان الراحل الكبير ،وهو كان أحد أركانها
منذ سنوات عدة ،ال سيما مع انطالقتها المتجدّدة عام  ،2009تتقدّم من
أرملته وأبنائه وعائلته بأح ّر التعازي .والبقاء لألمة

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية ال��واردات ـ دائرة رسم اإلنتقال ـ
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت-
شارع بشارة الخوري  -مبنى فيعاني  -الطابق الثاني 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 أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني.
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

وجيه رضوان حطيط

590954

15/02/06 RR145661219LB

15/03/17

مصطفى رضوان حطيط

590892

15/02/06 RR145662024LB

15/03/17

سعاد صادق حاسبيني

1029976

15/03/04 RR145665480LB

15/03/13

ماريا محمد انور حاسبيني

778326

15/03/03 RR145665502LB

15/03/13

عائشة محمد انور حاسبيني

353111

15/03/03 RR145665516LB

15/03/27

ادوار سعيد حماده

2762336

15/03/04 RR145673985LB

15/03/13

ناديا ميشال فرح

497673

15/03/06 RR145665547LB

15/03/13

مالك فايز مقدم

2240330

15/03/06 RR145665414LB

15/03/17

زهرة محمد عيديبة

2757116

15/03/06 RR145665445LB

15/03/17

سامر فايز مقدم

2754548

15/03/06 RR145665459LB

15/03/17

كاتي فايز مقدم

1374773

15/03/06 RR145665462LB

15/03/17

محمد فايز مقدم

2757109

15/03/06 RR145665476LB

15/03/17

محمد سعيد محمد انور حاسبيني

351670

15/03/11 RR145665493LB

15/03/27

اليسيو دانيال فهرام باليان

2008471

15/03/10 RR145665635LB

15/03/17

خضر عبد الحفيظ قليالت

2994270

15/03/12 RR145665520LB

15/03/19

ميشال انطوان خياطه

191593

15/03/13 RR145665564LB

15/03/19

جواد احمد توفيق عميس

250023

15/03/11 RR145673923LB

15/03/23

ريما جواد عميس

170534

15/03/11 RR145673937LB

15/03/23

رانا جواد عميس

1490655

15/03/11 RR145673945LB

15/03/23

رندا جواد عميس

1221582

15/03/11 RR145673954LB

15/03/23

توفيق جواد عميس

92167

15/03/11 RR145673968LB

15/03/23

منير نسيب حيدر

90872

15/03/19 RR145674075LB

15/03/30

امير نسيب حيدر

40328

15/03/19 RR145674084LB

15/04/07

سمير نسيب حيدر

36378

15/03/19 RR145674098LB

15/04/07

نزار بن عبدالله فيرق

2620049

15/03/20 RR145674190LB

15/03/30

ليلى سليم سليم

3002008

15/03/26 RR145674036LB

15/04/16

ناديا محمد عز الدين الجراح

3002014

15/03/26 RR145674040LB

15/04/16

فواز محمد عز الدين الجراح

3002011

15/03/26 RR145674053LB

15/04/16

غنى احمد لبدي

1459101

15/03/26 RR145674107LB

15/04/14

ابراهيم احمد لبدي

1458871

15/03/26 RR145674124LB

15/04/14

جلسة للحوار اليوم

سياسياً ،تلتئم اليوم الجلسة الـ  11للحوار بين حزب الله وتيار المستقبل
في عين التينة .وتناقش الجلسة الخطة األمنية التي بدئ تنفيذها األسبوع
الماضي في بيروت والضاحية الجنوبية ،والتي ستمت ّد لتشمل الزعيترية
التي شهدت أمس مداهمات واسعة ،باإلضافة إلى االستحقاق الرئاسي ،وعمل
الحكومة.
وكانت االستحقاقات الداخلية وفي مقدّمها الرئاسة األولى ،ومختلف الشؤون
المحلية ،باإلضافة إلى خطر اإلرهاب التكفيري الذي بات يهدّد ك ّل المنطقة،
محور اللقاء الذي عقد بين األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
ورئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون ،مساء الخميس ،بحضور
وزير الخارجية جبران باسيل والمعاون السياسي حسين خليل ومسؤول
وحدة االرتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.
وأكدت مصادر المجتمعين أن اللقاء أكد التحالف القوي والعميق بين السيد
نصر الله والجنرال عون» ،مشيرة إلى أنه «تم تأكيد التنسيق الدائم في كل
الملفات واالستحقاقات ،ال سيما في التعيينات األمنية والعسكرية المطروحة».
وش��دد السيد نصر الله للعماد ع��ون على وق��وف «ال��ح��زب» إل��ى جانبه في
االنتخابات الرئاسية وتأييده ودعمه لترشيحه .وأكد الجانبان ضرورة تفعيل
العمل التشريعي ،والتعاون لمصلحة البلد».
وأب��دت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» ارتياحها إلى لقاء السيد
والجنرال ،مؤكدة أن اللقاء كان ناجحا ً جداً».

التعيين باألصالة أو التعيين بالوكالة

أمنيا ً أيضاً ،أوقفت شعبة المعلومات في األمن العام في الشمال أحد مسؤولي
تنظيم «داع��ش» في شمال لبنان المطلوب «إبراهيم بركات» في طرابلس.
وأشارت المعلومات لـ«البناء» إلى «أن بركات رصد في منطقة الميناء محيط
مرفأ طرابلس وتمت مراقبته وإلقاء القبض عليه ليل السبت األحد حيث جرى
نقله إلى مبنى المديرية في بيروت الستكمال التحقيق».
ولفتت المصادر إلى «أن بركات كان يقوم بتجنيد عناصر ونقلها إلى سورية،
فضالً عن االتصاالت اليومية التي كان يجريها مع داعش في العراق وسورية،
وتربطه عالقة جيدة بطارق خياط الذراع األولى لـ «داعش» في طرابلس» .وإذ
أشارت المصادر إلى «أن خياط متوار عن األنظار منذ نحو ثالثة أشهر» ،لفتت
إلى أنه «ال يزال في شمال لبنان».
وضبط الجيش اللبناني ذخائر وأسلحة وقنابل مختلفة نتيجة المداهمات
التي يقوم بها لعدد من المنازل في منطقة التبانة ،كما جرى توقيف  4أشخاص
متورطين في أعمال ضد الجيش.
وعلم أن هذه المداهمات تمت بناء العترافات أدلى بها الموقوف المصري
«إبراهيم األحمد العبدالله» الملقب بـ «سويد» والذي تم توقيفه ليل أول من
أمس.
ويعد سويد من أكبر المطلوبين وهو الذي شارك بقتل المؤهل في الجيش
فادي جبيلي ،باإلضافة إلى المشاركة باالعتداء على عسكريين في كل من
منطقة بحنين وطرابلس ،وينتمي لمجموعة إرهابية تابعة ألسامة منصور
الذي ُقتل منذ مدة.
إلى ذل��ك ،ب��رزت أمس زي��ارة منسقة ش��ؤون مكافحة اإلره��اب لدى وزارة
الخارجية األميركية السفيرة تينا كيدناو إلى بيروت ،آتية من عمان.

وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة «أن حزب الله متفهّم لموقف الجنرال
في شكل عميق ويدعمه في تطبيق القانون لجهة إج��راء التعيينات األمنية
والعسكرية ،والذي يه ّمه في األمر أن ال يحدث أيّ خلل في مراكز القيادات األمنية
والعسكرية في هذه الحقبة التي تتميّز بالدقة والحساسية» .وأشارت المصادر
إلى «أنّ حزب الله مطمئن إلى قرارات الجنرال عون في هذا الشأن وهو العسكري
الحريص على الجيش والقوى األمنية» .وتشير المصادر إلى أنّ األرجحية باتت
اآلن تدور بين أمرين :إما التعيين باألصالة وإما التعيين بالوكالة» ،الفتة إلى
«أنّ تأجيل التسريح أو التمديد أمر متأخر عن الملفين المتقدّمين».
ولفتت المصادر إلى «أنّ زي��ارة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر
الحريري إلى الرابية ،تأتي بعد أن تس ّربت أجواء لقاء السيد نصر الله والعماد
عون في ملف التعيينات ،للبحث الجدي هذه المرة في هذا الملف» .ورجحت
المصادر العودة إلى تفاهم عون – الحريري الذي انقلب عليه رئيس تيار
المستقبل في األسابيع الماضية ،والذي يقوم على تعيين العميد شامل روكز
قائدا ً للجيش ،وعماد عثمان مديرا ً عاما ً لألمن الداخلي» .ولفتت المصادر إلى
«أنّ الجديد الذي طرأ هو استكمال تعيين كافة أعضاء المجلس العسكري
ومجلس القيادة في قوى األمن الداخلي ،ما يعني البحث في موضوع رئاسة
األركان ،والمديرية العامة لإلدارة والمفتش العام للجيش».

تسوية تسمح
بعقد جلسات التشريع

وفي السياق ،رجحت مصادر نيابية مطلعة لـ«البناء» أن يدعو رئيس
مجلس النواب نبيه بري اللجان المشتركة إلى جلسة الخميس المقبل للبحث

في مشروعي ضمان الشيخوخة واستعادة الجنسية اللبنانية اللذين تقدّم
النائبان نبيل نقوال وعباس هاشم بطلب لسرعة البت بهما ،إضافة إلى ثالثة
اقتراحات أخرى متعلقة بخط أنابيب الغاز الساحلي وإنشاء تجهيزات الغاز
الطبيعي من البداوي حتى صور ،وتعديل تملك األجانب» .وتوقعت المصادر أن
يق ّر مشروع استعادة الجنسية في اللجان المشتركة ويُحال إلى الهيئة العامة،
وذلك تطبيقا ً للتسوية التي توصل إليها حزب الله بين الرئيس نبيه بري
والعماد ميشال عون بتوسيع مفهوم تشريع الضرورة ومالقاته ببنود تب ّرر
ّ
بغض النظر
للعماد عون وأعضاء تكتله النيابي حضور الجلسات التشريعية،
عما ستؤول إليه األمور في الهيئة العامة» .لكن المصادر استبعدت «أن يم ّر هذا
المشروع في الهيئة العامة» ،مشيرة إلى أنه «سيعود إلى اللجان المشتركة
مجدّداً ،عازية السبب إلى التباين الحاصل حول بنوده بين الكتل السياسية».
وأكد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان «أن أي جلسة
تشريعية يجب أن يكون على رأسها قانون االنتخابات وقانون التجنيس»،
مشيرا ً إلى أنه «منذ بضعة أيام التقينا رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد
السنيورة ،وه��ذا الجو لم يكن غائبا ً وهو ليس بجديد لكنه وضع اآلن في
الواجهة».
وأبدت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية تخوفها من «أن ال يجتمع
المجلس النيابي طيلة شهر أيار ،ويبدأ العقد االستثنائي والدخول في دوامة عدم
جواز انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب قبل انتخاب رئيس الجمهورية».

الحكومة والصفقات بالتراضي

ورأى وزي��ر الخارجية جبران باسيل «أن الحكومة تعمل على صفقات
بالتراضي ،وتتجاهل التعيينات األمنية المهمة» .وسأل« :أي ملف أهم من
التعيينات ،وما نفع وجود حكومة إذا لم تتمكن من التفرغ للملفات الكبيرة
والمهمة» .وقال« :شرعيتنا هي في تمثيلنا الحقيقي ،وتنفيذ مشاريع النفط
لمصلحة اللبنانيين وضمان بقائهم».
وأكد في جولة شملت عددا ً من بلدات قضاء راشيا الوادي أن «ما من شيء
أهم من الحفاظ على شرعية المؤسسة» .وش��دد على «أننا سننتصر ضد
«داعش» بفكرنا اللبناني الذي يعيش فيه المسيحي مع المسلم» ،معتبرا ً «أن
هذه المعركة ليس لها إطار جغرافي محدد وأن داعش ينتظر اللبنانيين في أي
مكان يتوجهون إليه في االغتراب» ،الفتا ً إلى أن»هذه المعركة مستمرة ومن
يحمي «داع��ش» اليوم فهو سيلحق به أينما وج��د» .وحذر من موجة هجرة
لبنانية جديدة في حال عدم وقف النزوح السوري إلى لبنان وعدم تطبيق خطة
الحكومة في هذا الملف».

لبنان يتحسب ألي عملية نزوح

وأكد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» «أن لبنان يتحسب
ألي عملية نزوح جديدة من سورية إلى لبنان» .وإذ أيد مخاوف باسيل من مزيد
من النزوح إلى لبنان بسبب تطور األحداث في سورية ،حذر درباس من أن
لبنان إذا استقبل أعدادا ً جديدة من النازحين مهدد بالغرق».
ً
وأشار إلى «أن الحكومة أوقفت النزوح إلى لبنان نهائياً» ،داعيا إلى «حركة
داخلية وعربية ودولية إليجاد الحل المناسب لهذا الملف» ،معتبرا ً «أن ال حل إال
بمناطق آمنة في سورية تأوي الداعمين للنظام والمعارضين له».
ولفت إلى «أن المساعدات الدولية للنازحين تأتي عبر المفوضية السامية
لشؤون النازحين وأي مساعدات جديدة سيأخذ لبنان حصة منها».

الجي�ش يت�سلم جثتي �شهيدين من «داع�ش» وتوقيف قيادي بالتنظيم بطرابل�س
تسلمت م��خ��اب��رات الجيش ف��ي البقاع
الشمالي ،وبحضور ضباط من األمن العام
أول من أمس ،جثتي الشهيد العريف علي
العلي وال��م��دن��ي م��م��دوح ي��ون��س .ونقلت
الجثتان بواسطة سيارتي إس��ع��اف إلى
المستشفى العسكري إلج��راء فحوصات
الحمض النووي «دي أن أي» وقد أبلغت
عائلتا الشهيدين بالتوجه إل��ى بيروت
للتثبت من صحة هوية أبنائهما.
وفيما تترقب بلدة طليا البقاعية ومنطقة
النبي سباط على السلسلة الشرقية ،ما
سيصدر ع��ن المستشفى العسكري في
بيروت ،لتهيئ أرضها الحتضان جثماني
الشهيدين .ذكر قاسم العلي ،والد العريف
ع��ل��ي ،أن «اب��ن��ه أص��ي��ب ف��ي معركة  2آب
الماضي ونقله مسلحو داعش جريحا ً إلى
الجرد ،ثم عادوا وسلموه جثة».
وق����ال« :أوالدن�����ا ش��ه��داء وال��م��ج��رم��ون
قتلوهم استكماال ً إلجرامهم ،وول��دي دافع
عن تراب الوطن وقد استشهد فداء له».
بينما أعربت وال��دة الشهيد العلي عن

اسم المكلف

رقم المكلف

فخرها واعتزازها بشهادة ابنها ،مردفة:
«ولدي بطل ،لقد قتل عددا ً من التكفيريين
قبل أن يستشهد».
وق��ال م��ع��روف حمية ،وال��د العسكري
محمد الذي قتلته المجموعات الخاطفة وال
يزال جثمانه قيد األسر« :الشهيد علي العلي
هو أخ وحبيب للشهيد محمد» ،مباركا ً له
بالشهادة .وتوعد «التكفيريين وباألخص
مصطفى الحجيري الملقب بـ»أبو طاقية»:
سنسامحكم بالجثث المتبقية معكم،
وإذا سلمتمونا إياها ،ك��ان خيراً .وإذا ال،
سنسامحهم بها ،فاأليام طويلة بيننا ،وإن
شاء الله يحصل خيراً».
أما عائلة الشهيد المدني ممدوح يونس
التي تقيم ف��ي منطقة النبي سباط على
السلسة الشرقية ،ف��رف��ض أي ف��رد منها
التحدث أو اإلدالء بأي تصريح ،وسط حالة
من الحزن الشديد خيمت على منزلها.
من جهة أخ��رى ،شيعت قيادة الجيش
وأه��ال��ي ب��ع��ل��ب��ك ،ال��ج��ن��دي غ��س��ان خالد
ال��خ��رف��ان ،ال��ذي استشهد أول م��ن أم��س،

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

أثناء قيامه بواجبه العسكري في منطقة
مجدليون صيدا.
وبعد تقليده أوسمة الحرب والجرحى
والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية،
وإقامة الصالة على جثمانه الطاهر ،ألقى
ممثل نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر
الدفاع الوطني سمير مقبل وقائد الجيش
ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي العقيد المهندس
جوزيف عبدو ،كلمة بالمناسبة ،نوه فيها
بالمزايا العسكرية واألخالقية للشهيد،
وإخالصه لمؤسسته ووطنه.
وفي إطار مواصلة القوى األمنية مالحقة
المجموعات اإلرهابية وتوقيف أعضائها،
أوقف األمن العام في الشمال القيادي في
تنظيم «داعش» إبراهيم بركات في الميناء
في طرابلس حيث كان يهم بمغادرة البالد
خلسة.
من جهة أخ��رى ،نفذت وح��دات الجيش
اللبناني انتشارا ً في محيط سوق الخضار
ف��ي ط��راب��ل��س ،وق��ام��ت بعمليات ده��م في
المنطقة.

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

وفيق عفيف منيمنة

1419091

15/03/27 RR145674420LB

15/04/14

مؤيد منيف السبيعي

782620

2014/10/3 RT000010257LB

2014/27/3

محمد عفيف منيمنة

1420729

15/03/27 RR145674433LB

15/04/14

انطوان روكس سالمة

784064

2014/10/3 RT000010258LB

2014/27/3

حسين عفيف منيمنة

698544

15/03/27 RR145674447LB

15/04/14

ARGO CEDAR

784088

2014/10/3 RT000010259LB

2014/27/3

امل عفيف منيمنة

1503761

15/03/27 RR145674464LB

15/04/14

جورج خليل مهنا

13844

2014/10/3 RT000010325LB

2014/27/3

مي ايليا زيادي

450766

15/04/01 RR145674243LB

15/04/09

ال��ش��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة ح��م��ادة وص��ال��ح 797222
وشركاهم ش.م.م

2014/10/3 RT000010363LB

2014/27/3

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة ــ التكليف 825

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

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

عدنان خليل شعبان

252782

2014/12/3 RT000009477LB

هيسم عبد الله عدي

253759

2014/7/3 RT000009488LB

2014/31/3

ربيع خليل رحيمه

597838

2014/10/3 RT000009510LB

2014/27/3

جرجس اسعد مساعد

603789

2014/10/3 RT000009511LB

2014/27/3

ادوار نجيب صليبا

611687

2014/10/3 RT000009634LB

2014/28/3

2014/11/3 RT000009773LB

2014/27/3

ناصر عزت قرعوني

701328

2014/12/3 RT000009884LB

2014/27/3

ايلي ريمون سرور

259871

2014/10/3 RT000009905LB

2014/27/3

خالد حسن اسماعيل

715666

2014/10/3 RT000009910LB

2014/27/3

غو يسبي مياريني

261562

2014/12/3 RT000010038LB

2014/27/3

الجديدة للمقاوالت والتجارة ش.م.م

13352

2014/10/3 RT000010080LB

2014/27/3

رضا حسين حمود

264752

2014/10/3 RT000010084LB

2014/27/3

مؤسسة ماجد ديب االشهب

721596

2014/10/3 RT000010086LB

2014/27/3

جلبر فوزي الزرقا

264867

2014/10/3 RT000010089LB

2014/27/3

نضال انطوان سالمه

741531

2014/10/3 RT000010090LB

2014/27/3

عبد اللطيف محمد خير عراجي

13511

2014/10/3 RT000010093LB

2014/27/3

محمد قاسم رحيمي

264901

2014/10/3 RT000010094LB

2014/27/3

صن رايز صن شاين ش.م.م 265288 Societe
Sunrise Sunshine S A R L

2014/10/3 RT000010107LB

2014/27/3

الشركة اللبنانية للزراعة والري الحديث 13289
ش.م.ل -الميكو-

2014/27/3

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

وانفجرت مساء أمس قنبلة صوتية تحت
جسر الملولة في باب التبانة .وحضرت
على الفور قوة من الجيش وفرضت طوقا ً
أمنياً ،وباشرت التحقيق بالحادث.
إلى ذلك ،عثر إلى جانب الطريق العام
في بلدة السا جرد قضاء جبيل على حقيبة
مدرسية فيها قذائف غير معدة للتفجير،
وكشف عليها ف��وج الهندسة في الجيش
اللبناني.
وفي أمن الجنوب ،خرقت طائرة استطالع
تابعة للعدو «اإلسرائيلي» األجواء اللبنانية
من فوق بلدة علما الشعب ،ونفذت طيرانا ً
دائريا ً فوق مناطق رياق ،بعلبك والهرمل ثم
غادرت األجواء من فوق البلدة المذكورة.
وأق�����دم زورق ح���رب���ي ت���اب���ع ل��ل��ع��دو
«اإلسرائيلي» على خرق المياه اإلقليمية
اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة 200
متر ،ثم غ��ادر باتجاه المياه الفلسطينية
المحتلة .وقد جرى التنسيق بين الجيش
وق��وات األم��م المتحدة الموقتة في لبنان
لمعالجة الخرق المذكور.

اسم المكلف

رقم المكلف

تهنئة ل�شعب
المغرب لمنعه
زيارة الإرهابي
بيريز
ه ّنأ المنتدى ال��دول��ي م��ن أجل
العدالة لفلسطين شعب المغرب
وق��واه الوطنية بانتصار إرادت��ه
المتجدّدة بمنع اإلرهابي شيمون
بيريز من زي��ارة المغرب .ويؤكد
أنّ هذا االنتصار تأكيد جديد على
حيوية الكفاح الوطني في المغرب
الذي حاصر الصهاينة ومشاريع
التطبيع في العديد من المحطات.
فألف تحية لمجموعة العمل
ال��وط��ن��ي��ة ل��م��س��ان��دة فلسطين،
وللجمعية المغربية لمساندة
الكفاح الفلسطيني ف��ي المغرب
ول��س��ائ��ر األح�����زاب والجمعيات
والنقابات المغربية على نضالهم
المتميّز والمستم ّر من أجل العدالة
لفلسطين.

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

ش��رك��ة ال��م��ي��اه الطبيعية والتقنية 2014/3/4 RT000016104LB 1179495
natural water & tee nawate

تاريخ اللصق
2014/23/7

2014/4/4 RT000016112LB 1190500

2014/25/7

سهيل وديع الطباع

286723

2014/3/4 RT000016126LB

2014/23/7

فتح الله جورج فتح الله

287111

2014/3/4 RT000016128LB

2014/23/7

علي عباس خليل طالب

287535

2014/3/4 RT000016131LB

2014/23/7

2014/10/3 RT000010365LB

2014/27/3

منى نقوال لطيف

287647

2014/3/4 RT000016132LB

2014/23/7

2014/27/3

جورج سمير فريجي

2014/4/4 RT000016133LB 1195083

2014/23/7

2014/27/3

رلى كعدي كعدي

2014/3/4 RT000016135LB 1195089

2014/23/7

فادي وديع مجاعص

287654

2014/4/4 RT000016136LB

2014/23/7

عمر شفيق مصطفى

2014/3/4 RT000016138LB 1203670

2014/23/7

282546

2014/3/4 RT000016344LB

2014/25/7

2014/4/4 RT000016036LB 1071572

2014/23/7

286559

2014/9/4 RT000016118LB

2014/25/7

2015/28/2 RT000024399LB

2015/13/3
2015/13/3

شركة اوكليد غروب ش.م.ل

انيس انطوان البندق

797284

جرجس طانوس يونس

13875

2014/12/3 RT000010367LB

ادوار خليل شمعون

270450

2014/10/3 RT000010369LB

اوسامة احمد عبد الله

838604

2014/12/3 RT000010457LB

2014/27/3

طالل محمد عزيز

842596

2014/11/3 RT000010461LB

2014/27/3

هشام محمد عبد الخالق

955419

2014/10/3 RT000010633LB

2014/27/3

الياس ابراهيم غية

احمد علي سلوم

977361

2014/12/3 RT000010635LB

2014/27/3

صالح محمد امين السيد

جرجس يوسف يمين

982880

2014/12/3 RT000010637LB

2014/27/3

عبد العزيز محمد فؤاد الدردري

ايليا جوزف الحايك

284712

2014/10/3 RT000010639LB

2014/27/3

بول طانس اسطفان

888931

شركة مور ش.م.م

989288

2014/10/3 RT000010640LB

2014/27/3

موريس يوسف التنوري

289555

2015/2/3 RT000053536LB

وليد علي عبد الهادي

992171

2014/10/3 RT000010642LB

2014/27/3

داوود شمعون ملو

313840

2015/4/3 RT000053538LB

2015/13/3

شادي منير العقدي

2014/10/3 RT000010643LB 1008634

2014/27/3

جوزف بطرس ابو سمرا

289802

2015/2/3 RT000053540LB

2015/19/3

نقوال جورج عقل

284739

2014/10/3 RT000013674LB

2014/27/3

حسين محمد الموسوي

2015/2/3 RT000053542LB 1383328

2015/13/3

براونت كركور زيتونليان

284751

2014/12/3 RT000013675LB

2014/27/3

حسين ديب مشيك

270306

2015/3/3 RT000053545LB

2015/27/3

يعقوب يوسف شاهو

284811

2014/10/3 RT000013676LB

2014/27/3

محمد ايمن احمد اسعد برنجكجي

45336

2014/17/4 RT000016421LB

2014/23/7

عيد سالم عيد

284956

2014/10/3 RT000013677LB

2014/27/3

انيس محمد المجذوب

2014/8/5 RT000016204LB 1250153

2014/25/6

جورج عزيز الرومي

285102

2014/10/3 RT000013678LB

2014/27/3

غسان محمد كمال القادري

2014/8/5 RT000016205LB 1260264

2014/25/6

جيمي الياس صباغ

285296

2014/10/3 RT000013680LB

2014/27/3

اديب عبد الحميد عياش

2014/6/5 RT000016206LB 1264377

2014/25/6

جان لويس عبود

285300

2014/10/3 RT000013684LB

2014/27/3

مالك اسعد السعدي

2014/8/5 RT000016305LB 1264391

2014/25/6

جورج مسعود عيد

285381

2014/10/3 RT000013686LB

2014/27/3

جورج فهد كفوري

45342

2014/8/5 RT000016430LB

2014/25/6

ابراهيم محمد زينة

285830

2014/12/3 RT000013687LB

2014/27/3

ياسمينا غسان الحشيمي

2014/8/5 RT000016432LB 1272672

2014/25/6

زين محمد حمود

285848

2014/12/3 RT000013688LB

2014/27/3

زكاء محمد توفيق بارود

45353

2014/8/5 RT000016433LB

2014/25/6

سمعان مخايل رزوق

285928

2014/10/3 RT000013689LB

2014/27/3

انطوان جميل نجار

45363

2014/8/5 RT000016434LB

2014/25/6

مسعود حنا القزح

704811

2015/6/2 RT000022737LB

2015/1/4

محمد عطيه المصطفى

2014/6/5 RT000016436LB 1275762

2014/25/6

محمد احمد رحال

436964

2015/6/2 RT000022756LB

2015/17/3

طانوس رشيد توما

45793

2014/13/5 RT000016438LB

2014/25/6

2014/3/4 RT000016040LB 1092772

2014/23/7

جهاد رشيد توما

45813

2014/12/5 RT000016439LB

2014/25/6

ميالد ديب جبور جدعون

45188

2014/3/4 RT000016041LB

2014/23/7

حسني علي الدلباني

289881

2014/12/5 RT000016442LB

2014/25/6

علي جمال السيد

2014/4/4 RT000016042LB 1092777

2014/23/7

سولود ابراهيم البيطار

289891

2014/12/5 RT000016443LB

2014/25/6

شركة الياس واديب الهبرللتجارة

45259

2014/4/4 RT000016046LB

2014/23/7

رضا حسين ابو حمدان

289998

2014/10/5 RT000016444LB

2014/25/6

محمد نبيل ياسين جازيه

2014/4/4 RT000016047LB 1093754

2014/23/7

الياس فارس الهبر

45970

2014/10/5 RT000016445LB

2014/25/6

اديب فارس الهبر

45284

2014/3/4 RT000016049LB

2014/23/7

زهير حنا سالمة

290012

2014/10/5 RT000016446LB

2014/25/6

احمد حسن عودي

2084187

15/03/27 RR145674288LB

15/04/08

حسين عبد الحسن اسعد

13527

2014/10/3 RT000010108LB

2014/27/3

مؤسسة احمد عبد الله االشهب

2014/3/4 RT000016060LB 1098196

2014/23/7

عبد الهادي محسن ابو دية

290152

2014/10/5 RT000016447LB

2014/25/6

محمد علي رضا حرب

2341758

15/03/27 RR145674359LB

15/04/14

جان روكس حريقة

266728

2014/10/3 RT000010111LB

2014/27/3

عبد الله بسام الغاوي

2014/3/4 RT000016061LB 1102447

2014/23/7

طوني جان بو حمرا

290102

2014/10/5 RT000016448LB

2014/25/6

هنريت حنا زالل

461709

15/03/26 RR145674376LB

15/04/15

شركة الشبكة العالمية التجارية ش.م.م

748326

2014/10/3 RT000010112LB

2014/27/3

ربيع محمد عراجي

2014/3/4 RT000016063LB 1109135

2014/23/7

ديب اسكندر الهبر

46078

2014/12/5 RT000016449LB

2014/25/6

روز انطوان كالوست

1570645

15/03/26 RR145674380LB

15/04/15

علي هولو طليس

266733

2014/10/3 RT000010113LB

2014/27/3

بشار ابراهيم برو

2014/3/4 RT000016064LB 1112240

2014/23/7

جوزف عبد الله ملو

285858

2015/12/3 RT000053543LB

2015/24/3

كريكوار انطون كالوست

420224

15/03/26 RR145674393LB

15/04/08

سليم سجيع الرياشي

268061

2014/12/3 RT000010137LB

2014/27/3

علي حسين واكد

2014/3/4 RT000016068LB 1123398

2014/23/7

ابراهيم عفيف منيمنة

2108655

15/03/27 RR145674402LB

15/04/14

خالد سليمان عبد الرحمن

748347

2014/10/3 RT000010138LB

2014/27/3

فاروق محمد محمد

2014/3/4 RT000016071LB 1147712

2014/23/7

مصطفى عفيف منيمنة

2108733

15/03/27 RR145674416LB

15/04/14

علي محمود عودة

767896

2014/10/3 RT000010254LB

2014/27/3

احمد عدي ابو محمود

2014/3/4 RT000016076LB 1175571

2014/23/7

محمد جمال السيد

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة ــ التكليف 815

