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حمليات � /إعالنات

ّ
تفقد االمتحانات المهنية في الدكوانة

ماذا لو �سارت ( ...تتمة �ص)1

بو �صعب :نولي �أهمية كبرى لهذا القطاع
جال وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب صباح أمس ،في معهد
التعليم المهني والتقني في الدكوانة متفقدا ً سير االمتحانات ،يرافقه المدير
العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب ورئيس مصلحة االمتحانات جوزف
يونس.
وبعد تفقده المركز ق��ال بوصعب« :عندنا اليوم حوالى  35أل��ف تلميذ
سيمتحنون( )...اليوم هو األول من المرحلة األولى وكلما انتهت مرحلة يبدأ
التصحيح مباشر ًة وتصدر نتيجتها منفصلة .وقد صودف أن االمتحانات مع
شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك ،وعند عيد الفطر تتوقف االمتحانات
بشكل مؤقت لتستأنف بعد العيد».
وأشار إلى أن «التعليم المهني والتقني بدأ يأخذ دوره األساسي في التعليم
في لبنان ،ونحن عندنا مسؤولية مع المدير العام في إدارة التعليم المهني،
بأن نعمل على المناهج لنطوِّرها ألنه وصلنا إلى قناعة بأن الحاجة أكبر في
لبنان لتنمية اقتصادنا بشكل أفضل عن طريق اعتماد التعليم المهني والتقني.
وكما كنت أقول إن أهم بلدان العالم وأهم االقتصادات هي التي تعطي دورا ً
كبيرا ً للتعليم المهني والتقني .ألمانيا على سبيل المثال 70 ،بالمئة من طالبها
يتوجهون في هذا االتجاه وكلكم تعرفون اقتصاد المانيا وأهميته في أوروبا
والعالم .كذلك ،نحن نولي أهمية كبرى لهذا القطاع ونعمل مع المدير العام
لتنظيم مؤتمر قريب لنقوم بمراجعة ونعرف كيف يمكننا أن نطوِّر وأن نقدِّم
مساعدات أكبر».
كما شكر بو صعب المدير العام للتعليم المهني والتقني على «جهوده الدائمة
في معظم االمتحانات وفريق عمله ودائرة االمتحانات».
ثم تحدّث دياب فشكر لوزير التربية زيارته مركز االمتحانات في السنة
الماضية وهذه السنة وقال« :م ّر على وجودي كمدير عام عشر سنوات ،وهو
الوزير الوحيد الذي يقوم بهذه الجوالت التفقدية ،ما يعطي دفعا ً كبيرا ً لألساتذة
وللطالب معاً».

بوصعب متف ّقدا ً معهد الدكوانة

يقر ( ...تتمة �ص)1
مجل�س الأمن ّ
هيئة الحوار الوطني ،وال تبدو
م��ب��ادرة رئيس مجلس النواب
ن���ب���ي���ه ب������ري م����وض����ع أج���وب���ة
فاصلة م��ن ال��ق��ي��ادات المعنية،
ومثلها ال يبدو قانون االنتخاب
النيابي م��وض��ع حسم قريب،
ف���ص���ارت االه��ت��م��ام��ات بملف
ال���ن���ف���ط ال���ع���ن���وان األب�������رز لما
سيعرضه ال��رئ��ي��س ب��ري على
ً
أم��ل��ا بتسريع
ال��م��ت��ح��اوري��ن
مراسيم االستثمار ف��ي ثروة
لبنان النفطية ،حتى يصير هذا
القطاع قابالً لإلقالع مع تبلور
أوض����اع ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ي��دور
ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���ص���راع حولها،
تحت عنوان النفط والغاز.

قزي خارج «الكتائب»

في خطوة مفاجئة وتصعيدية
ق���رر ح���زب ال��ك��ت��ائ��ب ف��ص��ل وزي��ر
العمل سجعان ق��زي م��ن الحزب
ع��ل��ى خلفية م��وق��ف��ه ب��ع��د إع�لان
ق��رار المجلس السياسي للحزب
اس��ت��ق��ال��ة وزراء ال��ك��ت��ائ��ب من
الحكومة ،األمر الذي يعكس خلالً
لدى القيادة الكتائبية الجديدة في
إدارة الحزب ،كما سيشكل انتكاسة
للكتائب على المستوى السياسي
ف��ي ظ��ل التحالف المستجد بين
ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر و»ال��ق��وات
اللبنانية».
وعلّق قزي على إعالن قرار فصله
م��ن ال��ح��زب ب��أن «الكتائب أخطأ
في قرار االستقالة واليوم يخطئ
ب��ف��ص��ل أح���د رج����االت ال��ح��زب».
وأض��اف« :آس��ف أن يتخلى حزب
عن رجاالته» .وتابع« :يبدو أن قرار
فصلي اتخذ قبل قرار االستقالة من
الحكومة ربما ألنني أزعج البعض
في حزب الكتائب الجديد».
وق��ال ال��وزي��ر ق��زي ل��ـ «البناء»
إن «حزب الكتائب يتدرج من قرار
خاطئ إلى قرار خاطئ» ،مضيفاً:
«أين البلد وأين حزب الكتائب؟».
وتساءل قزي عن دور الرئيس أمين
الجميل وموقفه م��ن ق��رار رئيس
ال��ح��زب س��ام��ي ال��ج��م��ي��ل؟» ،وأك��د
قزي أنه سيكون حاضرا ً منذ اليوم
في وزارت��ه لممارسة صالحياته
وال��ق��ي��ام ب��واج��ب��ات��ه ف��ي خدمة
المواطنين وسيتحمل مسؤولياته
كما وسيحضر جلسات مجلس
الوزراء».

قانون االنتخاب
على طاولة الحوار

وعلى وقع التطورات الجديدة
داخ��ل��ي �ا ً وخ��ارج��ي �اً ،ت��ع��ود هيئة
ال��ح��وار الوطني لالنعقاد اليوم
وسيكون قانون االنتخاب محور
النقاش ،وسيسمع رئيس المجلس
النيابي نبيه بري من األطراف كافة
موقفهم من قانون حكومة الرئيس
نجيب ميقاتي القائم على اعتماد
«النسبية» مع تقسيم لبنان 13

دائرة ،فضالً عن قوانين االنتخاب
األخ���رى ال��ت��ي ستستكمل بحثها
اللجان النيابية المشتركة األربعاء
على ضوء اجتماع طاولة الحوار.

بري :العقبة األساسية
عدم انتخاب رئيس

واعتبر الرئيس ب��ري ردا ً على
سؤال على هامش استقباله رئيسة
البرلمان اإليطالي لورا بولدريني
أن «ال��ع��ق��ب��ة األس��اس��ي��ة األول���ى
والثانية واإلحدى عشرة هي عدم
انتخاب رئيس للجمهورية ،وكل ما
أسعى إليه هو انه اذا لم تستطع أن
تدخل من الباب حاول ان تصل من
النوافذ .ونأمل في جلسة الحوار
الوطني أن نحصل على أجوبة
لهذا الموضوع تفتح المجال ليكون
لدينا حل لبناني متكامل».

ملف النفط
على طاولة الحوار

وم����ن خ�����ارج االس��ت��ح��ق��اق��ات
والملفات التي يحفل بها األسبوع
الحالي ،يعود ملف النفط في البحر
األب��ي��ض المتوسط إل��ى الواجهة
الذي سيحضر على طاولة الحوار
الوطني بعد تقديم هيئة قطاع
النفط تقريرها إل��ى المسؤولين
وال��ت��ي ت��ح��ذر ف��ي م��ض��م��ون��ه من
التأخير في استخراج النفط والغاز
ف��ي ظ��ل األط��م��اع «اإلسرائيلية»
ونياتها ف��ي سرقة حصة لبنان
منها.
وق��ال��ت م��ص��ادر عين التينة لـ
«البناء» إن «الرئيس بري سيطرح
م��ل��ف اس��ت��ث��م��ار ال��ث��روة النفطية
ف��ي البحر المتوسط على هيئة
ال��ح��وار ال��ي��وم ،وسيضع جميع
القوى السياسية أمام مسؤولياتها
ال��وط��ن��ي��ة ت���ج���اه ه����ذا ال��م��ل��ف
االستراتيجي والحيوي بالنسبة
للبنان ال سيما وأن ك��ل ال��ق��وى
الممثلة في طاولة الحوار موجودة
ف��ي الحكومة وذل��ك ل�لإس��راع في
إق����رار ال��م��رس��وم��ي��ن ف��ي مجلس
ال��وزراء المتعلقين بتقسيم المياه
االق��ت��ص��ادي��ة اللبنانية وتقاسم
اإلن���ت���اج واألرب�����اح ب��ي��ن ال��دول��ة
والشركات ألن ع��دم إدراج��ه بات
أمرا ً غير طبيعي بعد تأجيله لوقت
طويل بسب الخالف والتباينات
السياسية».
وأش���ارت المصادر إل��ى أن «ال
إمكانية للتهرب من عرض الملف
على مجلس ال��وزراء السيما بعد
تقرير هيئة ق��ط��اع النفط ال��ذي
أكد وجود ثروة واع��دة من الغاز
والنفط في المتوسط وتحذيرها
م��ن ال��ت��م��ادي ف��ي المماطلة في
استثمار لبنان لهذه الثروة مع
وج��ود أطماع إسرائيلية لسرقة
ح��ص��ة ل��ب��ن��ان» .ول��ف��ت��ت إل��ى أن
«المجلس النيابي ينتظر إق��رار
المرسومين في مجلس ال��وزراء
ليقر بدوره القانون الضريبي عند
بدء االستثمار وتحصيل العائدات

دعوة إلى جمعية عمومية عادية لمساهمي
الشركة العامة للتمويل العقاري (سوفيم) ش.م.ل.
يدعو مجلس إدارة الشركة العامة للتمويل العقاري (سوفيم) ش.م.ل.
المساهمين لحضور جمعية المساهمين العمومية العادية في مركز فرع
البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل .في زوق مكايل ،زوق مكايل ،كسروان،
الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الواقع فيه  21تموز  2016للنظر
بجدول األعمال اآلتي:
النظر في الميزانية العمومية والجودة وحساب األرب��اح والخسائر
للسنة المالية  ،2015واتخاذ قرار بها بعد االطالع على تقريري مجلس
اإلدارة ومف ّوضي المراقبة حولها.
إبراء ذ ّمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن إدارتهم للشركة عن سنة
.2015
النظر بالترخيص المنصوص عليه في المادة  158من قانون التجارة.
تعيين مف ّوض مراقبة أساسي لسنة  2016وتحديد األتعاب.
أمور مختلفة.
الشركة العامة للتمويل العقاري ش.م.ل.
رئيس مجلس اإلدارة
مصطفى علوان

وص�������والً ل���ط���غ���ي���ان ت��ن��ظ��ي��م ال����ق����اع����دة على
ت��ش��ك��ي�لات��ه��ا ،وب���ق���اء ال���ح���دود م��غ��ل��ق��ة على
المعارضة اليمنية ،وه��ذه ال تحتاج حدودا ً
وال صواريخ كي تلزمكم بالتفاوض ،بينما
ت��ل��ك ت��خ��ش��ون عليها أن ت��س��ح��ق إذا أغلقت
الحدود وحجبت عنها الصواريخ ،أما إذا كان
األمر إقرارا ً بلغة التسويات كحاجة ،فالسؤال
ك��ي��ف ت��ن��ت��ظ��رون أن ن��ط��ل��ب ل��ل��م��ع��ارض��ة في
سورية أكثر مما تقبلون أن تنال المعارضة
في اليمن ،فعلى األق��ل تقبل روسيا وإيران
ومعهما حليفهما الرئيس السورية بحكومة
شراكة في ظل الرئيس الشرعي دون طلب
س��ح��ب س�ل�اح وإخ��ل�اء م���دن ،وال���ذه���اب إلى
دس���ت���ور ج��دي��د ت��ج��رى وف���ق���ا ً ل���ه انتخابات
برلمانية ورئاسية ،فهل ما تدعو السعودية
واش��ن��ط��ن إل��ي��ه ه��و خ���وض غ��م��ار ح���رب في
سورية كحربها في اليمن لتصل إلى نهاية
تشبه نهاية حربها ،والمعروض اليوم في
س��وري��ة للتسوية دون ال��ت��ورط ف��ي حرب،
هو في النهاية ما وصلت إليه السعودية بعد
حربها في اليمن.
 في قراءة السيرة التركية ،يبدو لألميركيأن التركي الذي صرخ كثيرا ً عن نيته الصالة
ف��ي المسجد األم���وي ووض���ع مصير حكمه
مقابل مصير الحكم في سورية ،ته ّرب من
كل مواجهة ،وبقي ينادي بمنطقة حظر جوي
ومناطق آمنة ،ولم يفعل شيئا ً لتطبيقها ،بل
ارتضى ماالً أوروبيا ً لقاء هذا التنازل .وعندما
أعلن غضبه من الوضع ال��ذي يمثله األكراد
لما أسماه أمنه القومي ،لم يجرؤ على التوغل
داخل الحدود السورية لعملية جراحية هدّد
بها مراراً ،وسقف ما يفعله اليوم هو تسليح
وتأمين طرق إم��داد النصرة ،وفتح القنوات
الس���ت���رض���اء روس���ي���ا وال��ت��س��وي��ق ألول���وي���ة
الحفاظ على وح��دة سورية على أي أولوية
أخرى ،أي إسقاط الرئيس السوري ،والسعي
لحلف تركي روسي إيراني لهذه الغاية ،وما
تفعله واشنطن مع موسكو يبقى أكثر توازنا ً
مما يفعله الرئيس التركي في سياسته تجاه
سورية ومنطق التحالفات وحسابات األمن
ال��ق��وم��ي ،وق��د سبق لواشنطن أن ق��� ّررت أن
تختبر الخيار العسكري في ظروف أفضل،
وكان بيدها شعار يتصل بالسالح الكيميائي،
وج����اءت ب��األس��اط��ي��ل ،ول���م ت��ك��ن روس��ي��ا قد
ّ
توضعت في سورية ،وال السعودية تورطت
في اليمن ،وعادت على األقل بمكسب سياسي
هو الحل السلمي للسالح الكيميائي السوري؛
بينما السيرة التركية تقدم نموذجا ً للتخاذل
بال مقابل ،والتبديل والتراجع والتهرب من
المواجهات بال أي تفاهمات تحفظ ماء الوجه،
فهل المطلوب م��ن واش��ن��ط��ن أن تلبي رغبة
السلطان وتتورط في حرب لتصير مثله؟
 -ف���ي ال���س���ي���رة «اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة» ،تعرف

المالية».

هل تقر الحكومة
المراسيم؟

وإذ أوض��ح��ت أن ال��ن��زاع بين
ل��ب��ن��ان و»إس���رائ���ي���ل» ه���و على
البلوكين النفطيين  8و 9لوقوعهما
على ال��ح��دود ،أك��دت المصادر أن
«ب���ري وخ�ل�ال لقائه م��ع الموفد
األميركي آموس هولشتاين طلب
وساطة األمم المتحدة ألنها الجهة
المعنية والمخ ّولة بترسيم الحدود
البحرية بين الدول وفض النزاعات
الدولية .وه��ذا إن تم يمكن لبنان
من االستفادة من ثروته النفطية
والغازية».
وأضافت المصادر أن «بري طرح
وجهة نظر لبنان أمام هولشتاين
التي تضمن استفادة لبنان من كل
حصته في المنطقة االقتصادية
في البحر ،لكن المسؤول األميركي
وع��د بنقل وجهة نظر لبنان إلى
«إس��رائ��ي��ل» ،وردد أم��ام ب��ري أن
حكومته قطعت شوطا ً هاما ً في
ال��م��وض��وع ،ل��ك��ن ل��م ت��ع��ط رؤي��ة
نهائية بعد».
وت��وق��ع��ت ال��م��ص��ادر ط��رح هذا
الملف في جلسة مجلس ال��وزراء
المقبلة إذا كانت األجواء إيجابية
في اجتماع هيئة الحوار ،موضحة
أن «ال مشكلة بين عين التينة
والرابية حول األمر ،فقد سبق وتم
التوصل إلى تفاهم بين الطرفين
على صيغة معينة ،حيث أب��دى
بري مرونة عالية ولم يمانع في
طرح البلوكات للتلزيم على مراحل،
وليس بالضرورة دفعة واح��دة»،
مؤكدة «وج��ود قنوات للتواصل
في هذا الموضوع بين بري وعون
أحدها مع وزير الخارجية جبران
باسيل اليوم على طاولة الحوار».
ولفتت المصادر إلى أن «مجلس
الوزراء سيطرح مناقصات جديدة
لتلزيم شركات الستخراج النفط
بعد ص���دور ال��م��رس��وم��ي��ن ،حيث
بلغ ع��دد الشركات التي تقدمت
ألخذ المناقصة  56منها شركات
أميركية وإيطالية».

الملف إلى ما بعد
األزمة السورية؟

وانتقدت مصادر نيابية مطلعة
على الملف تعاطي الحكومات
المتعاقبة والمسؤولين مع هذا
الملف ،السيما الهيئة العليا لقطاع
النفط المؤلفة م��ن  6أع��ض��اء تم
تعيينهم منذ  3سنوات ،وفقا ً لمبدأ
المحاصصة ويتقاضى كل منهم
 33مليون ليرة شهرياً ،ولم تقم
بواجباتها حتى اآلن» ،ودعت إلى
استقدام حفارات إيرانية الستخراج
النفط بأقل كلفة ووقت» .وتساءلت
المصادر« :لماذا لم يتم تلزيم أول
ب��ل��وك ال��م��وج��ود ف��ي ص���ور ق��رب
ال��ح��دود بانتظار البت بالمنطقة
المتنازع عليها م��ع «إس��رائ��ي��ل»
التي تبلغ  850كلم وه��ي عبارة
ع��ن البلوك  8و ،»9موضحة أن
«هذه المنطقة هي منطقة لبنانية
وال تدخل ضمن ح��دود فلسطين
المحتلة ،إال أن هولشتاين عرض
إعطاء لبنان  300م وإسرائيل 550
لكي يفض النزاع».
واس���ت���ب���ع���دت ال���م���ص���ادر أن
«يستخرج لبنان النفط والغاز
قبل انتهاء األزمة السورية في ظل
المصالح الدولية التي تتنافس على
الثروات في المنطقة ،ال سيما الغاز
والنفط» ،موضحة أن «استخراج
النفط يحتاج إلى مراحل وآليات
معينة منها االستكشاف وتحديد
ال��م��واق��ع واالس��ت��خ��راج وتلزيم
ال��ش��رك��ات وال��ت��م��دي��دات بينما
ُ
تخط أي خطوة منها
الحكومة لم
حتى اآلن» ،وت��س��اءل��ت« :حتى
ولو أقرت المراسيم التطبيقية ما
هي اآللية الستخراج الغاز الذي
يحتاج إلى عملية تسييل ومواقع
مخصصة وم��د أنابيب للتصدير
إلى اوروبا عبر سورية وتركيا ما
يحتاج إل��ى اتفاقيات دول��ي��ة مع
تلك ال���دول ل��م تعقدها الحكومة
اللبنانية بعد؟».

ال�شهادة �ضمانة ( ...تتمة �ص)1
 - 4بقاء الدولة قائمة ،رغم ك ّل الترهّل البادي عليها.
 - 5لم يهاجر الشعب اللبناني إلى بالد االغتراب ولم يمت آالف منه في
المياه ،كما حال السوريين الذي أرادوا عبور البحر إلى أوروبا.
 - 6لم يتخذ الشعب اللبناني في األرض جحورا ً له خوفا ً من التوحش
التكفيري الذي قتل الناس على دينهم تارة ،وعلى موقفهم السياسي تارة
أخرى.
ً
ً
 - 7ل��م يحدث أن ت��ع�� ّرض اللبنانيون جميعا ي��وم��ا لقصف الجماعات
التكفيرية أو غزواتهم ،بل كانوا في منعة وحصانة.
أال تكفي هذه األشياء وحدها ليُش َكر ك ّل مقاتل في حزب الله على ما يفعله
من أجل لبنان واللبنانيين؟
أال يكفي األم��ان ال��ذي ننعم به واالستقرار ال��ذي نعيشه والحرية التي
نمارسها والدولة التي تظللنا لنتأكد من أنّ ما يقوم به حزب الله هو مصلحة
كبيرة لك ّل اللبنانيين؟
لكن لألسف الشديد هناك من ال يتعامل بالحكمة وليست لديه المروءة
الكافية ليميّز الخبيث من الطيب وليف ّرق بين الصالح والطالح .يبقى على
تشدّده ومواقفه المتصلبة من دون أن ُيقدّم بديالً يمنحنا الشرف الذي
يمنحنا إياه حزب الله ويتع ّهدنا باألمن واالستقرار ،كما يتع ّهدنا حزب الله.
ربما ال يصلح اإلنسان أن يكون مواطنا ً إال إذا عرف قيمة الوطن.
وال يصلح أن يكون سيدا ً إال إذا قاوم شهواته ونزواته التي تذلّه.
وال يصلح أن يكون شهيدا ً إال إذا عرف َمن هو الله و َمن هو الشيطان!
نعم ،ال يسقط شهيد إال ويزداد إحساسنا أننا نعيش بين عظماء بشهادتهم
ُتفتح لنا أبواب الكرامة والنصر.
الشهادة ضمانة بقاء وضمانة حياة وضمانة شرف في أمة بات شعور
الذ ّل فيها مستحكما ًوعميقاً.
العالمة الشيخ عفيف النابلسي

واشنطن أنها سمعت رئيس حكومة االحتالل
بنيامين نتنياهو يتبجح مرارا ً بقدرته وعزمه
على ضرب إي��ران ،وتدمير قدرتها النووية،
وتعرف أن الرئيس األميركي اضطر لكشف
التبجح وزيفه عندما زار تل أبيب وأمسك بيد
ّ
نتنياهو ،وق��ال إن «إسرائيل» دول��ة مستقلة
وتستطيع اتخاذ قرارها بضرب إيران دون
العودة لواشنطن ،التي ال تمارس أي ضغط
على تل أبيب لالمتناع عن ذلك ،وم ّرت شهور
بين هذا الكالم وبين توقيع واشنطن للتفاهم
ع��ل��ى ال��م��ل��ف ال���ن���ووي اإلي���ران���ي ،ول���م يفعل
نتنياهو شيئاً ،وت��ع��رف واشنطن أنها يوم
عزمت على توقيع التفاهم نهاية العام ،2014
أبلغت كل الحلفاء ،خصوصا ً «إسرائيل» قبل
الجميع ،لفعل م��ا يحفظ لهم أوراق القوة،
فكانت عملية نتنياهو في القنيطرة استفزازا ً
ل��ح��زب ال��ل��ه واس��ت��دراج��ا ً ل��ه ل��م��واج��ه��ة تغيّر
ق��واع��د االش��ت��ب��اك وف��ق��ا ً ل��ظ��اه��ره��ا ،وتفرض
معادالت جديدة لموازين ال��ردع ،خصوصا ً
لجبهة الجوالن ،ولما ردّت المقاومة بعملية
مزارع شبعا النوعية الرادعة ،صمت نتنياهو
وع����اد ي��ق��ول إن���ه ي��ري��د ام��ت��ص��اص الصدمة
واالمتناع عن الرد منعا ً للتصعيد.
 لدى كل من حلفاء واشنطن سيرة تكفيلتظهير العجز م��ن جهة ،وبيد واشنطن ما
يكفي للتثبت من كونهم تابعين ال يملكون
ق��راره��م م��ن جهة مقابلة ،وسقف حركتهم
الرهان على قرار واشنطن بتصعيد تدفع هي
ثمنه ،ويقطفون هم بعضا ً من ث��م��اره ،فهي
ليست قلقة من تفردهم ،وال من ضغوطهم،
وال ه��ي ضعيفة الحجة أم��ام��ه��م ،وال يجرؤ
أح���ده���م ع��ل��ى ال���ج���واب ع���ن س����ؤال إن كنتم
تريدون حربا ً فهاتوا برهانكم على فعاليتها
م��ن سيرتكم ،وعلى فعالية ك��ل منكم فيها،
وها هم أعداؤكم على الحدود وبينكم وبينهم
رمية حجر فماذا تنتظرون؟
 واش���ن���ط���ن م���رت���ب���ك���ة ،ألن���ه���ا بتوقيعال��ت��س��وي��ة ح���ول س���وري���ة ،ت��وق��ع ع��ل��ى صك
التسليم بأنها ص���ارت ق��وة عالمية ثانية،
وأن��ه��ا ت��س��لّ��م ال��ش��رق ك��ل��ه ل��خ��ص��وم��ه��ا ،ألن
ليس لديها حلفاء يعتمد عليهم ،وقلقة من
الذهاب لوصفة حرب يدعوها إليها الحلفاء،
ألن لديها حلفاء ي��ري��دون أن يقاتلوا بها،
ول��ي��س ل��دي��ه��ا ح��ل��ف��اء ت��ق��ات��ل ب��ه��م أو معهم،
ودليلها البسيط السؤال عن معنى إعالنها
ال��ح��اج��ة ل��ه��زي��م��ة داع���ش ،ون��س��ب��ة مشاركة
حلفائها ال��ذي��ن كانت ستغفر لهم تحالفهم
المحرج مع النصرة لو نصروها في الحرب
على داعش ،واشنطن مربكة بحلفائها سلما ً
وحرباً ،وعبرهم مربكة بمستقبل وجودها
في البر اآلسيوي ،ومخاطر انتخاباتها بال
انتصارات.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائرة التدقيق الميداني المكلّفين الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في مبنى مالية لبنان الشمالي – طرابلس – التل.
لتبلّغ البريد المذكور اتجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإلاّ يُعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أ ّنه سيت ّم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم المكلف
171941

مجيد يوسف اسرابيون الحكيم

RR145690762LB

تاريخ الزيارة الثانية

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائرة التدقيق الميداني المكلّفين الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في مبنى مالية لبنان الشمالي – طرابلس – التل.
لتبلّغ البريد المذكور اتجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإلاّ يُعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أ ّنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

تاريخ اللصق
2015-04-30

2015-01-30

رقم المكلف
1767343

انطوان مخلوف للتجارة والمقاوالت ش.م.ل

رقم البريد المضمون
RR157703004LB

تاريخ الزيارة الثانية
2016-03-24

تاريخ اللصق
2016-04-06

تبدأ مهلة االعتراض المحدّدة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1075

تبدأ مهلة االعتراض المحدّدة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1075

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائرة االلتزام الضريبي المكلفين الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في مبنى مالية لبنان الشمالي – طرابلس – التل.
لتبلّغ البريد المذكور اتجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإلاّ يُعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائرة االلتزام الضريبي المكلّفين الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في مبنى مالية لبنان الشمالي – طرابلس – التل.
لتبلّغ البريد المذكور اتجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإلاّ يُعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أ ّنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

تاريخ اللصق

تاريخ الزيارة الثانية

هيكزا غروب

484985

RR157702848LB

2016-03-29

2016-04-05

نادين علي مكحل

1985404

RR157702763LB

2016-03-29

2016-04-07

تبدأ مهلة االعتراض المحدّدة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1075
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائرة االعتراض واالستئناف ،المكلّفين الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في مبنى مالية لبنان الشمالي – طرابلس – التل.
لتبلّغ البريد المذكور اتجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإلاّ يُعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
رقم المكلف

اسم المكلف
مؤسسة دحدح وقشوع لمواد البناء ونقل البضاعة

85870

رقم البريد المضمون
RR157702794LB

تاريخ الزيارة
الثانية
2016-03-29

تاريخ اللصق
2016-04-05

تبدأ مهلة االعتراض المحدّدة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1075
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائرة خدمات المكلّفين ،المكلّفين الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في مبنى مالية لبنان الشمالي – طرابلس – التل.
لتبلّغ البريد المذكور اتجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإلاّ يُعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أ ّنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
شركة نجم للصناعة والتجارة ش.م.ل

رقم المكلف
12363

رقم البريد المضمون
RR157702746LB

تاريخ الزيارة
الثانية
2016-03-24

تاريخ اللصق
2016-04-05

تبدأ مهلة االعتراض المحدّدة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1075

رقم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ اللصق

تاريخ الزيارة الثانية

شركة محمد القصير وشركاه التجارية

187871

RR157702905LB

2016-04-05

2016-04-25

عبدلله احمد القصير

187873

RR157702896LB

2016-04-05

2016-04-25

محمد احمد القصير

187876

RR157702882LB

2016-04-05

2016-04-25

احمد القصير

187877

RR157702879LB

2016-04-05

2016-04-25

تبدأ مهلة االعتراض المحدّدة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1075
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائرة خدمات المكلّفين ،المكلّفين الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في مبنى مالية لبنان الشمالي – طرابلس – التل.
لتبلّغ البريد المذكور اتجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإلاّ يُعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أ ّنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
محمد نزيه محمد كرامي

رقم المكلف
100565

رقم البريد المضمون
RR157703049LB

تاريخ الزيارة الثانية
2016-04-19

تاريخ اللصق
2016-04-26

تبدأ مهلة االعتراض المحدّدة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1075
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الشمال ـ دائرة االعتراض واالستئناف ،المكلّفين الواردة
أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في مبنى مالية لبنان الشمالي – طرابلس – التل.
لتبلّغ البريد المذكور اتجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإلاّ يُعتبر التبليغ
حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أ ّنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع
اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
مستشفى اورانج ناسو الحكومي

رقم المكلف
329119

رقم البريد المضمون
RR157703070LB

تاريخ الزيارة الثانية
2016-04-21

تاريخ اللصق
2016-05-09

تبدأ مهلة االعتراض المحدّدة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 1075

