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إعالنات

العالم

◄ وفيات ►
الواليات المتحدة

زادت عمليات فحص األجهزة اإللكترونية بنسبة ( ٪60أ ف ب)

إجراءات «ترامبية» جديدة
في المعابر والمطارات
واشنطن ــ محمد دلبح
ت ـ ـس ـ ـع ـ ــى حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس
األم ـيــركــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،إلــى
ت ـش ــدي ــد إج ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـ ـ ــن عـلــى
مـعــابــر ال ــوالي ــات املـتـحــدة كــافــة،
فــإلــى جــانــب وضــع آالف الــرجــال
التابعني ل ــوزارة األمــن الداخلي
فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـط ـ ـ ــارات وم ـ ـ ــوان ـ ـ ــئ أكـ ـث ــر
مـ ــن س ـب ـع ــن دولـ ـ ـ ــة فـ ــي ال ـع ــال ــم
السـ ـتـ ـج ــواب مـ ــن ت ـش ـت ـبــه فـيـهــم
أم ـن ـيــا م ــن امل ـس ــاف ــري ــن ،أص ــدرت
«إدارة ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــارك وح ـ ـمـ ــايـ ــة
الـحــدود» القواعد والتوجيهات
ال ـت ــي ي ـم ـكــن ب ـمــوج ـب ـهــا فـحــص
املعلومات في الهواتف وأجهزة
ال ـك ـم ـب ـيــوتــر امل ـح ـم ــول ــة و«اآلي
ب ـ ـ ـ ــاد» لـ ـلـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن ال ــداخـ ـل ــن
والخارجني.
ُ
الـ ـق ــواع ــد الـ ـج ــدي ــدة ت ـب ـق ــي عـلــى
مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات الـ ــواس ـ ـعـ ــة
املمنوحة للموظفني الفيدراليني
عـلــى املـعــابــر طبقًا للتوجيهات
التي وضعتها حكومة الرئيس
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ب ـ ـ ـ ـ ــاراك أوب ـ ـ ــام ـ ـ ــا عـ ــام

يأتي فحص
هواتف المسافرين
وحواسيبهم في
تشديد لإلجراءات

 ،2009مــع وض ــع بـعــض الـقـيــود
عـلــى كيفية الـبـحــث عـلــى نطاق
واس ــع فــي األجـهــزة اإللكترونية
الشخصية ،علمًا أنــه عــام 2017
بـ ـل ــغ عـ ـ ــدد املـ ـس ــاف ــري ــن  30أل ـف ــا
مقارنة بـ 19ألفًا في  .2016ويقول
مـســؤولــو إدارة حـمــايــة الـحــدود
وال ـج ـم ــارك إن عـمـلـيــات فحص
األج ـه ــزة اإلل ـك ـتــرون ـيــة «تـســاعــد
فــي مكافحة اإلره ــاب وغير ذلك
من األنشطة غير املشروعة مثل
املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال
وت ــأشـ ـي ــرات الـ ــدخـ ــول امل ــزي ـف ــة».
ورغـ ــم زي ـ ــادة عـمـلـيــات الـفـحــص
بنسبة  ٪60تـقــريـبــا ،ف ــإن نحو

ُواحد فقط من كل  13600مسافر
ف َ
حصت أجهزتهم.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ق ـ ـ ــال م ــدي ــر
«مـكـتــب التحقيقات االت ـحــادي»
(إف .ب ــي .آي) ،كريستوفر راي،
أول مــن أم ــس ،إن عجز سلطات
األمن عن الحصول على بيانات
م ــن أجـ ـه ــزة إل ـك ـت ــرون ـي ــة بـسـبــب
تشفيرها املحكم «قضية عاجلة
تتعلق بالسالمة العامة» ،وذلك
م ــع س ـع ـيــه إلـ ــى ت ـج ــدي ــد ن ـقــاش
مثير للجدل بشأن الخصوصية
واألمــن .وأضــاف راي في خطاب
خ ـ ـ ـ ــال م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن األم ـ ـ ــن
اإلل ـك ـت ــرون ــي ف ــي نـ ـي ــوي ــورك ،إن
م ـك ـت ــب ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات عـ ـج ــز عــن
ال ــوص ــول إل ــى ب ـيــانــات ف ــي أكـثــر
مــن نـصــف األج ـهــزة الـتــي حــاول
فتحها بسبب التشفير.
ج ـ ــراء ذل ـ ــك ،ط ـلــب «إف ب ــي آي»
م ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــات الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
مساعدتها بــأن تسمح األجهزة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة املـ ـحـ ـم ــول ــة ال ـت ــي
تـنـتـجـهــا لـلـمـحـقـقــن بــالــوصــول
إلــى تلك التي يملكها أشخاص
يشتبه في أنهم يشكلون تهديدًا
ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي ،ل ـكــن ال ـ ــرد كــان
أن هـ ـ ــذا أمـ ـ ــر س ـي ـل ـح ــق الـ ـض ــرر
بـ ــاألمـ ــن اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي وي ـع ـطــي
الفرصة لتمكني «املتسللني ذوي
األه ــداف الخبيثة» .مــع ذل ــك ،لم
ُ
بد أعضاء الكونغرس اهتمامًا
ي ِ
ّ
يــذكــر بــالـسـعــي إل ــى س ــن قــانــون
إلل ــزام الـشــركــات بــإنـتــاج أجـهــزة
يـسـهــل لـلـسـلـطــات ال ـتــي تحصل
على إذن قضائي الــوصــول إلى
محتواها.
وال ي ـ ــزال رج ـ ــال «إدارة حـمــايــة
الحدود والجمارك» قادرين على
الـتـحـقــق مــن الـبـيــانــات املحلية،
لكنهم وفقًا للتوجيهات الجديدة
ال يستطيعون إجراء فحص أكثر
ً
شموال ما لم يكن لديهم شكوك
معقولة .وتشير القواعد إلى أن
«عوامل كثيرة» يمكن أن تسبب
ال ـ ـش ـ ـب ـ ـهـ ــات وت ـ ـ ـبـ ـ ــرر «الـ ـفـ ـح ــص
املتقدم» ،الــذي يستخدم معدات
خارجية ملراجعة ونسخ وتحليل
محتويات الجهاز ،إذا لم يتعاون
أصحابها في فتح أجهزتهم ،إذ
ي ـم ـكــن ع ـن ــاص ــر األمـ ـ ــن حـجــزهــا
وفتحها بمساعدة تقنية ،لكن ال
يمكن حجز هــذه األجـهــزة ألكثر
من خمسة أيام.

رق ــدت على رج ــاء القيامة املجيدة
املرحومة
جوديت حنا رزق
أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم زخـ ـ ـي ـ ــا ي ـع ـق ــوب
محاسب
ول ــداه ــا :ج ــوزاف (مـحـتـســب مالية
كـ ـس ــروان) زوج ـت ــه مــارس ـيــل صقر
وعائلتهما
جاك زوجته ندى سابا وعائلتهما
ب ـن ــات ـه ــا :جـ ــوزفـ ــن زوج ـ ـ ــة جـ ــورج
صادر وعائلتهما
ج ـي ـه ــان زوج ـ ـ ــة بـ ـس ــام فــرن ـس ـيــس
وعائلتهما
جنان
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
 11ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة
مــارس ـم ـعــان ال ـع ـم ــودي الــرعــائ ـيــة،
ً
إبتداء من الساعة العاشرة
غوسطا
صباحًا حتى السابعة مساءً.

ب ــال ــرض ــىى وال ـت ـس ـل ـيــم ملـشـيـئـتــه
تعالى
ننعى اليكم وفاة املرحوم
املربي الفاضل االستاذ
فؤاد سعيد حمزه
أبو ربيع
مدير املدرسة التنوخية الوطنية
سابقًا
مدير مؤسسة بيت اليتيم الدرزي
سابقًا
زوجته املربية الفاضلة املرحومة
نهى محمود حمزه
أوالده املهندس ربيع زوجته رنا
أبو عجرم
مازن زوجته رنا قائدبيه
بناته سحر زوجة املهندس باسم
عبد الصمد
منية
امل ـن ـت ـقــل الـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى يــوم
االثنني الواقع فيه . 2018/01/08
تقبل التعازي اليوم الخميس 11
م ـنــه م ــن ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
ً
مساء
قبل الظهر حتى الـســادســة
ف ــي ق ــاع ــة آل ح ـم ــزه االجـتـمــاعـيــة،
عـبـيــه ويـ ــوم الـجـمـعــة  12م ـنــه من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ح ـت ــى ال ـخ ــامـ ـس ــة م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي دار
الطائفة الدرزية ،بيروت.
لكم من بعده طيب البقاء
الـ ـ ــراضـ ـ ــون ب ـح ـك ـمــه وقـ ـض ــائ ــه آل
حـمــزه ،آل الـنـكــدي ،آل أبــو عجرم،
آل قائدبيه ،آل عبد الصمد ،أسرة
امل ــدرس ــة الـتـنــوخـيــة الــوطـنـيــة في
عبيه ،أســرة مؤسسة بيت اليتيم
ال ـ ــدرزي ف ــي عـبـيــه وع ـم ــوم أهــالــي
بلدة عبيه.

حرمه الحاجة إبتسام رعد
ولداه :الحاج ربيع  -الدكتور علي
أشقاؤه :الحاج عباس  -الحاج علي
 الحاج عبدالله  -الحاج حسنأصهرته :السيد محمد املوسوي -
السيد طارق املوسوي
السيد حمزة املوسوي
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
آي ــات مــن الــذكــر الحكيم عــن روحــه
الـ ـط ــاه ــرة فـ ــي م ـج ـم ــع امل ـج ـت ـب ــى -
ال ـســان تـيــريــز مــن الـســاعــة الثانية
بعد الظهر وحتى الساعة الرابعة
عصرًا ،ويقام مجلس عزاء حسيني
مــن الـســاعــة الــرابـعــة حـتــى الــرابـعــة
والنصف.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
الراضون بقضاء الله :آل الحلباوي
 آل رع ــد  -آل امل ــوس ــوي  -آل شكروعموم أهالي بلدة النبي شيت

بسم الله الرحمن الرحيم
إدارة وأفراد الهيئة التعليمية في
امل ــدرس ــة ال ـت ـنــوخ ـيــة الــوط ـن ـيــة في
عبيه
ينعون اليكم وفاة املرحوم
املربي الفاضل االستاذ
فؤاد سعيد حمزه
"أبو ربيع"
مــديــر املــدرســة التنوخية الوطنية
سابقًا
لكم من بعده طيب البقاء

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى أسبوع
ي ـصــادف ي ــوم الـجـمـعــة الــواقــع فيه
 12كانون الثاني  2018م املوافق 24
ربيع اآلخر  1439هـ ـ
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد الحلباوي (أبو ربيع)

يـصــادف نـهــار الجمعة الــواقــع في
١٢/١/٢٠١٨
ذكرى اسبوع املرحوم
بسام كرم املقداد
اوالده :سعد وعلي
بناته :الصيادلة ابتسام وديما
زوجته:املحامية زبيدة املقداد
اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤه  :ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــور
م ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــد،رضـ ـ ـ ـ ــوان،الـ ـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــور
داه ـ ــج،رم ـ ــزي ،ه ـي ـثــم وامل ــرح ــوم ــان
عدنان وعلي
شقيقاته:ابتسام ورلى
بهذه املناسبة األليمة ستتلى آية
م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم ع ــن روح ـ ــه في
حسينية البرجاوي  -بئر حسن من
الساعة الثانية حتى الثالثة بعد
الظهر.

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس أمناء وإدارة
مــؤسـســة بـيــت الـيـتـيــم ال ـ ــدرزي في
عبيه
ينعون اليكم وفاة املرحوم
املربي الفاضل االستاذ
فؤاد سعيد حمزه
"أبو ربيع"
مدير مؤسسة بيت اليتيم الــدرزي
سابقًا
لكم من بعده طيب البقاء
بسم الله الرحمن الرحيم
تتق ـ ـ ّـدم
جمعية املبرات الخيرية ومستشفى
بهمن
بــأحـ ّـر الـتـعــازي وأص ــدق املــواســاة
بوفاة
رجل الخير والعمل الصالح
الحاج عبد الحسني بهمن
وفـ ــي هـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة سـ ــوف تـقـيــم
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة مـ ـجـ ـل ــس فـ ــات ـ ـحـ ــة عــن
روح ــه ال ـطــاهــرة ,فــي قــاعــة السيدة
ال ـ ـ ـ ـ ــزه ـ ـ ـ ـ ــراء(ع) -مـ ـسـ ـج ــد اإلمـ ــامـ ــن
ال ـح ـس ـن ــن(ع)-ح ــارة ح ــري ــك ,وذل ــك
مــن الـســاعــة الـثــانـيــة حـتــى الــرابـعــة
والنصف من بعد ظهر يوم الجمعة,
في  12كانون الثاني 2018م .املوافق
لـ 25ربيع الثاني 1439هـ
ّ
يتغمد
ســائـلــن ال ـع ـلـ ّـي ال ـقــديــر أن
الفقيد الكبير بواسع رحمته
ورض ــوان ــه وأن يـلـهــم أه ـلــه وذوي ــه
ّومحبيه ّالصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

إعالم
يـتـعـلــق ب ـت ـحــديــد رق ــم األعـ ـم ــال اإلل ــزام ــي
واالختياري للتسجيل في الضريبة على
القيمة املضافة
ً
عـمــا بــأحـكــام امل ــادة  50مــن الـقــانــون رقــم
 66تــاريــخ ( 2017/11/3ق ــان ــون املــوازنــة
الـعــامــة ل ـعــام  ،)2017تـعـلــم وزارة املــالـيــة
جميع املكلفني الــذيــن يـقــومــون مــن خالل
مـمــارسـتـهــم ن ـشــاطــا إق ـت ـصــاديــا ب ـصــورة
مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم
خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من
الضريبة مع حق الحسم ،بما يلي:
 .1ت ـع ـت ـبــر ش ـ ـ ــروط الـ ـخـ ـض ــوع اإللـ ــزامـ ــي
للضريبة على القيمة املضافة متوفرة في
الحاالت التالية:
أ  -عندما يتجاوز رقم األعمال مبلغ 100
مليون لـيــرة لبنانية خــال فـتــرة تـتــراوح
بني فصل وأربعة فصول متتالية سابقة.
ب  -عـنــد الـقـيــام اب ـت ـ ً
ـداء مــن 2017/11/8
بعمليات تصدير أو اسـتـيــراد ألم ــوال أو
خدمات مهما بلغ رقم األعمال.
ّ
ويتوجب على املكلفني الذين تتوفر لديهم
ش ـ ــروط الـ ـخـ ـض ــوع اإلل ـ ــزام ـ ــي لـلـضــريـبــة
بنهاية الفصل الرابع من العام  ،2017وفقًا
للبند أ أع ــاه ،التقدم بطلبات التسجيل
لــدى مديرية الضريبة على القيمة خالل
مهلة شـهــريــن مــن انـتـهــاء الـفـصــل الــرابــع
 ،2017أم ــا املـكـلـفــن الــذيــن تـتــوفــر لديهم
شروط الخضوع اإللزامي للضريبة ،وفقًا
للبند ب أع ــاه ،فيتوجب عليهم التقدم
بطلبات التسجيل لدى مديرية الضريبة
ع ـل ــى ال ـق ـي ـم ــة خ ـ ــال م ـه ـل ــة ش ـه ــري ــن مــن
قيامهم بأول عملية تصدير أو إستيراد.
 .2يمكن تقديم طلب التسجيل اختياريًا
ف ــي ح ــال ت ـج ــاوز رق ــم األعـ ـم ــال مـبـلــغ 50
مليون ليرة لبنانية خــال الفصل الرابع
من العام  ،2017أو خالل الفصل الرابع من
العام  2017والفصول الثالثة السابقة له
بالتدرج.
وزير املالية
علي حسن خليل
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إعالم
ي ـت ـع ـلــق ب ــامل ــوج ـب ــات الـ ـت ــي ت ـت ــرت ــب عـلــى
املؤسسات امللزمة باقتطاع ضريبة املادة
 51م ــن ال ـقــانــون رق ــم  2003/497املـعــدلــة
بــال ـقــانــون رق ــم  64ت ــاري ــخ 2017/10/20
والتصريح عنها وتسديدها للخزينة.
ح ـ ـيـ ــث ان ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون رق ـ ـ ـ ــم  64تـ ــاريـ ــخ
 2017/10/20املـ ـنـ ـش ــور فـ ــي الـ ـج ــري ــدة
ال ــرس ـم ـي ــة ب ـت ــاري ــخ  ،2017/10/26رف ــع
معدل الضريبة على الـفــوائــد والـعــائــدات
واإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـخ ــاض ـع ــة لـلـتـكـلـيــف وف ـقــا
ألح ـ ـك ـ ــام امل ـ ـ ـ ـ ــادة  51م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون رق ــم
 2003/497من  %5إلى ،%7
وحيث انه يتوجب على كل مؤسسة قبل
ان تــدفــع الـفــوائــد وال ـعــائــدات واإليـ ــرادات
امل ـ ـشـ ــار ال ـي ـه ــا اعـ ـ ـ ــاه ،ان ت ـق ـت ـطــع مـنـهــا
ال ـض ــري ـب ــة امل ـت ــوج ـب ــة وان ت ــؤديـ ـه ــا ال ــى
الخزينة على دفعات شهرية خالل خمسة
عشر يــومــا مــن نهاية الشهر ال ــذي جرى
فيه االقتطاع،
لذلك،
ت ـع ـلــم وزارة امل ــال ـي ــة امل ــؤس ـس ــات امل ـلــزمــة
باقتطاع ضريبة املادة  51من القانون رقم
 2003/497بــوجــوب احـتـســاب الضريبة
املـ ـت ــوجـ ـب ــة عـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــوائـ ــد وال ـ ـعـ ــائـ ــدات
واإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـخ ــاض ـع ــة لـلـتـكـلـيــف وف ـقــا
ألحكام هذه املادة ،كما يلي:
ت ـق ـســم ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي تـحـتـســب الـضــريـبــة
املتوجبة خاللها عن الفوائد والعائدات
وااليرادات الى قسمني:
 على اساس معدل  %5عن الفترة املمتدةلغاية  2017/10/26ضمنًا.
 ع ـل ــى اس ـ ـ ــاس مـ ـع ــدل  %7اعـ ـتـ ـب ــارًا مــن.2017/10/27
كما تلفت وزارة املالية املكلفني بضريبة
الـ ــدخـ ــل عـ ـل ــى اسـ ـ ــاس الـ ــربـ ــح ال ـح ـق ـي ـقــي
الذين يستفيدون من الفوائد والعائدات
واالي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـضــري ـبــة املـ ــادة
 51امل ـعــدلــة ،ضـ ــرورة االلـ ـت ــزام بــإدخــالـهــا
كاملة ضمن ارباحهم على ان يتم ادراج
الـضــريـبــة امل ـســددة عنها ضـمــن اعبائهم
املقبولة التنزيل.
ك ـم ــا ت ـل ـفــت امل ـك ـل ـفــن ال ـخ ــاض ـع ــن حـتـمــا
لـلـتـكـلـيــف ع ـل ــى اسـ ـ ــاس ال ــرب ــح امل ـق ـطــوع
ً
عمال باملادة  44من قانون ضريبة الدخل
ض ـ ــرورة االلـ ـت ــزام ب ــإض ــاف ــة ت ـلــك ال ـفــوائــد
وال ـعــائــدات وااليـ ـ ــرادات ،بـعــد حـســم قيمة

