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الحكومة تتجه ( ...تتمة �ص)1

محصنة من خطر التقسيم،
سورية وحدها بدت
ّ
ً
ب��ع��دم��ا ص���ار ال��ت��ق��دم ال��ع��س��ك��ري ع��اب��را لجغرافيا
الطوائف االفتراضي ،وجاءت االنتخابات الرئاسية
ل��ت��ق��دم م��ش��ه��دا ً شعبيا ً ع��اب��را ً ل��ل��ت��وزّع المناطقي
والطائفي في الكتلة الشعبية الحاضنة لمشروع
الدولة والملت ّفة حول الرئيس بشار األسد.

بانتظار أن تنتهي اليوم حال المراوحة التي يعيشها
اللبنانيون متابعو مباريات المونديال ،مع عقد وزير
االتصاالت بطرس حرب في مؤتمر صحافي اليوم لإلعالن
عن نتائج المفاوضات التي أجراها مع شركة «سما»،
صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات كأس العالم
في كرة القدم وكذلك مع شركات الكابالت ،وذلك بدفع
من وزي��ر المال علي حسن خليل ،ف��إنّ ح��ال المراوحة
السياسية في ملف االستحقاق الرئاسي وسلسلة الرتب
والرواتب ال تزال تدور في حلقة مفرغة .مراوحة سيتحدث
عنها رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون
يوم غد الثالثاء في برنامج «بال حصانة» مع الزميل جان
عزيز.

جنبالط إلى باريس

وم��رة جديدة تتجه األنظار إلى العاصمة الفرنسية
باريس التي يصل إليها رئيس جبهة النضال الوطني
النائب وليد جنبالط للقاء الرئيس الحريري هذا األسبوع،
بعد حالة الجفاء التي سادت العالقة بين الرجلين ،والتي
ب��دأت منذ دخ��ول جنبالط في حكومة الرئيس نجيب
ميقاتي.

الرئيس التوافقي وإعالن بعبدا

وأك��دت مصادر الحريري لـ«البناء» أن ال ع��داوة بين
الرئيس الحريري والنائب جنبالط ،فك ّل ما في األمر أن
رئيس جبهة النضال الوطني لديه رؤية لما يجري في
لبنان يعتبرها صائبة للحفاظ على المصلحة الوطنية.
وأكد أنّ اللقاء الباريسي سيؤكد ضرورة العمل لتجنيب
لبنان تداعيات ما يجري في العراق ،وكيفية االتفاق
على مخارج في ما يتعلق باالستحقاق الرئاسي ،لجهة
أن مسألة رئاسة الجمهورية تتطلب تحديد مواصفات
الرئيس التوافقي القادر على تطبيق إعالن بعبدا.

السعودية تطلب تأجيل االستحقاق

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ اللقاء الذي جمع
الحريري بوزير الصحة وائل أبو فاعور االسبوع الفائت،
اقترح فيه رئيس المستقبل ض��رورة الفصل بين عمل
مجلس النواب وعمل مجلس الوزراء ،ولم يعط أبو فاعور
جوابا ً على الطرح ،مكتفيا ً بالقول« :ال يمكننا الخروج من
الرئيس نبيه بري» .وأشار الحريري أيضا ً خالل اللقاء
إلى أنّ الوقت اآلن ليس لالستحقاق الرئاسي ،والمملكة
العربية السعودية تطلب تأجيل االستحقاق لتنقشع
الصورة في العراق وسورية .وأشارت المصادر إلى أنّ
هاتين النقطتين العالقتين تنتظران لقاء الحريري –
جنبالط.

االصطفافات تمنع انتخاب الرئيس

وعلى خط االستحقاق الرئاسي ،لفت نائب األمين
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أنّ االصطفافات
السياسية الموجودة تمنع انتخاب رئيس بسبب التوازن
الحاد والدقيق .وقال :ال  8آذار تستطيع أن تأتي برئيس
وال  14آذار كذلك ،وال الذين يتموضعون في الوسط ،إذا ً
فإنّ زمن الشغور سيطول والح ّل هو التوافق لنتم ّكن من
انتخاب رئيس يكون ق��ادرا ً على صياغة تفاهمات مع
األطراف المختلفة.

ب ّري :لن أقوم بمبادرات

وفي هذا السياق ،نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه
بري عنه مساء أمس أن ال جديد على صعيد االستحقاق
الرئاسي ،موضحا ً أنه ليس في وارد القيام بأي مبادرة مع
النائب جنبالط وقال لزواره إنه مستع ّد لتلقي أي مبادرة
إذا كان أحد عنده شيء بخصوص االنتخابات الرئاسية.

عملية التعطيل تعطل الجمهورية

وأك��د وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «ال
يعتقدنّ أحد أنه بإمكانه من خالل تعطيل مجلس الوزراء
أو مجلس النواب أن يأتي برئيس للجمهورية ،فعملية
التعطيل تعطل الجمهورية» ،مشيرا ً إلى أنه لن يسمح
بالتطاول على صالحيات رئاسة ال��وزراء» ،الفتا ً إلى أنّ
يقصر للحظة واحدة في
رئيس الحكومة تمام سالم لم
ّ
صالحياته ،مضيفاً« :من يملك القلم للتوقيع ليس بحاجة
إلى رفع الصوت عالياً».
في موازاة ذلك ،تشهد ساحة النجمة األسبوع المقبل
جلستين لمجلس النواب ،األولى في الثانية عشرة ظهر
األربعاء المقبل النتخاب رئيس للجمهورية والتي ستكون
كسابقاتها من الجلسات لجهة عدم اكتمال النصاب،
والثانية في العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس

المقبل ومسائه ،لدرس وإقرار مشروعي القانون المتعلقين
بسلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام والتي يتوقف
مصيرها على ما ستصل اليه االتصاالت.

الحريري تلتقي كنعان
تلبية لطلب بو صعب

ويبدأ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم
كنعان اليوم لقاءاته مع الكتل السياسية بعد زيارته
رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الجمعة الفائت.
ويلتقي كنعان في ساحة النجمة صباح اليوم رئيسة لجنة
التربية النائب بهية الحريري للبحث في ملف سلسلة
الرتب والرواتب .وأكدت مصادر الحريري لـ«البناء» أن
اللقاء هو تكملة للمساعي التي تقوم بها النائب الحريري،
على خط السلسلة ،ال سيما في موضوع الدرجات الست
لألساتذة ،وهو الموضوع الذي بحثته مع وزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب خالل زيارته إلى صيدا
يوم السبت ،وأكدت مصادر الحريري أنّ اللقاء مع كنعان
تلبية لطلب الوزير بو صعب لتدوير الزوايا في موضوع
السلسلة ،الفتة إلى أنّ النائب الحريري لن تستبق األمور،
فبعد االجتماع يُبنى على الشيء مقتضاه.

الجراح لـ«البناء»:
نسعى إليجاد موارد

وأكد عضو لجنة المال والموازنة النائب جمال الجراح
لـ«البناء» أنّ تيار المستقبل يسعى إليجاد موارد طبيعية
لتمويل السلسلة تكون كل االطراف موافقة عليها ،وعندها
نذهب إلى الجلسة العامة إلقرارها .وأكد أن االتصاالت مع
الكتل السياسية متواصلة إليجاد مخارج تخفف من االثار
السلبية للسلسلة على االقتصاد وال ترهقه.
ولفت إلى أن ما يُحكى عن تأمين ما تبقى من إيرادات
للسلسلة التي أقر منها مبلغ  1330مليار في الجلسة
العامة الشهر الفائت ،ليس دقيقا ً فتأمين  60مليار ليرة
من المشروبات الكحولية هي من ضمن  1330مليار
ليرة ،مشيرا ً الى أنّ مبلغ  350مليار ليرة من التعرفة على
الكهرباء مشكك به ،والمبلغ الذي يُحكى عنه في األمالك
البحرية ليس صحيحاً ،فلجنة النائب كنعان تحدثت عن
 60مليار ليرة ال  100مليار ليرة.
وإذ شدّد على أنّ تأمين  150مليار ليرة من  15في المئة
على  TVAأمر مبالغ به ،أكد الجراح أنهم مستعدون
للنقاش بهذه االرقام بعيدا ً عن الشعبوية وايهام الناس
بأرقام وهمية.

إطالق عمل الحكومة ينتظر التوافق!

في غضون ذل��ك ،يبقى تنشيط عمل مجلس ال��وزراء
متوقفا ً على الوصول إلى اتفاق حول آلية عمل الحكومة،
وبخاصة ما يتعلق بالتوقيع على المراسيم التي تصدر
عن جلسات مجلس الوزراء .وأشارت أوساط قريبة من
رئيس الحكومة تمام سالم إلى أنه «على رغم األجواء
اإليجابية التي تسود جلسات مناقشة عمل الحكومة
واالتصاالت حول هذا الموضوع ،فإن التوافق على آلية
العمل يحتاج إلى مزيد من التواصل ،ومعربة عن األمل
بحصول توافق قريبا ً للتفرغ إلى معالجة الكثير من األمور
التي تنتظر الحكومة ورجحت انعقاد جلسة لهذه الغاية
يوم الخميس أو الجمعة المقبلين.
وقالت مصادر وزارية إن أجواء معظم القوى السياسية
المعنية تسعى للوصول إلى تفاهم حول هذه اآللية ،لكن
األم��ور ال تزال تحتاج إلى اتصاالت ليس داخل مجلس
الوزراء بل بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة،
خصوصا ً أن المواقف داخل جلسات الحكومة لم تتغير
تقريبا ً خالل الجلسات الثالث التي بحثت في موضوع
الصالحيات ،مشيرة إلى أن المواقف منقسمة بين وجهتي
نظر حول توقيع المراسيم وما يصدر عن مجلس الوزراء.
ومساء أمس تحدثت معلومات عن توصل المشاورات
إلى ح ّل بشأن الصالحيات ،ويرتكز على تشكيل لجنة
من  7وزراء برئاسة رئيس الحكومة تمام سالم ،يمثلون
الطوائف السبعة األساسية لكي تتولى دراس��ة جدول
أعمال مجلس ال��وزراء ووض��ع بنوده ،على أن يحتفظ
س�لام بكامل صالحيته بالرفض أو القبول» ،على أن
تض ّم اللجنة إلى جانب سالم عن السن ّة ،نائبه سمير
مقبل عن الروم األرثوذكس ،وزير المال علي حسن خليل
عن الشيعة ،وزير الخارجية جبران باسيل عن الموارنة،
وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن ال��دروز ،وزير
السياحة ميشال فرعون عن الروم الكاثوليك ،وزير الطاقة
آرتور نظريان عن األرمن.

الغانم في بيروت

من ناحية أخرى ،يلتقي رئيس مجلس األمة الكويتي
مرزوق الغانم ،الذي وصل إلى لبنان مساء أمس في إطار
زيارة رسمية للبنان ،تستمر حتى بعد غد الثالثاء ،رئيس
مجلس النواب نبيه بري وعددا ً من المسؤولين اللبنانيين
ويتفقد مخيمات النازحين السوريين.

كسب بعدما
م��ا يتصل بمستقبل حلب ،ص��ارت َ
اس��ت��ر ّده��ا الجيش ال��س��وري مدينة ب�لا قيمة عند
ه��ذا اإلع�لام ،كما ص��ار ح��ال يبرود وقبلها النبك
وقبلهما القصيْر ،فك ّل الدنيا تتوقف عند مستقبل
موقع يحتله المسلحون المتو ّرطون في الحرب،
ويصير الموقع بال قيمة عندما يستردّه الجيش،
كسب مهمة وتأثيرها ال يمكن إنكاره ال في
لكن َ
رسم مستقبل حلب وال في ترسيم حدود الدور
التركي في الحرب على سورية ،والتحدي الذي
خ��اض��ه ال��ج��ي��ش ال��س��وري ه��و ال���ذي ف���رض على
األتراك االنكفاء أو اختيار المواجهة المباشرة في
لحظة حرجة ال يتح ّملونها.
 المستقبل العراقي المع ّرض لخطر التقسيمورم��ي ثلث ال��ع��راق بيد ال��ق��اع��دة ،مهما ج��رى من
محاوالت تمويهه بمس ّميات ثورة وتم ّرد ،ال يمكن
اعتباره تحديا ً إلي��ران وسورية وحلف المقاومة
وح��ده��م ،ب��ل ه��و ت��ح�� ّد سيج ّر نفسه على تركيا
والسعودية خطرا ً بالتقسيم وبتمدّد القاعدة في
بيئة مناسبة وجاهزة للتفاعل وباتت على طول
الحدود.

ّ
تفك ( ...تتمة �ص)1
الديوك
سجل بنزيما الهدف األول والثالث لمنتخب الديوك،
فيما جاء الهدف الثاني عبر حارس الهندوراس نويل
فاالداريس ،ليفوز الديوك بثالثية نظيفة ويتصدرون
المجموعة بفارق األهداف عن سويسرا التي حققت فوزا ً
صعبا ً ومهما ً على اإلك��وادور بهدفين لهدف في افتتاح
سجل أدمير محمدي ()48
مبارياتهما بالمونديال.
ّ
وهاريس سيفيروفيتش ( )3+90هدفا منتخب سويسرا
بينما ج��اء ه��دف اإلك���وادور عن طريق إينر فالنسيا
(.)22
وكانت قد أجريت في األول من أم��س ل��ق��اءات ضمن
المجموعة الثالثة وال��راب��ع��ة ،جمع اللقاء األول بين
كولومبيا واليونان التي خسرت بثالثية نظيفة ،ليتصدر

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على
القيمة المضافة ,مبنى وزارة المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،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 الخاص بوزارة المالية:
رقم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

الفهد الكولومبي مجموعته بفارق األه��داف عن منتخب
ساحل العاج ال��ذي حقق ف��وزا ً مهما ً على الساموراي
الياباني بهدفين لهدف.
وتصدر المنتخب الكوستاريكي المغمور المجموعة
الرابعة بفارق األه��داف عن إيطاليا ،وذل��ك بعد أن فجر
مفاجأ ًة من العيار الثقيل بقلب تأخره بهدف لفو ٍز بثالثية
على األوروغواي أبرز المرشحين لنيل اللقب ،وذلك ضمن
مباريات المجموعة الرابعة التي وصفت بمجموعة
الموت.
وضمن المجموعة نفسها ،حقق اآلزوري فوزا ً مهما ً على
األسود الثالث في مواجهة مثيرة أقيمت على ملعب آرينا
دي أمازونيا.

تاريخ لصق
LIPANPOST

شركة ناستك

559539

RR133916985LB

2014/02/20

2014/03/18

شركة رويال باكج ش.م.م

684025

RR133920959LB

2014/02/20

2014/03/11

شركة دبس للتجارة والصناعة  -ادكو

84105

RR133922005LB

2014/02/20

2014/03/12

شركة فود رايت ش م م

2213002

RR133923473LB

2014/02/20

2014/03/12

شركة السي للتجارة والصناعة ش.م.م

8137

RR133924350LB

2014/02/07

2014/03/13

شركة جيوفيزيون ش.م.ل

رقم المكلف

اسم المكلف
انترنت فاسيليتز ش.م.ل

191516

RR138245345LB

2014/02/05

شركة ليبان غورميه ش.م.م

192120

RR138245354LB

2014/02/03

2014/03/13

شركة محمود عمار واوالده التجارية

192289

RR138245368LB

2014/02/03

2014/03/13

شكور تريدينغ كومباني ش.م.م

194936

RR138245385LB

2014/02/05

2014/03/13

مركز بيروت الدولي للمعارض والترفيه ش.م.ل

230778

RR138245575LB

2014/02/05

2014/03/13

شركة الغرا فيكا كومباني ش.م.م

236958

RR138245589LB

2014/02/04

2014/03/13

شركة الخدمات العامة

601776

RR138246099LB

2014/02/05

2014/03/14

فوروارد ميوزيك ش.م.م

686376

RR138246195LB

2014/02/05

2014/03/13

كمبر برودكشنز -جوزف انطوان سركون

704033

RR138246227LB

2014/02/04

2014/03/13

شركة كونفكس انترناشيونال ش.م.ل

887558

RR138246301LB

2014/02/05

2014/03/17

م��ارم��و غ���ران ش.م.م 1038193 MARMO GRAN
SARL

RR138246385LB

2014/02/05

2014/03/13

1472888

229995

RR138245558LB

2014/02/21

2014/03/12

بلو رينغ ش.م.ل

هاني مراد غروب ش.م.م
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233800

RR138247307LB

2014/02/21

2014/03/14

190422

شركة توفيق دني وشركاه

253305

RR138247409LB

2014/02/20

2014/03/11

محي الدين عبد القادر الدادا

179791

RR138247854LB

2014/02/20

2014/03/11

مؤسسة رينه شاهين او كاروفور بواسطة وكيل 59978
التفليسة المحامي وليد غاوي

RR138247868LB

2014/02/20

2014/03/13

فالمينا -ج���ورج ارس�لان��ي��ان وشركاه-توصية 180874
بسيطة بواسطة وكيل التفليسة المحامي بولين
حلو

RR138248069LB

2014/02/19

2014/03/18

الشركة االولى لالعالن والتسويق والطباعة والنشر 299592
والتوزيع

RR138248863LB

2014/02/20

2014/03/12

غرين تاغ ش.م.م GREEN TAG S.A.R.L

400240

RR138249104LB

2014/02/20

2014/03/12

جورج ميالد الخوري الحداد

562182

RR138249988LB

2014/02/18

2014/03/12

مؤسسة سليمان منير شبلي للتجارة

581520

RR138249991LB

2014/02/20

2014/03/12

برهوش كار ش.م.م BARHOUCH CAR

1243620

RR138250249LB

2014/02/20

2014/03/11

الوفا للتجارة و الصناعة ش.م.ل

1478482

RR138250677LB

2014/02/20

2014/03/11

شركة مايندفيلد سوليوشنز ش.م.م

1660137

RR138250884LB

2014/02/20

2014/03/11

شيالي ش.م.م

1710333

RR138250938LB

2014/02/21

2014/03/12

شركة جيمكو ش م م

1722068

RR138251006LB

2014/02/18

2014/03/12

1747350 Midlle

RR138251071LB

2014/02/21

2014/03/11

شركة  QUALIMEDش م م

1855099

RR138251624LB

2014/02/20

2014/03/11

شركة M.A TRADING

216051

RR138251655LB

2014/02/20

2014/03/11

مون ترافل ش.م.م

418304

RR138251690LB

2014/02/20

2014/03/13

ساره انترناسيونال (عمر عبد الله ياسين و شريكه 436573
للتجارة)

RR138251709LB

2014/02/20

2014/03/11

اكسبرت ش م م

497650

RR138251712LB

2014/02/20

2014/03/11

الشركة اللبنانية لمصنوعات الورق ش.م.ل

998

RR138251831LB

2014/02/21

2014/03/11

شركة نجم للصناعة والتجارة ش.م.ل

12363

RR138251862LB

2014/02/20

2014/03/11

شركة اركفيو ش م ل

2240679

RR138251916LB

2014/02/21

2014/03/14

مؤسسة خالد طبال التجارية

2478660

RR138251920LB

2014/02/20

2014/03/11

صيدلية الهام (الهام عباس المناصفي)

2089121

RR138252063LB

2014/02/20

2014/03/11

الهدف (هيسم معروف بو حسين)

2392608

RR138252117LB

2014/02/21

2014/03/11

انتر اكتيف شو لالنتاج الفني والتوزيع ش.م.ل

1246644

RR138252491LB

2014/02/21

2014/03/11

جمعية مهرجانات بعلبك الدولية

136785

RR138252633LB

2014/02/20

2014/03/13

الشركة اللبنانية النتاج عصير الفواكه ومشتقاته 313065
والمياه

RR138252770LB

2014/02/20

2014/03/11

Investment Group
Holding s.a.l

East

RR138252908LB

2014/02/20

2014/03/11

شركة معرض جنيف للساعات -محمد عرابي 249080
وشركاه
شركة غلوبال دايناميكس ش.م.ل

1327891

RR138252942LB

2014/02/20

2014/03/11

شركة انفونيت ش.م.م

101862

RR138253069LB

2014/02/19

2014/03/11

العهد ش.م.م

1683558

RR138253174LB

2014/02/20

2014/03/11

شركة ادارات مانجمانت ش.م.ل

1915

RR138253639LB

2014/02/19

2014/03/11

شركة السالم لمواد البناء ش.م.م

1312919

RR138253642LB

2014/02/21

2014/03/11

شركو اموبال التجارية

251590

RR138254055LB

2014/02/20

2014/03/11

التكليف 1018
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة
خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة
على القيمة المضافة ,مبنى وزارة المالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،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 الخاص بوزارة
المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

821275

RR133920993LB

2014/02/04

2014/03/13

شركة طارا ش.م.م

1282915

RR133921265LB

2014/02/03

2014/03/13

مؤسسة جورج دكاش للتجارة العامة

1469409

RR133921472LB

2014/02/04

2014/03/13

RR133921852LB

2014/02/04

2014/03/13

1701342

RR133922566LB

2014/01/29

2014/03/18

2200217

RR133923059LB

2014/02/04

2014/03/13

ري���ل كلينينغ س��رف��ي��س��ز 2274906 real cleaning
services

RR133923102LB

2014/02/03

2014/03/17

شركة اوريسكو تيكنولوجي سولوشونز ش م م

2283994

RR133923456LB

2014/01/31

2014/03/13

فراس حتحوت

2547873

RR133923875LB

2014/02/04

2014/03/13

ش م م PAM

2507664

RR133923907LB

2014/02/03

2014/03/18

شركة سيلفر روك ش.م.ل

6340

RR133924173LB

2014/02/03

2014/03/13

الشركة العقارية الوطنية سينا ش.م.ل

6963

RR133924200LB

2014/02/03

2014/03/13

شركة غولدن روك ش.م.ل

6966

RR133924213LB

2014/02/03

2014/03/13

شركة الرخام العربي ش.م.ل

تارغت هوم ابالينسز ش.م.م

ان��ط��وان س��م��ع��ان ال��ع��اق��وري-ع��م��ي��ل جمركي 27686
مرخص
ناف ليب ش.م.ل.

شركة  M & Gش.م.م.

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST
2014/03/13

ك��وك��ش ان��ت��رب��راي��زي��ز ش.م.ل310444 Kocache.
Enterprises SAL

التوافق على لجنة من  7وزراء...

لجنة الـ( ... 7تتمة �ص)1
ومن جهة أخرى تعطي «إسرائيل» مب ّرر القول
إنّ ما تتع ّرض له ليس فعل مقاومة مشروع ناتج
من حق مسلوب هو حق األسرى بالحرية ،بل هو
فعل إرهابي يجعلها جزءا ً في هذه الجزئية تحديدا ً
من ضحايا اإلرهاب ،وبعد سقوط المزاعم وعدم
وضوح الجهة الخاطفة وتكتمها على هويتها ،أدارت
«إسرائيل» التصويب على حماس واستطرادا ً على
المصالحة الفلسطينية التي شاركت واشنطن في
استهدافها تحت شعار أنّ حماس هي المسؤولة
ع���ن خ��ط��ف ال��م��س��ت��وط��ن��ي��ن ،واألم������ل أن تنجح
المقاومة الفلسطينية بتجنّب الحمالت العسكرية
اإلسرائيلية التي ستفقد قيمتها مع مرور أول أيام
الخطف وينجح المقاومون في التخفي ،ليكون
بعدها األمل بالحرية آلالف األسرى.
كسب عادت حرة
كسبَ ،
كسب وما أدراك ما َ
 َيا أح��رار ،قبل أسابيع عندما تمكنت مجموعات
ش��ي��ش��ان��ي��ة م��ن دخ��ول��ه��ا ،وط��بّ��ل وزم����ر اإلع�ل�ام
المتو ّرط في الحرب على س��وري��ة ،وق��ال الكثير
��س��ب االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وم��ك��ان��ت��ه��ا في
ع��ن أه��م��ي��ة ك َ
تغيير ك ّل وجهة الحرب في سورية ،وخصوصا ً

�إعالنات ر�سمية

مسك  MISCش.م.ل

ش���رك���ة اس����ت����روالب الن��ظ��م��ة ال��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة 99272
(مستشارون ومتخصصون) ش م ل
مسك  MISCش.م.ل

RR138246615LB

2014/02/04

2014/03/13

RR138246788LB

2014/02/05

2014/03/13

RR138246814LB

2014/02/04

2014/03/13

RR138246933LB

2014/02/04

2014/03/13

190422

RR138246995LB

2014/02/04

2014/03/13

ك��وك��ش ان��ت��رب��راي��زي��ز ش.م.ل310444 Kocache.
Enterprises SAL

RR138247063LB

2014/02/05

2014/03/13

ساني ماستر سيرفيس 1913541 SUNNY MASTER
SERVICE co.S.M.S.C

RR138247205LB

2014/02/05

2014/03/13

التكليف 1014
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة الشؤون اإلدارية والموظفين
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية اإلقليمية في
لبنان الجنوبي  /صيدا /السراي الحكومي
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:
رقم المكلف

اسم المكلف
شاكر حكمت سلمان

552976

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

RR139408898LB

تاريخ اللصق
17/04/14

21/03/14

محمد امين زكريا غبوره

706488

RR139407481LB

27/03/14

16/04/14

شكري حكمت سلمان

1071147

RR139408867LB

21/03/14

17/04/14

نادر مصطفى أبو حمود

1702327

RR139407464LB

27/03/14

15/04/14

خديجة مصطفى أبو حمود

1898492

RR139407455LB

27/03/14

15/04/14

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب

سمير حسين
التكليف 950

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة الشؤون اإلدارية والموظفين
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية اإلقليمية في
لبنان الجنوبي  /صيدا /السراي الحكومي
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:
رقم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ اللصق

تاريخ الزيارة الثانية

مؤسسة نيفين للتجارة العامة

179025

RR139407521LB

17/03/14

04/04/14

شركة لينك انترناشيونال ش.م.ل.

1343067

RR139407668LB

18/03/14

02/04/14

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب

سمير حسين
التكليف 950

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة الشؤون اإلدارية والموظفين
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية اإلقليمية في
لبنان الجنوبي  /صيدا /السراي الحكومي
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:
رقم المكلف

اسم المكلف

شركة البنيان للتعهدات وال��م��ق��اوالت 290688
ش.ت.ب (العلي وشركاه)
719853

محمد عبد الحسن تاج الدين

قبوط للتجارة العامة ـ موسى زهير قبوط 1970172

رقم البريد المضمون
RR139407889LB

تاريخ الزيارة الثانية
19/03/14

تاريخ اللصق
15/04/14

RR139408907LB

20/03/14

15/04/14

RR139407915LB

20/03/14

17/04/14

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب

سمير حسين
التكليف 950

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة الجنوب ـ دائرة الشؤون اإلدارية والموظفين
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية اإلقليمية في
لبنان الجنوبي  /صيدا /السراي الحكومي
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:
رقم البريد المضمون

ت��اري��خ ال��زي��ارة
الثانية

مؤسسة التضامن لألدوات الصحية /قاسم محمد بلحص

235114

RR139407739LB

13/03/14

03/04/14

مؤسسة نعمة للتجارة العامة لصاحبها عبدالله أحمد نعمة

241748

RR139407671LB

14/03/14

02/04/14

شركة التقنيات الهندسية ش.م.م.

904280

RR139407985LB

13/03/14

03/04/14

7483

RR133924244LB

2014/02/05

2014/03/13

محمد أحمد حريري

1608987

RR139411092LB

14/03/14

03/04/14

شركة تكنو باطون ش.م.م

8588

RR133924377LB

2014/01/31

2014/03/14

مؤسسة حسن مهنا للتجارة العامة (حسن محمد مهنا)

1735494

RR139407946LB

13/03/14

03/04/14

شركة ايغل ترايدنغ ش.م.م

8913

RR138242812LB

2014/02/03

2014/03/13

مؤسسة الياس الغزال

شركة شيبار للمحروقات ش.م.م.

1768339

RR139410707LB

12/03/14

02/04/14

( CLEANWAY TRAVELمهى أحمد زيد)

1903550

RR139407699LB

13/03/14

02/04/14

مؤسسة علي موسى طالب التجارية

1949615

RR139407566LB

13/03/14

02/04/14

محمد حسين ضيا

2070704

RR139407637LB

12/03/14

02/04/14

24262

RR138242993LB

2014/02/05

2014/03/14

ان��ط��وان س��م��ع��ان ال��ع��اق��وري-ع��م��ي��ل جمركي 27686
مرخص

RR138243000LB

2014/02/04

2014/03/13

مؤسسة سامية مزهر صعب  /فندق شنكريال

69512

RR138243146LB

2014/02/04

2014/03/14

تيليشوب ش.م.م TELESHOP SARL

10674

RR138243279LB

2014/02/03

2014/03/13

مؤسسة حليم محمود كوكاش

1351969

RR138243702LB

2014/02/03

2014/03/14

مؤسسة شبلي للمحروقات(علي قاسم شبلي)

1569337

RR138243755LB

2014/02/03

2014/03/14

صيدلية جونيه (جان سعد شما)

2068144

RR138243883LB

2014/02/04

2014/03/13

احمد ابراهيم رعد للتجارة العامة والمقاوالت

2156401

RR138243945LB

2014/02/03

2014/03/13

احمد فرج عبد القادر

2411506

RR138244053LB

2014/02/03

2014/03/14

اندره فياض

2429918

RR138244075LB

2014/02/03

2014/03/13

عباس حسين جوهر

2507884

RR138244115LB

2014/02/04

2014/03/13

جمال احمد الذقاني

1642164

RR138244169LB

2014/02/05

2014/03/13

ميكانيكا ديزاين ش.م.م

2613806

RR138244209LB

2014/02/04

2014/03/13

شركة نخلة لالستيراد والتصدير  -ديب نخلة وشركاه

2742217

RR138244226LB

2014/02/03

2014/03/13

شركة توي ماركت التجارية ش.م.ل

109323

RR138244314LB

2014/02/04

2014/03/13

هنري يوسف شديد

1920449

RR138244345LB

2014/02/04

2014/03/13

مؤسسة خضر الجمل التجارية

79419

RR138244495LB

2014/02/05

2014/03/13

شركة وود اند وود

84267

RR138244552LB

2014/02/04

2014/03/13

شركة ريكاردو الدولية

86124

RR138244570LB

2014/02/03

2014/03/13

شركة بيتزا فيراري سناك

86772

RR138244583LB

2014/02/05

2014/03/13

بلبول وابو خليل

87278

RR138244597LB

2014/02/05

2014/03/13

شركة انفوبلوس ش.م.م

96560

RR138244756LB

2014/02/04

2014/03/13

سي اند سي نجار ش.م.م NAJJAR C& C

98388

RR138244773LB

2014/02/04

2014/03/13

شوبستكس ش.م.م

117250

RR138244861LB

2014/02/04

2014/03/13

سان نيقوال-وليم قساطلي واوالده

133968

RR138244915LB

2014/02/04

2014/03/13

شركة التعهدات التجارية واالستثمارية

135991

RR138244932LB

2014/02/05

2014/03/13

شركة الخطيب للمقاوالت والبناء ش.م.م

142050

RR138244946LB

2014/02/04

2014/03/13

بروميل ش.م.م

172697

RR138245005LB

2014/02/04

2014/03/14

الشركة اللبنانية للتعهدات والتنظيف والتجميل 178176

RR138245028LB

2014/02/04

2014/03/13

سهيل فكتور حسن

205473

RR138245147LB

2014/02/04

2014/03/13

شركة ادميك ش.م.ل

220724

RR138245252LB

2014/02/03

2014/03/13

شركة كعكات ش.م.ل

223624

RR138245270LB

2014/02/04

2014/03/13

رقم المكلف

اسم المكلف

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ مقترحات أولية
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية
ال��واردات (مالية لبنان الجنوبي محافظة الجنوب) ـ
دائرة االلتزام الضريبي ،الواردة أسماؤهم في الجدول
أدن��اه ،المجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حاليا ً
للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة
ثالثين يوما ً من تاريخ  2014/6/16إلى مركز الدائرة
الكائن في سراي صيدا لتبلغ النتيجة األولية للتدقيق.
وف��ي ح��ال ع��دم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً
بصورة صحيحة بتاريخ  2014/7/16عمالً بأحكام
المادة  28من القانون رقم  44تاريخ 2008/11/11
وتعديالته (قانون اإلجراءات الضريبة).
2804229

شركة حسون التجارية

تبدأ مهلة إب��داء المالحظات على النتيجة األولية
للتدقيق المحددة بثالثين يوما ً اعتبارا ً من اليوم التالي
لتاريخ التبليغ أي ف��ي  2014/7/17وتنتهي في
 2014/8/15ضمناً.
رئيس دائرة االلتزام الضريبي
د .سهير األوسطة
للمراجعة :العنوان :صيدا ـ السراي الحكومي :مالية
لبنان الجنوبي ـ دائرة االلتزام الضريبي ـ الطابق الثاني
الهاتف 07/724086 :ـ فاكس .07/721859
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسين
التكليف 950

تاريخ اللصق

سمير حسين
التكليف 950

اعالن
تعلن وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية ع��ن حاجتها
الستئجار مقر لمركز الخدمات اإلنمائية سد البوشرية،
وذلك وفقا ً لدفتر الشروط الخاص الذي يمكن الحصول
عليه من قلم مصلحة الخدمات اإلنمائية في وزارة
الشؤون االجتماعية.
تقدم العروض في قلم مصلحة الخدمات اإلنمائية
في وزارة الشؤون االجتماعية ـ بيروت شارع بدارو،
وفي مهلة أقصاها الساعة الثانية عشرة من يوم االثنين
الواقع فيه .2014/7/7
المدير العام باإلنابة
رنده بو حمدان
التكليف 1042
اعالن
تعلن وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية عن حاجتها
الستئجار مقر لمركز الخدمات اإلنمائية بدنايل ،وذلك
وفقا ً لدفتر الشروط الخاص ال��ذي يمكن الحصول
عليه من قلم مصلحة الخدمات اإلنمائية في وزارة
الشؤون االجتماعية.
تقدم العروض في قلم مصلحة الخدمات اإلنمائية
في وزارة الشؤون االجتماعية ـ بيروت شارع بدارو،
وفي مهلة أقصاها الساعة الثانية عشرة من يوم السبت
الواقع فيه .2014/7/12
المدير العام باإلنابة
رنده بو حمدان
التكليف 1042

