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تر�شيح قهوجي ( ...تتمة �ص)1

في الملف السوري ،يطرحه المصريون كأفق ال
يملك مقدمات راهنة ،وال يوجد حتى في مسقط
من سمع كالما ً أميركيا ً إيرانيا ً عن لبنان ،على
رغم المناخات التي تسود القاهرة ومسقط عن
الحاجة لوالدة ثنائية ،بين العاصمتين ،تضبط
من الجهة المصرية ،التشاور مع خط واشنطن
الرياض ،بينما تضبط من مسقط خط واشنطن
طهران.
مسقط – مصر ثنائية عاصمة صغيرة ودولة
كبيرة ،تختصرها الميم ميم المرشحة لوراثة
م��ع��ادل��ة س��ي��ن س��ي��ن ،ك��م��ا ي��ق��ول س��ف��ي��ر عربي
مخضرم في بيروت ،فأزمات اليمن ،وسورية
ولبنان ،تحتاج هذه الثنائية.
اق���ت���راب خ���ط ال��ت��س��وي��ات ف���ي ق����وس الزمن
المتبقي من هذا العام ،يتزامن مع اقتراب الثلوج
م��ن ال��ت��س��اق��ط ف��ي منطقة ال��ق��ل��م��ون ال��ت��ي بدأت
عمليات التسخين العسكري فيها تتناسب عكسا ً
مع درج��ات الحرارة المنخفضة التي تفرضها
الطبيعة ،وب��ص��ورة تتناسب عكسا ً أي��ض��ا ً مع
االرت���ف���اع���ات ال��ت��ي ي��ت��م��رك��ز ف��ي��ه��ا المسلحون
التابعون لـ«النصرة» و«داعش».
نصف ال��ع��دد ه��ن��اك م��ن أب��ن��اء مدينة القصير
وجوارها ،ويوجهون اإلن��ذارات لقادتهم ،ما لم
يكن هناك أف��ق لبلوغ المناطق الدافئة وتأمين
خ���ط إم�����داد م��ف��ت��وح ن��ح��و ع���رس���ال أو س��واه��ا،
فهم سيكلفون أهاليهم بفتح قنوات التفاوض
لتسوية أوضاعهم مع ال��دول��ة السورية ،وهذا
سيعني انهيار هذه القوة وتشظيها.
الخروج بتشكيالت عسكرية لمحاولة تقدم
شاملة تضع ه��ذه ال��ق��وة أم��ام مخاطرة الدمار
الشامل ما لم تكن الخطة محسوبة ،والرهائن
ال��ع��س��ك��ري��ون ل��ن ي��ن��ف��ع االح��ت��ف��اظ ب��ه��م لشراء
أم��ن العملية ،وال التخلص منهم سيحفظ أمن
المسلحين ومستقبلهم ،لذلك كان الرهان على
إشغال ذي قيمة للجيش والمستوى السياسي
اللبناني في العمق ،بدءا ً من الشمال أو الجنوب،
وبات واضحا ً أن األفق مسدود لتكرار المحاولة.
ويؤكد مرجع أمني رفيع لـ «البناء» أن الوضع
تحت السيطرة على جبهات طرابلس والشمال،
كما ف��ي جبهة شبعا وال��ع��رق��وب ،وأن رسائل
ال��ردع التي وجهتها المقاومة والجيش تتكفل
بجعل القوى المتمسكة بالقرار  ،1701تتحمل
مسؤولياتها أي��ض��ا ً لمنع أي عبث «إسرائيلي»
ألنه سيعني سقوط القرار كما تبلغت هذه القوى
الدولية مباشرة.
لذلك يصير الخيار المتاح لمسلحي القلمون
تسخينا ً شامالً لخطوط التماس مع الجيشين
اللبناني والسوري وحزب الله ،والبحث بالنار
عن نقاط ضعف ،تسمح بأي اختراق ،وتتوقع
م��ص��ادر عسكرية أن تتواصل وتتصاعد هذه
السخونة لتفرض مطلع الشهر المقبل استحقاقا ً
ال مفر منه هو حرب القلمون الثالثة.
حرب القلمون الثالثة تقترب ،ومعها خطوات
إيجابية لبدء الحوار بين تيار المستقبل وحزب
ال��ل��ه ،بعد ال��دع��وة العلنية ال��ت��ي وجهها األمين
العام لحزب الله ،تحت هذا العنوان في خطابه
األخ��ي��ر ،ال ش���روط مسبقة ،ه��و ش��رط الحوار
ال��وح��ي��د ،ال ش���روط تتصل ب��األزم��ة السورية
وتداعياتها وال بالرئاسة وترشيحاتها ،وينطلق
الحوار ،كما تتوقع مصادر متابعة قبيل انفجار
حرب القلمون الثالثة ،وربما على إيقاع تصاعد
نيرانها.
ف��ي األث��ن��اء يبدو أن التحضيرات ج��اري��ة لعقد
الحوار المرتقب بين حزب الله وتيار «المستقبل»
على رغ��م األخ��ي��ر يتصرف على أن ه��ذا ال��ح��وار ال
ي��زال ينتظر إج��راء االنتخابات الرئاسية .وعلى
عكس ذل��ك ،أك��دت مصادر التيار لـ«البناء»« :أننا
نسعى فعليا ً للحوار مع حزب الله» ،مشيرة إلى «أن
التحضير لهذا اللقاء يتم عبر االتصاالت التي يجريها
رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع الحزب ومع
الرئيس سعد الحريري عبر رئيس كتلة المستقبل
النائب فؤاد السنيورة ،مدير مكتب الحريري نادر
الحريري» .وألمحت المصادر إلى «تراجع في شروط
«المستقبل» ،لجهة تدخل حزب الله في سورية ،فبعد
أن كان التيار يدعو الحزب إلى االنسحاب الفوري من
سورية ،أصبح يريد وعدا ً من الحزب بأن ال يبقى في
سورية إلى األبد».
وأش���ارت المصادر إل��ى «أن ال��ح��وار غير مرتبط
بالتفاهم اإليراني – األميركي ،فصحيح أن التفاهم
سينعكس إيجابا ً على لبنان ،إال أن عدم التفاهم من
شأنه أن يضغط م��ن أج��ل ال��ح��وار إلب��ق��اء األوض��اع
مستقرة في لبنان لما فيه مصلحة للقوى المحلية
واإلقليمية».

حزب الله :الحوار
مصلحة للجميع

من جانبها ،أك��دت مصادر مطلعة في ح��زب الله
لـ«البناء» أننا كلنا معنيون بخطاب جديد وحوار
جديد ،وأن الحوار في طور اإلعداد له عندنا وعند تيار

المستقبل الذي يبدي استعدادا ً منذ اآلن لبدئه» ،الفتة
إلى «أن اإلبداع هو في محاولة إيجاد ما هو مشترك
بيننا وبين المستقبل ،فالحوار مصلحة للجميع وليس
لطرف دون آخر».
وأك���دت المصادر «أن الرئيس ب��ري يلعب دورا ً
أساسيا ً في هذا اإلطار»  ،مشيرة إلى «أن لقاءه األخير
مع الرئيس السنيورة ،كان قد سبقته لقاءات عدة بين
الرجلين بحثت في ضرورة التواصل بين حزب الله
وتيار المستقبل».
ورفضت مصادر «الحزب» ربـط الحوار بالتخلي
عن تبني ترشيح رئيس تكتل التغييــر واإلص�لاح
النائب ميشال عون لرئاسة الجمهوريــة .وذ ّكرت
بـ«أن اللقاءات التي حصلت بين الرئيس الحريري
ووزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيــل لم
توصل إل��ى انتخاب رئيس للجمهوريــة ،إال أنها
ساهمت في تشكيل حكومة من فريقي  8و 14آذار
في لحظة انقسام حاد» ،مشددة على «وجود الكثير
من األم��ور العالقة التي باإلمكان التفاهم حولها،
فموضوعات ال��ح��وار ليست متوقفة على رئاسة
الجمهورية».
ورأت المصادر «أن من مصلحة تيار المستقبل
أن يتعاطى مع قاعدته الشعبية بخطاب مختلف
اتجاه شركائه في الوطن ،ال سيما بعد أن تحول في
مرحلة من المراحل إلى بيئة حاضنة لإلرهاب الذي
ذهب ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من الجيش
والمدنيين».
في الموازاة ،أعلن نائب األمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم «أن الفترة المقبلة ستشهد جملة
من اللقاءات وال��ح��وارات بين أط��راف لم تكن تلتقي
سابقا ً بسبب بعض التشنجات أو بعض االختالفات
في الرؤى ،وهذا يمكن أن يفتح الطريق لمرحلة جديدة
إذا ما توافرت اإلرادة الجدية».
وأش���ار إل��ى «أن م��س��ار ال��رئ��اس��ة ال��م��ت��اح محدد
ومعروف ،ويمكن إنجازه بسرعة ،وإال سيطول الفراغ
كثيرا ً بحسب ما هو ظاهر».
ْ
وفي السياق ،جدد السفير األميركي ديفيد هِ ل دعوة
مجلس النواب إلى «انتخاب رئيس للجمهورية في
أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع الدستور اللبناني».
وأض���اف« :إن انتخاب رئ��ي��س ه��و ق��رار ي��ع��ود إلى
اللبنانيين وحدهم ،ولكن يجب عليهم أن يتخذوه».
وش��دد على «أن الواليات المتحدة ملتزمة الشراكة
القوية مع الشعب اللبناني في المواجهة المشتركة
لخطر التطرف».
ورأى السفير األميركي في حوار مع اقتصاديين «أن
مواجهة تنظيم داع��ش يجب أال تقتصر على الحرب
الميدانية ،إذ أن األهم منها محاربة العقيدة المتطرفة،
من خالل نسف أسس التطرف والعنف وتوطيد القيم
اإليجابية».

تفجير عبوة إرهابية
بآلية للجيش

وفي موضوع متصل ،تعرض الجيش أمس العتداء
إرهابي جديد في عرسال ،من خالل استهداف آلية
عسكرية تابعة للفوج الخامس في عين عطا ،وأسفرت
عن إصابة  3عسكريين بينهم ضابط برتبة مقدّم
بجروح طفيفة.
وأوض��ح��ت قيادة الجيش أن��ه عند توجه دوري��ة
برفقة الخبير العسكري للكشف على موقع االنفجار،
تع ّرضت إلط�لاق ن��ار م��ن قبل مسلحين ف��ي ج��رود
ع��رس��ال ،ف���ردت عناصرها على م��ص��ادر النيران
بالمثل ،وقامت بمالحقتهم حيث فروا في اتجاه التالل
والمرتفعات المحيطة بالبلدة.
وف��ي وق��ت الح��ق ،فكك الجيش عبوتين معدتين
للتفجير بالقرب م��ن مكان العبوة التي انفجرت
صباحا ً عند وادي الرعيان ووادي عطا ،وزنة كل عبوة
 3كيلوغرامات.
في األثناء كان لوزير الداخلية نهاد المشنوق موقف
الفت تضمن تهويالً من تداعيات الشهادات التي تدلى
أم��ام المحكمة الدولية الناظرة في اغتيال الرئيس
رفيق الحريري .واستبق المشنوق تالوة الشهادات
الجديدة قائالً في مؤتمر حول إصالح األمن« :اليوم
وغ��دا ً وبعد أسبوع سنسمع شهادات من المحكمة
الدولية من أصعب ما يمكن علينا سماعها ونتمنى
أن نتمكن من احتوائها في الداخل من دون أن تسبب
أزمات جديدة» ،مشيرا ً إلى أنه قرأ أمس أن الرئيس
السوري بشار األسد كان خطه المباشر على اتصال
مع أرقام المتهمين باغتيال الحريري!

أبو فاعور :لوقف العهر
السياسي والتجاري

إلى ذلك بقي األمن الغذائي في دائرة االهتمام وتابع
وزي��ر الصحة وائ��ل أب��و فاعور مالحقة المؤسسات
المخالفة وجديدها في بيروت وضاحيتها الجنوبية.
وأش��ار أب��و فاعور في مؤتمر صحافي من مصلحة
األبحاث الزراعية في الفنار إل��ى أن��ه «بعد الفجور
الذي بدأ بعد إعالن نتائج فحص الغذاء كان المطلوب
االع��ت��ذار م��ن المؤسسات الكبرى ألننا تكلمنا عن
الموضوع» ،الفتا ً إلى أن «عددا ً كبير من العينات تم
رفضها والنتائج تم إعالنها عن عينات مستوفية
الشروط وهي عينات سليمة مئة في المئة».
ولفت إل��ى أن��ه «ت��م االت��ف��اق مع مختبر الجامعة
األميركية وف��ي اليومين المقبلين سيتم العمل 24
ساعة لفحص المزيد من العينات».
وتمنى أبو فاعور «توقف العهر والفجور السياسي
والعهر والفجور التجاري الذي يتم مواجهة الحملة
فيه» ،مضيفاً« :ل��م نستهدف أح��دا ً من المؤسسات
ومن لديه نتائج غير مرضية ليراجع الوزارة إلعادة
الكشف وتبرئة ساحته وع��دم المواجهة بالرشى
والضغوطات» ،مؤكدا ً أن «ما صدمه أن الكارثة الكبرى
توجد في مزارع الدجاج».

حزب اهلل وتر�شيح عون (تتمة �ص)1
ستأتي برئيس صديق ل��ه وداع���م لخياراته،
فحرمانه من هذا الموقع ،يتم بطريقة خبيثة،
التقرب من حزب الله ،شكليا ً ودعوته للتفاهم
ع��ل��ى ال��رئ��اس��ة ت��ح��ت ش��ع��ار ،ت��ع��ال��وا نسحب
مرشحينا ون��ب��ح��ث ع��ن ب��دي��ل ،وال���ه���دف هو
أن ي��دف��ع ع���ون ث��م��ن تحالفه م��ع ال��ح��زب ألن
المنافسين الذين يجري سحبهم ال يملكون
ح��ي��ث��ي��ة ع����ون ال��ش��ع��ب��ي��ة ك��م��ا ت���ق���ول مجموع
أص����وات ال��ن��اخ��ب��ي��ن المسيحيين أو المقاعد
النيابية المسيحية ،فكيف بالمقاعد النيابية
التي صنعتها أصوات المسيحيين.
يصير حزب الله مطالبا ً بأن يقول إنه إذا كانت
كل المواصفات وال��ش��روط ال�لازم��ة للرئاسة
تدفع بعون مرشحا ً أول ،وإذا كان كل ما يدور
من لعبة حول الرئاسة يهدف الستبعاده بسبب
عالقته المميزة بحزب الله ،ولو كانت النتيجة
ض��رب��ا ً خطيرا ً للميثاقية ،وتعريضا ً للعالقة
بين الطوائف لالهتزاز ولالستقرار للخطر،

فهل على حزب الله أن يثبت مرونته وحرصه
على البلد ،بالموافقة على الخطة الخبيثة ،لينال
عالمة «جيد» على امتحان يجريه له اآلخرون،
وهم يضحكون في سرهم أن مؤامرتهم أدت
أغراضها؟
ي��خ��ت��ار ح����زب ال���ل���ه ت��وق��ي��ت ال���ح���دي���ث عن
ال��ت��س��وي��ات ف��ي المنطقة ،وح��ي��ث العين عليه
كقوة حاسمة في الحرب على اإلرهاب ،كزعيم
روح��ي وسند في الخبرات والتجارب للقوى
ال��م��ق��ات��ل��ة ف��ي ال��ي��م��ن وال���ع���راق ،وس��ن��د عملي
وركيزة حقيقية في لبنان وسورية إلى جانب
جيشيهما ،فيزور وفد قيادي منه العماد عون
ليقول من عنده ،ترشيح العماد عون غير قابل
للمقايضة ،والمعادلة هي أن من يريد من حزب
الله أن يكون القوة الضاربة لسحق اإلرهاب،
عليه أن يفهم الرسالة .يشعر حزب الله باألمان
وبظهره محميا ً في دولة يترأسها العماد عون
أللف سبب وسبب.

الحراك الخارجي ( ...تتمة �ص)1
التحرك المصري

أما المقصود بالنوع الثاني من الحراك الخارجي الجاري
لتحريك الملف الرئاسي ،فهو ال��دور المصري ال��ذي كان بدأ
لبنانيا ً بتعريب حل ألزمة دار الفتوى عبر توفير مظلة إقليمية له
شملت سورية والسعودية وكل طيف القوى السياسية اللبنانية
المعنية بهذا الملف على ضفتي  8و 14آذار ،واستكماله بجهد
لرعاية إنتاج تسوية النتخابات الرئاسة اللبنانية األولى.
ال تنفي المصادر القريبة من القاهرة رغبة مصر بأن ال يتوقف
مسعاها عند حدود إنجاز ملف دار الفتوى ونقله بالتالي إلى

محطة االنتخابات الرئاسية ،ولكنها تؤكد في هذا المجال أن
هذه الرغبة تنتظر نضوج عامل يدعوها للتفاؤل وآخر يدعوها
للحذر في توقع انفراج قريب لألزمة الرئاسية:
العامل األول يتمثل بمعطيات تؤكدها المصادر المصرية
بخصوص توقع حدوث انفراج قريب بين الرياض وطهران،
يمكن البناء عليه أس��س م��ب��ادرة مصرية إلنتاج حل ألزمة
الرئاسة.
أما العامل الثاني الذي يدعو القاهرة للحذر والتريث في
مقاربة ملف انتخابات الرئاسة ،فيتمثل بأن القاهرة في ظل
ظروف فتور عالقاتها مع واشنطن ،ال تريد الطلب من األخيرة

المساهمة في دع��م مبادرة مصرية النتخاب مرشح بعينه
للرئاسة ،ألنها ال تريد فتح باب مقايضة مع إدارة أوباما المصرة
على أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخطوات مصالحة
مع اإلخوان المسلمين األمر الذي يرفضه األخير كلياً.
ثالثا ً  -مجمل المعطيات اآلنفة تفضي إلى استنتاج بأن أزمة
الرئاسة ال تزال معلقة عند رغبة فرنسية غير مستجابة للتوسط
بين طهران والرياض ،ورغبة مصرية ال تزال تنتظر انفراجا ً
في العالقات السعودية اإليرانية ،ولكنها تخشى أن تستغل
واشنطن اندفاعتها اللبنانية لكي تبتزها على مستوى خالفهما
حول دور اإلخوان المسلمين في العملية السياسية المصرية.

�إعالنات ر�سمية
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 البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

رقم المكلف

اسم المكلف
مؤسسة العمر للصناعة والتجارة (سليمان محمد العمر)

605791

RR135783045LB

2014/09/24

2014/10/17

MY DOLL AND ME SARL

2791584

RR135783181LB

2014/09/24

2014/10/20

مصطفىعبد المجيد المعبي

100091

RR135784071LB

2014/09/24

2014/10/20

E.G.I. SARL Electro Group International

949048

RR135780066LB

2014/09/26

2014/10/21

فواز بكور

290374

RR135780070LB

2014/09/26

2014/10/23

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

برو ادف ش.م.م.

1438771

RR135780137LB

2014/09/26

2014/10/28

ليلى رجا كساب

3002811

RR135783005LB

2014/09/25

2014/10/21

93558

RR140917685LB

2014/07/17

2014/10/14

جهاد علي يحفوفي

369873

RR135783031LB

2014/09/25

2014/10/21

ديجيوندر ش.م.م

1251857

RR140920680LB

2014/07/16

2014/10/13

معامل عزيز رزق فارس

37526

RR135783283LB

2014/09/25

2014/10/21

شركة رامادا انترناسيونال

215547

RR140915044LB

2014/09/02

2014/10/21

الصيدلية العصرية

14723

RR140925877LB

2014/08/29

2014/10/23

 - LE LOUNGE PRESSUREادارة حرة -فؤاد سليم 823245
ديب

RR135783368LB

2014/09/25

2014/10/21

برفكت واي لصاحبها رمزي سهيل غزاوي

248638

RR140925917LB

2014/09/03

2014/10/17

اريكه العالمية للمشاريع السياحية ش.م.ل

664639

RR140926149LB

2014/09/01

2014/10/20

مؤسسة سليم ح��داد التجارية بواسطة وكيل التفليسة 70463
المحامي حسين جاب

RR135783442LB

2014/09/25

2014/10/21

كوليكو  - kolicoسليم عباس خليفة

2033532

RR140926501LB

2014/08/29

2014/10/20

مؤسسة مهدي

88134

RR135783663LB

2014/09/25

2014/10/21

ميتال ش.م.م

195525

RR140926577LB

2014/08/29

2014/10/17

تو فو - TOO FOUميشال ابو زيد

832899

RR135783685LB

2014/09/25

2014/10/22

شركة اورابيا انتركونت ليمتد ش.م.م

2355

RR140926679LB

2014/09/01

2014/10/17

علي حسن بلوط

800054

RR135783717LB

2014/09/25

2014/10/21

شركة غولدن روك ش.م.ل

6966

RR140926705LB

2014/09/02

2014/10/22

نعيم يوسف صالح

34946

RR135783867LB

2014/09/25

2014/10/21

شركة الشهيد للمحروقات ش.م.م.

1745136

RR140926838LB

2014/09/01

2014/10/20

بيار فؤاد الخوري

180999

RR135783907LB

2014/09/25

2014/10/21

دنمد ش.م.م DENMED S.A.R.L

1758372

RR140926841LB

2014/09/02

2014/10/17

ليطاني سياتل ( قاسم ابراهيم صالح )

1482081

RR135783938LB

2014/09/25

2014/10/22

شركة بروتريد انترناسيونال ش.م.م1984952 PROTRADE.
INTERNATIONAL

RR140926869LB

2014/09/01

2014/10/17

غسان نايف فليحان

86528

RR135783990LB

2014/09/26

2014/10/21

صيدلية فرح -فرح محمد مرعي

687123

RR135784045LB

2014/09/25

2014/10/21

شركة تاليا  -تايلور مايد ايفنت ش.م.م

1713999

RR140927087LB

2014/08/29

2014/10/20

مؤسسة عباس الشيخ علي التجارية

75975

RR135784227LB

2014/09/26

2014/10/21

شركة سوالر تكنولوجي ش.م.م

1731661

RR140927095LB

2014/09/01

2014/10/17

ملهى غولد راش -احمد الفليطي

138193

RR135784289LB

2014/09/26

2014/10/21

ميرومار شيبنغ اجنسي ش.م.م

1163765

RR140927175LB

2014/09/01

2014/10/17

مؤسسة يارا لتأجير السيارات

51028

RR135784641LB

2014/09/26

2014/10/21

اي.دي.بروجكت ش.م.م

1089867

RR140927201LB

2014/09/01

2014/10/22

الغروت اوبيجون

95456

RR135784686LB

2014/09/26

2014/10/21

شركة تريديكس ش م ل

1493019

RR140927229LB

2014/09/01

2014/10/22

سوبرماركت سان ميشال (نبيه حسين زهر الدين)

68825

RR135784893LB

2014/09/25

2014/10/21

شركة فردان سويتس اوتيل ش.م.م

6737

RR140927285LB

2014/09/01

2014/10/17

غالييني غالس لصاحبها سمير احمد غالييني

58742

RR135784933LB

2014/09/26

2014/10/21

جنرال ترانسبورتيشن سرفيسز ش.م.ل جي.تي.اس

1518415

RR140927334LB

2014/09/02

2014/10/22

مؤسسة جوزف خوري

25508

RR135784964LB

2014/09/25

2014/10/21

شركة سيلفر روك ش.م.ل

6340

RR140927484LB

2014/09/02

2014/10/22

RR135785298LB

2014/09/25

2014/10/21

شركة هورايزن مانجمنت ش.م.ل

532609

RR140926529LB

2014/09/04

2014/10/17

شركة انترناسيونال كومبيوتر تكنولوجي ش.م.م

6940

RR140926696LB

2014/09/04

2014/10/17

MULTI FRUIT

1161229

RR140927158LB

2014/09/04

2014/10/21

المؤسسة الزارعية الحديثة لالدوية والتجارة

141181

RR140927189LB

2014/09/05

2014/10/20

أ.أيوب واوالده (شركة توصية بسيطة)

273606

RR140926682LB

2014/09/09

2014/10/21

جوزف اسحق الالتي

2993112

RR140927405LB

2014/09/08

2014/10/17

بيتازول ش.م.ل

2843893

RR140927569LB

2014/09/08

2014/10/17

شركة الشرق لالنشاءات والتجارة ش.م.م

785

RR140927586LB

2014/09/08

2014/10/17

الشركة المتحدة للمواد الكيمائية ش.م.م

313042

RR140927590LB

2014/09/09

2014/10/20

(جاكلين انطوان تفنكجي) JAKO TEXTILES

1347896

RR140928459LB

2014/09/08

2014/10/17

شادوز سيكيور فالي باركينغ

1355227

RR140926965LB

2014/09/08

2014/10/17

ابو جودة اخوان

84683

RR140928476LB

2014/09/11

2014/10/17

شركة ديزاينرز بارن ش.م.م.

8103

RR140928555LB

2014/09/11

2014/10/17

شركة استديو الفن ش.م.م

7498

RR140928564LB

2014/09/11

2014/10/17

شركة كفوري للمعادن ش.م.ل

1385958

RR140928927LB

2014/09/12

2014/10/17

سيدر كول

92779

RR140929057LB

2014/09/11

2014/10/17

فانيسا هولدنغ ش.م.ل

2682821

RR140929065LB

2014/09/12

2014/10/17

فانيسا بروجكتس ش م ل

2684466

RR140929091LB

2014/09/12

2014/10/17

اكوسيس ش.م.ل

2168575

RR140929454LB

2014/09/12

2014/10/17

السدير لالنشاء والمقاوالت ش.م.م

1607674

RR140927056LB

2014/09/15

2014/10/20

شركة لوب وان ش.م.ل LUBE ONE SAL

228830

RR140927467LB

2014/09/16

2014/10/17

وود بروكات ش م م

1939564

RR140929009LB

2014/09/12

2014/10/21

مؤسسة خضر الجمل التجارية

79419

RR140929043LB

2014/09/16

2014/10/17

شركة  Milleniaش م م

2515148

RR140929692LB

2014/09/17

2014/10/22

الحازمية العقارية ش.م.ل

11295

RR140929729LB

2014/09/16

2014/10/17

اوروغواي سبيريت ش.م.ل

2828283

RR135780976LB

2014/09/19

2014/10/17

مؤسسة جوزيف عرب التجارية

187859

RR140929352LB

2014/09/19

2014/10/17

فور ستارز ترايدنغ ش.م.م

123820

RR140929370LB

2014/09/18

2014/10/17

طحان هوم ابالينسس ش.م.ل

390798

RR140929542LB

2014/09/19

2014/10/20

أوفرسيز فوروردينغ ش.م.ل

2362136

RR140929587LB

2014/09/19

2014/10/17

METRO RESTO S.A.L

2593077

RR140929600LB

2014/09/19

2014/10/21

مؤسسة حسين مكتبي واوالده

96535

RR140929777LB

2014/09/18

2014/10/17

EGS GROUP

85312

RR135780021LB

2014/09/22

2014/10/17

شركة افران التاج

743930

RR135780097LB

2014/09/23

2014/10/17

رقم المكلف

اسم المكلف
شركة ليبانيز كيرتينغ كومباني ش.م.ل

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة المالية مديرية المالية العامة مديرية الواردات المصلحة
المالية اإلقليمية في محافظة البقاع دائ��رة التحصيل المكلفين ال��واردة
أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة
السراي الحكومي الطابق الثاني 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 موقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية.
الرقم

اإلسم

رقم االنذار

رقم RT

1149475

عزيزة حسن حمود

3344

RT 0000037870 LB

1193237

فايز ابراهيم الحاراتي

3346

RT 000037878 LB

1277847

علي حميد الفضل

3359

RT 000037981 LB

1517454

لوريس عبد المسيح كوزل

3413

RT 000038058 LB

1535491

علي احمد شرانق

3415

RT 000038063 LB

176344

ايلي ادمون نكد الخوري

3189

RT 000037824 LB

45071

مصطفى حسن السيد

3195

RT 000037829 LB

271349

عثمان سليم الحشيمي

3199

RT 000037831 LB

296746

حمود دياب اللهيب

3203

RT 000037834 LB

802126

حسن محمد علي الحشيمي

3204

RT 000037835 LB

1841224

طالب محمد اديب دني

3206

RT 000037837 LB

2202633

روال انطوان التن دمرجيان

3208

RT 000037838 LB

159506

ش���رك���ة ع��ب��د ال���ك���ري���م ح��م��زة 3211
وشركاه

RT 000037841 LB

2230471

حضانة Rana Paradise

3213

RT 000037843 LB

1380290

عبدو احمد احمد ياسين

3214

RT 000037844 LB

اإلسم

الرقم

م��ودي تريدنغ  ( MODI TRAYDINGام��ان��ي عبد 319802
الهادي شمس الدين )
بنوماتيك سيستمز أند سوليوشنز ب.س.س .ش.م.ل

301880

RR135785770LB

2014/09/26

2014/10/22

صيدلية كاراكاس-رياض محمد رطيل

939488

RR135785925LB

2014/09/26

2014/10/21

فوتماركس ش.م.مFOOTMARKS S.AR.L .

242851

RR135785973LB

2014/09/26

2014/10/21

شركة مصطفى حمود وشركاه ش.م.ل

315597

RR135786130LB

2014/09/25

2014/10/21

شركة الر دو البيتا ش.م.م

691602

RR135786259LB

2014/09/26

2014/10/21

كوينز الند اوتيل

106153

RR140929613LB

2014/09/24

2014/10/22

التكليف 1978

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية مديرية المالية العامة مديرية الواردات دائرة ضريبة الدخل المكلفين الواردة أسماؤهم في
الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت شارع بشارة الخوري مبنى فيعاني 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.
اسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

مؤسسة كهرباء لبنان

241559

RR142921436LB

2014/10/02

2014/10/13

عبد الناصر ديب الهواري

227674

RR142920815LB

2014/09/25

2014/10/03

سمير محمد األلطي

140975

RR134766346LB

2014/08/21

2014/10/13

علي أحمد صبرا

258966

RR134767633LB

2014/08/28

2014/09/05

أديب طانيوس سجعان ريشا

499527

RR142920798LB

2014/10/01

2014/10/07

جفرسون للمقاوالت ش.م.ل

2027852

RR142921507LB

2014/10/02

2014/10/13

مستودع سفير لألدوية ش.م.م

245440

RR142921135LB

2014/09/29

2014/10/07

مايك جاد زامل

2175082

RR142921201LB

2014/09/29

2014/10/07

رانيا الياس حايك

248210

RR142921626LB

2014/10/03

2014/10/13

اوتو رسكيو سرفيس ش.م.م

6467

RR142921674LB

2014/10/07

2014/10/13

ناركو ش.م.م

185365

RR142921688LB

2014/10/07

2014/10/13

اي سي تي ش.م.ل اوف شور

604767

RR142921042LB

2014/09/26

2014/10/03

المؤسسة العامة لإلسكان

236155

RR142921144LB

2014/09/25

2014/10/07

داود شديد بو فرحات

84904

RR142921250LB

2014/10/01

2014/10/07

روفايل غروب لشحن وتخليص البضائع ش.م.ل

239564

RR142921263LB

2014/09/29

2014/10/07

مارك جورج حبقة

1211363

RR142921285LB

2014/09/29

2014/10/08

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رقم RT

رقم االنذار

556853

حسن احمد علي

3136

RT000037891LB

704533

جورج موسى شوكي

3151

RT000037907LB

شركة تكنو سرفيس للخدمات ش.م.م

12706

RR140911507LB

845823

قيصر جورج كعدي

3158

RT000037915LB

شركة ايديا ش.م.م

12792

850286

عزت حسن سعيد

3401

RT000038017LB

مؤسسة انطوان رشيد حداد

78244

RR138269585LB

858834

جان سمعان ابو عسلي

3452

RT000038053LB

فؤاد حدرج

92460

RR135792458LB

859243

اكرم محمود سلطان

3455

RT000038055LB

حسن محمود مغنيه

166741

RR139278892LB

2366138

انور علي صالح

2924

RT000036686LB

عبد الله مقري  -عقارات

222087

RR139273590LB

55538

حليم حنا بارود

2932

RT000036694LB

حسين اسماعيل هاشم

289842

RR142801464LB

868673

محمد علي قدوره

3508

RT000038307LB

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة البقاع
الين الجميل
التكليف 1964
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

141195

علي يوسف يونس

3226

RT 000037853 LB

1737937

دانيال جان الحوزي

3228

RT 000037855 LB

كونستروتيك ش.م.م

3003

RR139273515LB

213509

امل حسين الحاج شحادة

3229

RT 000037856 LB

232893

ندى خليل شحادة

3231

RT 000038180 LB

الشركة اللبنانية النماء السياحة
والتلفريك ش.م.ل

3657

RR139278835LB

387048

سعاد قاسم صالح

3238

RT 000037861 LB

1356971

منيف رضا مراد

3241

RT 000037864 LB

14202

مؤسسة انطوان جوزف يعقوب 3248
التجارية -بستيكا

RT 000037868 LB

436964

محمد احمد رحال

445161

راه��ب��ات قلبي ي��س��وع ومريم 3129
االقدسين

رقم البريد المضمون
RR139270032LB
RR142804925LB

شركة انماء جل الديب ش.م.ل (جاديف)

3127

رقم المكلف

الشركة االنمائية للتجارة ش.م.م

1061

RT000037883LB

اسم المكلف

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
 22تشرين األول 2014
التكليف 1907

12453

RR139277999LB

RT000037881LB

رقم المكلف

تاريخ اللصق

شركة ابناء اسامة عيتاني
للتجارة والصناعة ش.م.م

7167

RR135794578LB

شركة االزياء المميزة ش.م.م

7495

RR142805801LB

لي سيركل حتي  -حتي غروب

7617

RR135797985LB

الشركة المتحدة للطباعة

7825

RR142805829LB

برهان الدين بعلبكي وشركاه

9063

RR139271744LB

شركة السيارات المستوردة

10127

RR142802765LB

445289

كارولين جان بطا

3130

RT000037884LB

برومارك ش.م.م

11093

RR142803567LB

502971

اسعد خليل علي احمد

3131

RT000037886LB

هولز فورم ش.م.م

11479

RR142805885LB

526189

كامل جان مسعد

3133

RT000037888LB

شركة فلير ش.م.م

12290

RR135793135LB

ابراهيم ذوقان ابو عياش

410823

RR139273816LB

الجمعية الخيرية االسالمية

730562

RR139279411LB

شربل فارس حنون

1344186

RR135783819LB

المثمن لتأجير السيارات ش.م.م.

1417953

RR140913998LB

سينرجي بروسيلز ش.م.م

1465205

RR140913128LB

حويك تايرز ش.م.م

1505042

RR138271513LB

كاي اند ار انترتمنت ش.م.م
مدرسة دير الرومية

1510836
1603623

RR135794105LB
RR139277968LB

برودجكت دفلوبمنتس ش.م.ل

1627588

RR135791007LB

برودجكت دفلوبمنتس ش.م.ل

1627588

RR138271663LB

برودجكت دفلوبمنتس ش.م.ل

1627588

RR142808961LB

شركة غرافيك برينتينغ سباليز ش.م.م

1631762

RR135794119LB

فاشن تيوسدي ش.م.م

1637405

RR135791038LB

فاشن تيوسدي ش.م.م

1637405

RR138271685LB

شركة كروكس × رودز مطعم وكافيه ش.م.م

1685969

RR140907343LB

غسان عمر حمد

1791744

RR140901535LB

غسان عمر حمد

1875137

RR140901487LB

اسكندر فياض

2001009

RR139279473LB

مارلين بستاني

2210871

RR140928604LB

سيرج رزق

2277541

RR135796018LB

شركة فانيسا للمقاوالت ش م م

2673746

RR135797251LB

محمد مصطفى ابو زينب

2779497

RR135789326LB

سيمون بولس ربيز

2943555

RR135796154LB

ربيحة طاهر المصري

2943661

RR138266266LB

نجوى نهاد االسعد

2948416

RR138271632LB

جان عسيلي

2949918

RR135789017LB

عقل انطوان خليل

2953718

RR140900380LB

سيد هاشم عبد الرحمن الهاشم

2954044

RR140900668LB

جان بول ميتز

2958324

RR140901969LB

التكليف 1982

