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�إعالنات ر�سمية
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

وودكس براون ش.م.ل اوف شور

624265

RT000026193LB

10/28/2014

11/19/2014

كرمي اسامة جابر

625279

RT000026200LB

10/27/2014

11/19/2014

شركة سام اند سو ش.م.م

625371

RT000026203LB

10/29/2014

11/20/2014

صبحي مصباح دعبول

627716

RT000026207LB

10/29/2014

11/24/2014

لينا صالح مراد

629381

RT000026218LB

10/27/2014

11/21/2014

زياد زهير الدمياسي

635474

RT000026226LB

10/27/2014

11/20/2014

وسيم محي الدين اسومه

646469

RT000026245LB

10/29/2014

11/21/2014

سليم واصف عواضه

646786

RT000026247LB

10/29/2014

11/20/2014

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان ـ دائرة التحصيل ـ المكلفين الواردة
أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بعبدا ـ شارع سوق بعبدا ـ مبنى الحلو ـ 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.

مروان جودات ضاهر

78695

RT000027559LB

12/11/2014

28/11/2014

ديستري مودا ش.م.م.

97806

RT000027572LB

12/11/2014

28/11/2014

بيوند  BEYONDش.م.م.

99499

RT000027579LB

12/11/2014

28/11/2014

كومبيوتر بروداكتس كومباني

99564

RT000027580LB

12/11/2014

28/11/2014

غسان ادوار زرد أبو جودة

166566

RT000027684LB

12/11/2014

28/11/2014

ميشال حنا مخلوف

175178

RT000027685LB

12/11/2014

01/12/2014

12105

RT000021408LB

28/10/2014

28/11/2014

عني سعادة العقارية ش.م.ل.

206942

RT000027714LB

12/11/2014

28/11/2014

سال وان ش.م.م.

10899

RT000028415LB

27/10/2014

03/12/2014

غرين سيستمز ش.م.م.

217847

RT000027885LB

12/11/2014

28/11/2014

شركة  ETELاتيل ش.م.م.

218259

RT000027887LB

12/11/2014

28/11/2014

شركة كومبيوتر بروداكتس
كومباني ش.م.م.

219288

RT000027890LB

12/11/2014

01/12/2014

شركة بوم بروداكشن ش.م.م.

11137

RT000028426LB

12/11/2014

01/12/2014

شركة رينغ كوربوريشن
ش.م.ل.

219942

RT000027894LB

12/11/2014

04/12/2014

اسم المكلف
شركة جوزف احلايك وشركاه
شركة فات فيش برودكشن ش.م.م.

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

77664

RT000017134LB

28/10/2014

02/12/2014

محمد حسن بكري كسباه

651039

RT000026250LB

10/27/2014

11/21/2014

يونايتد ديفلوبرز كوربوريشني
ش.م.ل.

97390

RT000025884LB

27/10/2014

28/11/2014

محمد توفيق ياسني كلثوم

652907

RT000026253LB

10/27/2014

11/20/2014

موريس فيليب بو غامن

104582

RT000023381LB

24/10/2014

09/12/2014

شركة بي يان  BE YANش.م.م

666253

RT000026296LB

10/27/2014

11/20/2014

253441

نبيل توفيق حديفة

666957

RT000026297LB

10/29/2014

11/21/2014

خباز اروينت بالس ـ ترافل اند
توريزم ش.م.م.

سيما بهيج عثمان

667738

RT000026300LB

10/28/2014

11/19/2014

اجنن لالتصاالت ش.م.م

1153690

RT000027313LB

10/27/2014

11/21/2014

ام اند بي ش.م.ل

1153899

RT000027316LB

10/27/2014

11/21/2014

شركة C and F Holding

1153918

RT000027317LB

10/27/2014

11/19/2014

 178الصيفي ش.م.ل

1160085

RT000027318LB

10/28/2014

11/19/2014

بي ديزاين ش م ل (اوف شور)

1167064

RT000027322LB

10/28/2014

11/19/2014

 InFiServهولدنغ ش.م.ل

1179020

RT000029560LB

10/27/2014

11/19/2014

شالال ش.م.م

1475556

RT000033263LB

10/27/2014

11/19/2014

حسام حسن حاوي

1484338

RT000033265LB

10/29/2014

11/19/2014

RT000023735LB

28/10/2014

02/12/2014

شركة متبستا ش.م.م.

7554

RT000031286LB

28/10/2014

28/11/2014

جوزف ايلي بلكجيان

70197

RT000028669LB

28/10/2014

02/12/2014

سعيد حنا حنوش كيروز

75644

RT000030511LB

28/10/2014

28/11/2014

شركة ميديا بارننرز ملتد ش.م.م.

97018

RT000028994LB

28/10/2014

02/12/2014

شركة مديكار ش.م.م.

123558

RT000029086LB

24/10/2014

04/12/2014

الشركة اللبنانية للغطس
والتعهدات البحرية ش.م.م.
(رومينا)

246801

RT000027919LB

12/11/2014

01/12/2014

شركة أغروترايد للزراعة
والتجارة ش.م.م.

320805

RT000027962LB

12/11/2014

28/11/2014

باند غروب ش.م.م.

197494

RT000031165LB

28/10/2014

02/12/2014

كريستني ميشال ديرويان

540673

RT000028012LB

12/11/2014

01/12/2014

ملهى ليلى شانزليزيه دي باري

236863

RT000031191LB

28/10/2014

28/11/2014

شركة كار غو برو ش.م.م

733754

RT000028024LB

12/11/2014

28/11/2014

نبيل خليل أبو شقرا

990897

RT000029431LB

28/10/2014

28/11/2014

شركة سمور ديزاين ش.م.م.

7848

RT000031292LB

28/10/2014

28/11/2014

هيلث كير فارما (اتش سي بي)
ش.م.م

1486983

RT000033266LB

10/29/2014

11/19/2014

اسطفان طنوس طنوس

24164

RT000038153LB

28/10/2014

08/12/2014

برنار مفيد سعيد

36479

RT000038138LB

29/10/2014

28/11/2014

شركة تراي فورم ش.م.م

1533844

RT000033278LB

10/27/2014

11/19/2014

شركة وان سيركل برمودا

48688

RT000031376LB

28/10/2014

28/11/2014

سمر محمد جعفر

1551269

RT000033280LB

10/27/2014

11/20/2014

باسم عقل الكالسي

83709

RT000031763LB

28/10/2014

28/11/2014

حنا مراد وشركاه

1593148

RT000033292LB

10/29/2014

11/19/2014

حامت عقل الكالسي

83712

RT000031764LB

28/10/2014

28/11/2014

شركة ميالنيوم غروب سرفيسز
ش.م.ل

1680672

RT000033888LB

10/27/2014

11/19/2014

وست افريكان كوموديتي ش م ل
اوف شور

2088160

RT000034249LB

10/27/2014

11/19/2014

ارت ميكس ش م م

2090484

RT000034250LB

10/28/2014

11/19/2014

شركة اي تيل ش م ل اوف شور

2093720

RT000034251LB

10/27/2014

11/20/2014

شركة  2520العقارية ش م ل

2094818

RT000034252LB

10/28/2014

11/19/2014

زوم ان اوف شور ش م ل

2100499

RT000034253LB

10/28/2014

11/19/2014

احمد سمير عمار

2119260

RT000034256LB

10/29/2014

11/19/2014

هند بدر الدين نوار

2134181

RT000034264LB

10/27/2014

11/19/2014

شركة فينيت ش م ل FINITE
sal

2185345

RT000034273LB

10/27/2014

11/19/2014

فيتا ترايدينغ كو ش م م

2198922

RT000034274LB

10/27/2014

11/19/2014

اسطفان اخوان

73604

RT000037496LB

10/27/2014

11/19/2014

عبد الغني خالد التقي

77024

RT000037498LB

10/27/2014

11/19/2014

عفيف امني سلمون

89730

RT000036645LB

10/29/2014

11/19/2014

حمد محمد حمد عبد الله املانع

236513

RT000036220LB

10/28/2014

11/19/2014

محمد عاصم جميل العويني

252841

RT000036039LB

10/29/2014

11/19/2014

سوبر كول لصاحبها انطوان
جوزف راشد

255013

RT000036083LB

10/28/2014

11/19/2014

اراب كومباني فور سبورتس اند
ليجر ش.م.م

272927

RT000036090LB

10/29/2014

11/19/2014

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2225

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة التحصيل بيروت ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ 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 الموقع اإللكتروني.
إسم املكلف
الشركة العربية اللبنانية للسياحة والسفر
ش.م.م
أكاف الشرق األوسط ـ اغرار امبكس ش.م.م
شركة بيبر بيلز نتوورك ش.م.م
شركة أنتر غات ش.م.م
شركة صنوبر اليرزة «خمسة عشر» ش.م.م
انكوترا ش.م.ل (شركة هولدنغ)
اكسسمي ش.م.م ACCESSME LTD
مازن حسن حميد
ندمي علي عاكوم
هيثم عبد الرحمن بعيون
شركة غلوبل انترناشيونال سرفيسز جي
اي اس ش.م.م
مجموعة دفاع  21للنشر ش.م.م
شركة الشرق األوسط للمستشفيات ش.م.ل
سنتر مديترانيه ش.م.ل
إدوار ميشال برباري
محمد ماجد محمد كامل بارودي
لو كارتيل ش.م.م
الشركة اللبنانية لألغذية ش.م.ل
صدا ش.م.ل أوف شور
ب.م.ل .ش.م.ل
استرتاه فيتومديكا فرنس ـ Astartee
Phytomedica France
أوريزون  2000ش.م.ل
شركة نوفا فارما ش.م.ل
مهى خالد اجلمال
فكتور ميشال ناصيف
شركة كومترايدينغ ش.م.ل
كارال جان ديب
ندين يوسف مروش
ادمون نرسيس أفاكيان
جي بي اويل سرفيسز ش.م.م
خدمات ش.م.ل
شركة ترولي اكسبرس ش.م.ل.
TROLLEY EXPRESS S.A.L
ـ Design and Development 1 ،2 ،3
SAL
الشركة الدولية للتحصيل والتحويل البيئي
ش.م.م (سيرتيكو)
الشركة اللبنانية للتجارة الدولية ش.م.م
كون ش.م.م A.Con Architecture
and Construction management
الياس موريس البرخا
هايك مانوئيل مانويليان
أفريكان ميديترينني الينز ا.م.ل اوف شور
ش.م.ل

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

125881

RT000022762LB

07/11/2014

21/11/2014

189324
220550
225038
4641
4890
230801
555975
660627
661863

RT000023314LB
RT000023551LB
RT000023707LB
RT000032674LB
RT000032700LB
RT000023761LB
RT000026505LB
RT000026284LB
RT000026287LB

06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
07/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
07/11/2014
06/11/2014
07/11/2014

19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
21/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
21/11/2014
20/11/2014

706660

RT000026338LB

07/11/2014

21/11/2014

708289
3299
7038
64292
92804
102713
103187
189634
189639

RT000026340LB
RT000035306LB
RT000035143LB
RT000033692LB
RT000035113LB
RT000034564LB
RT000035937LB
RT000035705LB
RT000035706LB

07/11/2014
06/11/2014
07/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
07/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014

21/11/2014
19/11/2014
20/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014

190650

RT000035708LB

06/11/2014

19/11/2014

191958
192148
224267
237968
354281
993080
1369390
142526
196634
197167

RT000036275LB
RT000036276LB
RT000032717LB
RT000035203LB
RT000033706LB
RT000036172LB
RT000032721LB
RT000036297LB
RT000037366LB
RT000037367LB

07/11/2014
06/11/2014
05/11/2014
06/11/2014
09/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014

19/11/2014
20/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
21/11/2014
19/11/2014
26/11/2014
19/11/2014

202126

RT000037374LB

06/11/2014

19/11/2014

203289

RT000037376LB

06/11/2014

19/11/2014

203800

RT000037378LB

06/11/2014

19/11/2014

204171

RT000037379LB

06/11/2014

19/11/2014

204449

RT000037380LB

06/11/2014

19/11/2014

302576
303789

RT000036882LB
RT000036883LB

06/11/2014
06/11/2014

19/11/2014
20/11/2014

370974

RT000036280LB

06/11/2014

20/11/2014

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2219

شركة فورموال لتأجير السيارات
ش.م.م.

103853

RT000031473LB

24/10/2014

28/11/2014

جورج كركور كاتب

128539

RT000031501LB

28/10/2014

02/12/2014

شركة أزوري ش.م.م.

200998

RT000031539LB

28/10/2014

28/11/2014

شركة السهم ش.م.ل.

205190

RT000031544LB

28/10/2014

28/11/2014

ديجيتال لينكس ـ ليبانون ش.م.ل.

218784

RT000031549LB

28/10/2014

28/11/2014

مطعم سماهر

228333

RT000038110LB

29/10/2014

01/12/2014

محمد هاني سليمان

575766

RT000033226LB

27/10/2014

28/11/2014

بيار جوزف شلفون

2377915

RT000031630LB

28/10/2014

28/11/2014

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2299
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان ـ دائرة التحصيل ـ المكلفين الواردة أسماؤهم
في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بعبدا ـ شارع سوق بعبدا ـ مبنى الحلو ـ 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.
رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

اسم املكلف
فادي حنا يوسف

126655

RT000023576LB

03/11/2014

08/12/2014

سمير جرجس قسيم

230630

RT000023710LB

05/11/2014

08/12/2014

ميدي ترايد ش.م.م

103441

RT000031468LB

06/11/2014

28/11/2014

مونير فيليب سيف

231658

RT000031189LB

06/11/2014

28/11/2014

قرة بت خورين ازناوريان

266695

RT000026754LB

05/11/2014

28/11/2014

شركة شريد ش.م.م.

284708

RT000023774LB

03/11/2014

08/12/2014

عالبركة يا رب (الياس مخايل
فياض)

184627

RT000038125LB

05/11/2014

28/11/2014

جوزاف رميون مرزا

311182

RT000038112LB

06/11/2014

28/11/2014

جوزف الياس سرور

434612

RT000038155LB

06/11/2014

02/12/2014

فادي انطوان دياب

463875

RT000038133LB

05/11/2014

04/12/2014

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2299
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان ـ دائرة التحصيل ـ المكلفين الواردة
أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بعبدا ـ شارع سوق بعبدا ـ مبنى الحلو ـ 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.
رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

اسم املكلف

118966

RT000023407LB

11/11/2014

02/12/2014

شركة الشختورة للمقاوالت

8267

RT000024687LB

10/11/2014

01/12/2014

شركة انترتيليه ساتياليت
سيرفيسيس ش.م.م.

8952

RT000024724LB

10/11/2014

28/11/2014

شركة تيليسات دانا ترنسميشن
سيستم ش.م.م.

9300

RT000024747LB

10/11/2014

28/11/2014

سايف واي سوبر ستور

9520

RT000025050LB

10/11/2014

28/11/2014

فريفر لالستثمار ش.م.م.

304136

RT000025598LB

10/11/2014

28/11/2014

شركة افتيموس للتجارة
ش.م.م( .سابكو)

8651

RT000027106LB

12/11/2014

01/12/2014

شركة كوبيك لبنان ش.م.ل.

8715

RT000027122LB

12/11/2014

02/12/2014

شركة التجهيزات اإللكترونية

9262

RT000027164LB

12/11/2014

02/12/2014

شركة زرد الدولية ش.م.م.

9299

RT000027166LB

12/11/2014

01/12/2014

جتريكو ـ نبيل حلام وشركاه
ش.م.م.

9319

RT000027167LB

12/11/2014

01/12/2014

الشركة العامة إلدارة املطاعم ـ
كورمن ش.م.ل.

9366

RT000027169LB

12/11/2014

01/12/2014

اغروبلس ش.م.م.

9421

RT000027170LB

12/11/2014

01/12/2014

شركة ابناء طانيوس يشوعي
ش.م.ل.

9583

سمير جبران الزغبي

RT000027173LB

12/11/2014

01/12/2014

الشركة العاملية للتجارة ش.م.م.

10307

RT000027175LB

12/11/2014

01/12/2014

شركة أورينتال للتأمني وإعادة
التأمني ش.م.ل.

10353

RT000027200LB

12/11/2014

02/12/2014

شركة هوت الين ـ انتيما

10561

RT000027207LB

12/11/2014

01/12/2014

شركة لي لي

10571

RT000027215LB

12/11/2014

01/12/2014

شركة كنج للتجارة

10861

RT000027233LB

12/11/2014

28/11/2014

شركة الشاطئ اجلنوبي
لالستثمار ش.م.م.

11135

RT000027241LB

12/11/2014

28/11/2014

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2299
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان ـ دائرة التحصيل ـ المكلفين
الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بعبدا ـ شارع سوق بعبدا ـ مبنى الحلو ـ 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 املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

أبو سمعان ماركت

134094

RT000038123LB

18/11/2014

10/12/2014

بيار الياس موسى

206437

RT000038126LB

18/11/2014

09/12/2014

عفيف بنيامني سليمان

1333802

RT000038254LB

20/11/2014

09/12/2014

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2299

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة التحصيل بيروت ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول
المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ 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 الموقع اإللكتروني.
إسم املكلف
شفيق العريس وأوالده
نزار أديب يحي
الكترو تكنولوجي انترناشيونال
دوالي وشريكه
متروبوليتان سكيوريتي ـ علي
فهمي شاهني
بنك البركة لبنان ش.م.ل
شركة بيلتك ش.م.م
أنطوان يوسف طربيه
هوسب قره بت باغوديان
جان جنيب عيد
فريد جنيب سعادة (ورثة)
أ.سنتر اوف شور ش.م.ل
A.CENTER OFFSHORE
SAL
MEGABIOTIC S.A.L
جان جوزف موراني
شركة الشرق األوسط للخدمات
التجارية والتوظيفات املالية
شركة ميدل إيست بتروليم ش.م.ل
مركز أنيس احلاج العالجي ش.م.ل
توفيق يوسف نبهان (ورثة)
لويس جرجي صعب (ورثة)
ناجي أديب أبو داغر
ذي كريستال غروب ش م ل

رقم املكلف
70591
53781

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

RT000022118LB
RT000025538LB

13/11/2014
13/11/2014

690719

RT000026331LB

13/11/2014

20/11/2014

728344

RT000026356LB

13/11/2014

21/11/2014

2139
5554
65447
267402
286895
300564

RT000035314LB
RT000028198LB
RT000034901LB
RT000035258LB
RT000035275LB
RT000036876LB

13/11/2014
14/11/2014
05/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014

20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014

852332

RT000028687LB

13/11/2014

25/11/2014

1891452
192328

RT000029837LB
RT000038445LB

13/11/2014
14/11/2014

25/11/2014
20/11/2014

220687

RT000038460LB

13/11/2014

20/11/2014

220690
220691
300571
300599
1139712
1842158

RT000038462LB
RT000038463LB
RT000036877LB
RT000036878LB
RT000037740LB
RT000038446LB

13/11/2014
13/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
06/11/2014
14/11/2014

20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014

تبد مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

20/11/2014
24/11/2014

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2230

الأردن ينفي �إ�سقاط طائرته وال يحدد �سبب �سقوطها
نفى األردن ،أمس ،أن تكون طائرته أسقطت
بـ«نيران» تنظيم «داع��ش» ،مؤكدا ً أنه ال يمكن
تحديد سبب سقوط الطائرة في الوقت الحالي
لعدم إم��ك��ان ال��وص��ول إل��ى حطام ال��ط��ائ��رة أو
الطيار.
وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات
المسلحة األردن��ي��ة ف��ي بيان نشر على موقع
القيادة على شبكة االنترنت إن «المؤشرات
األولية لحادثة سقوط الطائرة العسكرية األردنية
في منطقة الرقة السورية لم تكن بنيران تنظيم
«داعش» اإلرهابي» .وأضاف المصدر أنه «ونظرا ً

إلى عدم إمكان الوصول إلى حطام الطائرة وعدم
وجود قائدها فإنه ال يمكن تحديد سبب سقوط
الطائرة حالياً» .وأفادت تقارير لوسائل إعالمية
بأن األردن يدرس البدائل لتحرير الطيار الذي
يحتجزه تنظيم «داعش» في سورية ،وأشارت إلى
أن عملية مبادلة قد تكون ضمن هذه الخِ يارات.
وكانت الواليات المتحدة نفت األربعاء الماضي
أن يكون تنظيم «داعش» أسقط المقاتلة األردنية
وه��ي من ط��راز  F-16في شمال سورية كانت
تشارك في عمليات قوات التحالف الذي تقوده
الواليات المتحدة.

�إرهابيون يهاجمون مقر
الق ّوة الأفريقية في ال�صومال
أعلن ناطق عسكري أنّ «المقر العام لقوة االتحاد
األفريقي في الصومال «اميسوم» في مقديشو
تع ّرض أمس لهجوم تب ّنته حركة الشباب اإلسالمية
التي أكدت أن مقاتليها أصبحوا داخل المقر».
وأ ّك��د الكولونيل علي حوميد الموجود خارج
القاعدة أنّ «هجوما ً تعرض إليه مقر قوة االتحاد
األفريقي» ،مشيرا ً إلى مناوشات من قبل عناصر
مسلحة .من جهته ،ق��ال المسؤول في الشرطة
الصومالية عبدي أحمد« :هناك انفجارات قوية
عند المدخل الخلفي لقاعدة «اميصوم» كذلك هناك
تبادل إطالق نار لكن ليس لدينا تفاصيل أخرى».
وسمع أحد مصوري وكالة الصحافة الفرنسية دوي
إطالق نار آتيا ً من داخل قاعدة االتحاد األفريقي.
وأوضح الناطق العسكري باسم حركة الشباب

عبدالعزيز بو مصعب أنّ مقاتلي الحركة أصبحوا
في داخل المقر العام للقوات األجنبية في الصومال».
وقدّر مصدر أمني غربي عدد المهاجمين ما بين 15
و ،20مضيفا ً أنّ «ال شيء يسمح في الوقت الحاضر
بالتأكيد أنهم تمكنوا من الدخول إلى القاعدة» .كما
لم تتوفر أية حصيلة على الفور لكن حركة الشباب
أ ّكدت أنها قتلت عددا ً من جنود االتحاد األفريقي.
في السياق ،أعلنت «اميسوم» أنّ «كامل موظفي
اميسوم واألمم المتحدة في الصومال سالمون».
ولم تعط قوة االتحاد األفريقي في الصومال أية
تفاصيل عن تط ّور الوضع .يذكر أنّ مقر «اميسوم»
محصن للغاية ويقع ضمن محيط مطار مقديشو
ّ
المحاط هو نفسه بتدابير أمنية مشدّدة ويضم
سفارات عدة.

