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م�صر بد ً
ال من �أنقرة والدوحة والريا�ض ( ...تتمة �ص)1

ل��ح��زب ال��ل��ه ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه ال���ذي رعى
زيارة الوفد القيادي لحماس برئاسة محمد نصر
إلى إيران ،واإلفراج عن موازنات مجمدة لحركة
ح��م��اس م��ن ال��دع��م اإلي���ران���ي منذ ال��خ�لاف على
تموضع حماس في األزمة السورية.
ف��ي لبنان ،يبدو ح��زب الله الشريك اللبناني
في الحلف الدولي اإلقليمي ،الذي يواجه الهجمة
واالرت��ب��اك األميركيين ،مستمرا ً بم ّد الجسور
وإع����داد المنصات لكن ب�لا أوه���ام ح��ول سرعة
النتائج ،م��ع جرعة تحذير م��ن التفاؤل المفرط
بالحلول ،فما يدور على مجمل الساحات يوحي
بالمواجهة المستمرة ول��و لتحسين األوض���اع
التفاوضية ،وتبدو المؤشرات المحيطة بوضع
الحزب في هذه المعادالت مدعاة للحذر سواء ما
يتصل بملف المحكمة الدولية ،أو ملف تصنيفه أو
س ّمي بجناحه العسكري على لوائح
تصنيف ما ُ
اإلرهاب ،أو المواجهة مع «داعش» و«النصرة» في
عرسال وجرود السلسلة الشرقية.

عرسال والجيش والمسلحون

في األثناء ،وبينما الجيش شدد من إجراءاته األمنية
لتضييق الخناق على المسلحين في جرود عرسال،
فارضا ً االستحصال على تصريح للتنقل بين البلدة
والجرد األم��ر ال��ذي دف��ع برئيس بلدية عرسال علي
الحجيري الملقب بـ«أبو عجينة» والشيخ مصطفى
الحجيري (أبو طاقية) إلى تحريض أهالي عرسال ضد
هذا اإلجراء.
وق��ط��ع األه��ال��ي ط��ري��ق عين الشعب ب��اإلط��ارات
المشتعلة وتجمع أكثر من  200شخص احتجاجا ً
على التدابير األمنية التي اتخذها الجيش اللبناني
لتضييق الخناق على المسلحين ،كما تجمهر عدد
من األهالي وأصحاب الكسارات بالقرب من حاجز
الجيش في وادي حميد ،إال أن الجيش عمد إلى تفريق
المتجمهرين.
وفيما أك��دت المؤسسة العسكرية ،أن إج���راءات
الجيش المستحدثة على الطرق المؤدية إلى الجرد،
تهدف إلى حماية أهل عرسال من تنقل اإلرهابيين،
اعتبرت مصادر عسكرية لـ«البناء» أن «هذه اإلجراءات
تأتي في سياق ما يجب أن يقوم به الجيش ميدانيا ً
لعزل عرسال عن جرودها وتعطيل وظيفة هذه البلدة
كقاعدة لوجستية لإلرهابيين ،إذ من غير المقبول أن
يستمر الجيش بالسماح بتمرير ما يحتاجه اإلرهابيون
من أجل االستمرار في خطف العسكريين».
وفي السياق ،اعتبرت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن
رد فعل «أبو طاقية» و«أبو عجينة» يأتي خارج اإلطار
القانوني وخدمة لإلرهابيين» .وسألت المصادر لماذا
السكوت من جانب الدولة عن هذين الرجلين اللذين

يجاهران علنا ً بدعمهما للجماعات اإلرهابية».
وفي إطار أمني آخر ضمن الحملة االستباقية التي
تشنها األجهزة األمنية ضد اإلرهابيين ،وبعد توافر
معلومات حول نشاط مشبوه لمجموعة في الشمال،
أوقفت شعبة المعلومات في األم��ن العام في جبل
البداوي المدعو «و ».الذي وصف بأنه «رئيس أخطر
شبكة إرهابية تتواصل مع تنظيم داعش» .وقد بوشر
التحقيق مع الموقوف حول مجموعته والمهام األمنية
والعسكرية المكلف بها.

حزب الله :ال حلول قريبا ً
في لبنان والمنطقة

سياسياً ،لفتت مواقف لحزب الله استبعد فيها حل
الملفات العالقة في المدى المنظور ،رابطا ً هذا األمر
بالتطورات المعقدة في المنطقة.
وأكد نائب األمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم
«أن المنطقة اليوم في حالة مراوحة ،فال حلول وال
غلبة وال إنجازات ،وبمعنى آخر ال حل قريبا ً في سورية
وال في مواجهة «داعش» وال في العالقات السعودية
اإليرانية وال في مجموعة من المشاكل الموجودة في
منطقتنا ،ومن ضمنها ال حل قريبا ً في لبنان لكثير من
القضايا العالقة الرتباطها بالمشروع الموجود في
المنطقة».
وأك��د قاسم خ�لال رعايته لقا ًء خاصا ً مع رؤس��اء
وأع��ض��اء االت��ح��ادات والمجالس البلدية والهيئات
االختيارية ف��ي ص��ور ،أن «ح���وار ح��زب الله وتيار
المستقبل الذي انطلق مفيد للبنان ،ألنه يق ّرب وجهات
النظر في معالجة بعض القضايا .وفيما أشار إلى أن
«اللقاء األول كان إيجابياً» ،اعتبر أن «مسار الحوار هو
المسار الصحيح في هذا البلد».
و أك��د رئيس كتلة المستقبل ف��ؤاد السنيورة «أن
توجهنا إلى الحوار مع حزب الله هو من أجل إفساح
المجال إلع��ادة إحياء فكرة التمسك بلبنان الوطن
وبحريته وسيادته واستقالله ،وبدولته ال��ق��ادرة
والعادلة وم��ن أج��ل إع��ادة تفعيل وتعزيز وحماية
مؤسساته الدستورية».
وشدد خالل إحياء تيار المستقبل والمجلس البلدي
لبلدية بيروت الذكرى األولى الغتيال الوزير السابق
محمد شطح في شارع عدنان الحكيم في محلة ميناء
الحصن في بيروت على «أن الحوار هو أيضا ً من أجل
وق��ف التدهور المستمر أمنيا ً واقتصاديا ً ومعيشيا ً
وال��ذي يطاول كل لبنان وليس منطقة بعينها وكل
اللبنانيين وليس فريقا ً منهم .والحوار يأتي من أجل
اإلسهام في تخفيف االحتقان والتشنج والتطلع إلى
األمام بحثا ً عن توافق من أجل تجاوز مأزق الشغور
الرئاسي الذي يجب العمل بجدية وبمثابرة للخالص
منه ،ألن استمراره يفتح الباب على تفاقم السلبيات
وتعاظم األخطار والشرور».
وكان رئيس الحكومة تمام سالم أكد «الحرص على
تدعيم أجواء الحوار بما يؤمِّن الح ّد األدنى المطلوب

اعت�صام �أمام ( ...تتمة �ص)1
ورف���ع المتظاهرون ي��اف��ط��ات حملت ص��ور سلمان
والجدحفصي ،مؤكدين أن المساس بالعلماء وبالرموز
السياسية والدينية يمثل الذهاب بالبحرين إلى المجهول.
وش���ددوا في هتافاتهم على أن الحكم يتحمل كامل
المسؤولية عن هذه االستهدافات واالستفزازات للشعب،
وأن م��ا س��ت��ؤول إليه األم���ور سيكون ه��و ال��ذي يتحمل
مسؤوليتها نتيجة لهذه القرارات الحمقاء.

ومساء ،أعلنت جمعية «الوفاق» عن اعتقال سلمان
من قبل السلطات» ،مشيرة إلى انه «ما زال لدى المباحث
الجنائية منذ عشر ساعات».
ولفتت إلى أن «استهداف سلمان مغامرة خطرة وغير
محسوبة ويعقد المشهد السياسي واألمني في البالد».
ودعت إلى اإلفراج الفوري عنه واحترام العمل السياسي
ووقف استهدافه.

من االستقرار والهدوء» ،داعيا ً إلى االستفادة من أجواء
الحوار والتهدئة.
وقال سالم بعد لقائه أول من أمس رئيس المجلس
النيابي نبيه بري في عين التينة« :اطلعت على الجهود
التي يبذلها الرئيس بري في هذا المجال ،وهي والحمد
لله واع��دة ،ونأمل أن يكون هناك مطلع العام المقبل
مزيد من هذا الحوار وأن يؤدي إلى نتائج طيبة».

متهمون جدد
في اغتيال الحريري؟

وفي السياق ،ش��ددت مصادر مطلعة في « 8آذار»
لـ«البناء» على «أن الحوار بين تيار المستقبل وحزب
الله سيحدث انفراجات شعبية ويعالج االحتقان السني
الشيعي ،لكن ال يتوقع منه أن يسجل خروقاً ،أو حلوال ً
للملف الرئاسي وقانون االنتخابات» .لكن أوساطا ً
أخرى ذهبت أكثر من ذلك ،معتبرة «أن غاية الحوار
الرئيسة هي خفض مستوى التشنج للحؤول دون أي
انفجار داخلي يخطط له من قبل األجهزة األجنبية ،ال
سيما أن هذا االنفجار من شأنه أن يضر بمصلحة لبنان
ككل ومصلحة الطرفين على حد سواء».
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،لفتت األوس���اط إل��ى «أن هناك
معلومات نقلتها أوس��اط دبلوماسية غربية وأحد

حما�س بدون م�شعل (تتمة �ص)1
النواب ،بأن هناك عملية اتهام مباشر لقيادة حزب
الله من قبل المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس رفيق
الحريري قد تتوج باستدعاء بعض عناصره من الصف
األول خالل الشهرين المقبلين» ،مشيرة إلى «أن الكل
يعلم خطورة هذا األمر».
وأكدت المصادر «أن هذا النائب نقل هذا الجو إلى أحد
رؤساء الكتل الوسطية الذي يستعد بدوره للمثول أمام
الشهادة ،والذي أبدى خشيته الكبيرة من هذا التصرف
وخطره على الوضع في لبنان».

الراعي يعزي
بشهداء الجيش بقاعا ً

إلى ذلك ،زار البطريرك الماروني بشارة الراعي منطقة
البقاع حيث قدم واجب العزاء لعائالت شهداء الجيش:
محمد معروف حمية في سهل طليا ،عباس مدلج في
الصوانية وعلي البزال في البزالية .وأكد الراعي في
تصريحات له «أن دماء كل الشهداء الذين سقطوا هي
الضمانة األساسية لحماية لبنان».
وفيما دعا خاطفي العسكريين ألن يطلقوا سراحهم
كي يعودوا إلى عائالتهم ،سأل الله «أن تكون 2015
سنة سالم ،وأن يحمي الله الجيش والمقاومة وكل من
يبذل من أجل لبنان وشعبه وكيانه».

محاربة الإرهاب ( ...تتمة �ص)1
وتقترح الوثيقة تعهد جميع األطراف بااللتزام بنتائج
التفاوض ،على أن تضمن ذلك ال��دول الراعية للمؤتمر
وأن تصدر بقرارات ملزمة عن مجلس األمن الدولي ،وفق
الفصل السادس ،كما تنص على التزام محاربة االرهاب
بكافة أشكاله.
واع��ت��ب��رت الوثيقة ب��ي��ان جنيف أس��اس��ا ً للعملية
التفاوضية وااللتزام بدعم جهود الموفد الدولي ستيفان
دي ميستورا كما االلتزام بمحاربة اإلرهاب بكل أشكاله،
وااللتزام بإحالة جميع القضايا الخالفية إلى لجنة تقريب
وجهات النظر ،فإذا فشلت إلى لجنة تحكيم دولية حيادية،
وفي حاالت استثنائية يتم اللجوء إلى استفتاء الشعب.
أما في المسائل إالجرائية ،فتفضل المعارضة التوافق
على مكان إجراء المفاوضات وتاريخ بدئها رسمياً ،على أن
تبدأ بالقضايا األساسية األقل إشكالية.
كما وتطالب الوثيقة بتسريع عملية فصل حزب البعث
عن جميع أجهزة الدولة خالل  3أشهر على األكثر ،وإلغاء
جميع القوانين المكبلة للحريات ،والسماح بالعمل
السياسي واإلعالمي.
إضافة إلعالن جميع األطراف وقف العنف في سورية
وإطالق سراح المعتقلين والمخطوفين وإصدار عفو شامل
عن جميع المطلوبين والسماح بعودة جميع السياسيين
المقيمين في الخارج من دون مساءلة.
وفي مقدمة اإلج��راءات الدولية تأتي ضرورة حصول
توافق دولي على قاعدة بيان جنيف ،على أن توقع عليه
دول الرباعية اإلقليمية (مصر والسعودية وتركيا وإيران)،
ثم يصدر بعد ذلك عن مجلس األمن الدولي بقرار ملزم وفق
الفصل السادس.
ويصدر مجلس األمن أيضا ً قرارا ً بوقف إطالق النار في
سورية ،وتشكيل قوات حفظ سالم دولية وعربية ،فضالً
عن اصدار قرار بحظر توريد السالح لجميع األطراف.
كما تنص الوثيقة على أن المرحلة االنتقالية يقودها
مؤتمر وطني من قوى المعارضة والسلطة يشرف على
أداء الحكومة االنتقالية ويكون بمثابة مجلس انتقالي
يتفق على عدد أعضائه بين المعارضة والسلطة.
وتبدأ العملية السياسية بعقد مؤتمر وطني يشارك

فيه ،مثالثة ،ممثلين عن السلطة والمعارضة وهيئات
المجتمع المدني ،ينتهي بتشكيل حكومة انتقالية تتمتع
بالصالحيات الكاملة الممنوحة لرئاسة الجمهورية
ومجلس الوزراء في الدستور الحالي.
وتشكل الحكومة من شخصيات سياسية ووطنية
عامة يتم التوافق عليها مثالثة من السلطة ،والمعارضة،
وشخصيات وطنية ،يتم التوافق عليهم.
كما يشكل مجلس عسكري موقت ،يشارك فيه ضباط
من الجيش السوري ،ومن المسلحين المؤمنين بالحل
السياسي واالنتقال الديمقراطي ،على أن يخضع للحكومة
االنتقالية ،تنحصر مهمته في قيادة المؤسسة العسكرية،
خالل المرحلة االنتقالية.
وتنتهي المرحلة االنتقالية بإجراء انتخابات عامة
شفافة ومراقبة دولياً ،وتشكيل مؤسسات الحكم في ضوء
نتائجها ،وينتخب البرلمان وفق مبدأ النسبية ،على أن
تكون سورية دائ��رة انتخابية واح��دة ،ومن بين مهمات
المجلس النيابي الدستورية انتخاب رئيس للجمهورية.
وختاما ً في المبادئ العامة للدستور المنشود والتي
تتضمن  14بنداً ،أبرزها االقرار بوجود مكون قومي كردي.
يأتي ذل��ك بعد ي��وم على اع�لان الخارجية السورية
استعداد دمشق للمشاركة في اللقاء التمهيدي التشاوري
في موسكو.
وقال مصدر في الخارجية «إنه في ضوء المشاورات
الجارية بين الجمهورية العربية السورية وروسيا
االتحادية حول عقد لقاء تمهيدي تشاوري في موسكو
يهدف إلى التوافق على عقد مؤتمر للحوار بين السوريين
أنفسهم من دون أي تدخل خارجي تؤكد الجمهورية
العربية السورية استعدادها للمشاركة في هذا اللقاء
انطالقا ً من حرصها على تلبية تطلعات السوريين إليجاد
مخرج لألزمة».
وأض��اف المصدر «أن سورية تؤكد أنها كانت وما
زالت على استعداد للحوار مع من يؤمن بوحدة سورياة
أرض �ا ً وشعبا ً وبسيادتها وقرارها المستقل بما يخدم
إرادة الشعب السوري ويلبي تطلعاته في تحقيق األمن
واالستقرار وحقنا ً لدماء السوريين كافة.

وحزب الله بطريقة ال يمكن لبدوي عربي بعفويته أن يرضاها بعيدا ً
عن المبادئ والقيم والسياسة ،وهي تعلم أنها تستثمر رصيد الشهداء
لتنصر حلف إقليمي مرجعيته واشنطن ويحالف «إسرائيل» ،بوجه
الحلف الذي يخلص لفلسطين والمقاومة.
دار الزمان دورته وصار على حماس أن تختار ،فال قطر وال تركيا
تقدران على جلب حلول سياسية بمستوى فك الحصار عن غزة،
وإش��راك حماس في طبخة تسوية «مشرفة» تتضمن االنسحاب من
األراضي المحتلة العام  67ومن ضمنها القدس الشرقية لقيام دولة
تتقاسمها حماس وفتح ضمن لعبة انتخابية وتنافسية وتبادلية ،وال
تركيا وقطر تجرآن على منح حماس ماالً وسالحا ً لمقاومتها ،ودفتر
الشروط األميركي صارم بكل ما يتصل بـ«إسرائيل» ،خذوا فنادق
عشرة نجوم لقادتكم ،لكن قرشا ً واحدا ً ممنوع أن يدخل لكتائب عز
الدين القسام وال بندقية وال عبوة فما بالك بالصاروخ ،فإما أن تتخلى
حماس عن مقاومتها وتضمر وتتالشى بقوة هويتها اإلخوانية ،أو
تتمسك بخيارها المقاوم بعدما منح مقاوموها لقيادتها السياسية
ال��ت��ي ادع���ت ق���درة الجمع بين الهويتين مهلة أرب���ع س��ن��وات وباءت
بالفشل وصار وقت االختيار.
كل المعطيات المتوافرة تقول إن حماس حسمت لصالح أولوية
خ��ي��ار ال��م��ق��اوم��ة لكن م��ع ان��ت��ق��ال ه���ادئ ال يفتت وح��دت��ه��ا ،وال يهز
صورتها ،وال يكسر رغبة وعواطف مريديها بالتواصل مع جماعات
الحلف ال��ذي سكنت منزله أرب��ع سنوات ،فالعالقة مع تركيا وقطر
على رغم المساوئ هي مالذ وصلة رحم إخوانية على رغم التهجير
المنظم بأوامر سعودية ،وكذلك العالقة بإخوان مصر وسورية ،لكن
البوصلة حسمت لحماس الفلسطينية والمقاومة على حساب حماس
العصبية المذهبية اإلخوانية وليس بديالً عنها ،ستبقى العصبية
واإلخوانية ،لكن ليس على حساب الهوية الفلسطينية والمقاومة ،هذه
حصيلة المناقشات المطولة التي حملها موفدو حماس الداخل إلى
قيادة الخارج ،وإلى حلفاء األمس ،حلفاء ما قبل الحرب على سورية،
من دون إرفاقه بنقد ذات��ي واضح وج��ريء يستحقه الذين أصابهم
الجرح ولحقتهم المرارة بسبب انقالب الحلفاء وقلة الوفاء والطعن
في الظهر.
ت��واف��ق حلف المقاومة على رغ��م ال��م��رارة على أول��وي��ة الخيارات
الكبرى ،ففتح الباب لعودة حماس ،وق��ررت إي��ران بتدخل من سيد
المقاومة السيد حسن نصرالله إعادة الموازنات المتوقفة على رغم
شح الموارد في حرب األسعار التي يتعرض لها سوق النفط ،وتقبلت
سورية ألن المهم واألهم المقاومة وفلسطين ،لكن يبقى شيئان ،األول
أنه ال يمكن بناء البيت الجديد بالحجارة القديمة والمشاعر بيوت الثقة،
وخالد مشعل لم يعد الشخص الذي يمكن منحه الثقة مرة أخرى ،فما
قاله في زمن التخندق ضد سورية ،وتهكمه على إي��ران والمقاومة
باالبتسامة الصفراء و«الذين اطمأنوا هاتفياً» ،وما وصف به أمير
قطر وحاكم إسطنبول ،هي مشاعره الحقيقية ،والثاني ،أن األحزاب
الكبرى التي تؤمن بتداول المسؤوليات ،تقف أمام المنعطفات وتقول
لقد مررنا بزلزال كبير تسبب به أحد ما ،ورهاناته الخاطئة ،وتصرفه
الشخصي بمقدرات التنظيم لحساب مراهقة ووهم كادا يدمرا ما بنته
دماء الشهداء وفي مقدمهم القادة ،وأن التصحيح يجب أن يترافق مع
معادلة عنوانها ال بد من فتح صفحة جديدة ،وال بد ألحد ما أن يدفع
الثمن ،والثمن ليس عقوبة إن بقي خالد مشعل في الدوحة في فندق
سبعة نجوم بعد تعيين بديل عنه رئيسا ً للمكتب السياسي ،لم يتورط
بحروب اإلخوان المسلمين في مصر وسورية.
ثمة ما يقول أن هذا سيحدث بعد زي��ارة ال��وداع لخالد مشعل إلى
طهران وما سيناله من تكريم الذاهبين إلى التقاعد.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة االلتزام الضريبي  ,المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

123952

RR133726853LB

2014/13/5

2014/9/7

اسم المكلف

الشركة اللبنانية للخدمات 315774
التجارية والعقارية ش.م.م

RR133726840LB

2014/14/5

2014/7/7

زياد عبد العزيز درنيقة

رقم البريد المضمون

الرقم الضريبي

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2305
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة االلتزام الضريبي  ,المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

محمد ابراهيم سليم حداد

44849

RR133728182LB

2014/9/6

2014/8/7

جرجس الياس انطوان

693955

RR133728205LB

2014/9/6

2014/11/7

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2305
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة االلتزام الضريبي  ,المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

كنعان حسن كيالني

1923492

RR133732244LB

2014/10/9

2014/16/9

اسم المكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد المضمون

شارلي جميل العلم

2156354

RR133732108LB

2014/10/9

2014/16/9

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2305
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة االعتراض واالستئناف ،المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
سمير يوسف الداعوق

الرقم الضريبي
502239

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

2014/5/8 RR133729545LB

تاريخ اللصق
2014/18/9

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2305

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة االعتراض واالستئناف  ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
خالد علي حسن

الرقم الضريبي
1476107

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

2014/12/8 RR133729713LB

تاريخ اللصق
2014/18/9

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2305
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة االعتراض واالستئناف  ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
بسام صبحي الولي

الرقم الضريبي
102080

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

2014/27/8 RR133730005LB

تاريخ اللصق
2014/16/9

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2305
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة االعتراض واالستئناف  ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
ميشال نعيم مسلم

الرقم الضريبي
830155

رقم البريد المضمون
RR133730226LB

تاريخ الزيارة الثانية
2014/4/9

تاريخ اللصق
2014/17/9

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2305
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة معالجة المعلومات  ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

جوزف سالم الياس

151811

2014/20/8 RR133730053LB

2014/16/9

سامر مرشد درباس

304112

2014/20/8 RR133730022LB

2014/16/9

ع���ب���د ال����ق����ادر م��ح��م��ود 592100
الصيادي

2014/20/8 RR133730138LB

2014/16/9

2014/20/8 RR133730209LB

2014/16/9

ايفون الياس دبس

1035293

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2305

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة معالجة المعلومات  ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم البريد المضمون

الرقم الضريبي

س��م��ي��ر م��ح��م��د روح����ي 46531
حمداش
بالل عاطف نافع

232515

سليم محمد رياض صاري 1817142

تاريخ اللصق

تاريخ الزيارة الثانية

2014/27/8 RR133730455LB

2014/16/9

2014/27/8 RR133730478LB

2014/16/9

2014/27/8 RR133730402LB

2014/16/9

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2305
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة معالجة المعلومات  ,المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف
اسحق جرجي اسحق

الرقم الضريبي
1133939

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة التدقيق الميداني  ,المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

1244913

2014/8/9 RR133731632LB

2014/17/9

ش��رك��ة ال��س��اح��ل االخ��ض��ر 1419698
للتجارة و الزراعة ش.م.م.

2014/5/9 RR133731782LB

2014/17/9

حنا صليبا منصور

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2305
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة االلتزام الضريبي  ,المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

مصطفى سعد الله بكري

100602

2014/15/9 RR133732451LB

2014/21/10

عبد الله منيب عدره

169423

2014/15/9 RR133732553LB

2014/21/10

2014/15/9 RR133732417LB

2014/21/10

ج���ورج���ي���ت م���وري���س 1834403
البعيني

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2305
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة
لبنان الشمالي  -دائرة االلتزام الضريبي  ,المكلفين ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد
المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر
التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه
سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

الرقم الضريبي

اميرة عبد القادر الكردي 144893

رقم البريد المضمون
RR133732425LB

تاريخ الزيارة الثانية
2014/19/9

تاريخ اللصق
2014/23/10

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2305

2014/17/9

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية محافظة الشمال
وسيم مرحبا
التكليف 2305

الرقم الضريبي

سعد الله مصطفى بكري

100584

2014/15/9 RR133732479LB

2014/21/10

تاريخ اللصق

2014/28/8 RR133730243LB

رقم البريد المضمون

اسم المكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

تاريخ اللصق

راتب محمد جنيد

40659

2014/15/9 RR133732465LB

2014/22/10

فيصل محمد جنيد

42354

2014/15/9 RR133732519LB

2014/22/10

مصطفى ع��ب��د اللطيف 44741
كباره

2014/15/9 RR133732540LB

2014/21/10

إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستئجار مركز لدائرة
رياق ،موضوع استدراج العروض رقم ث
 4د 8447/تاريخ  ،2014/8/6قد مددت
لغاية ي��وم الجمعة  2015/1/23عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20000 /ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2014/12/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 2323
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض إلجراء مزايدة لبيع أعمدة
حديدية ومواد غير صالحة لالستعمال في
منطقة النبطية.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20000 /ل.ل.

تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/1/23عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2014/12/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 2323
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
العروض العائد الستئجار مركز لدائرة
رياق ،موضوع استدراج العروض رقم ث
 4د 8447/تاريخ  ،2014/8/6قد مددت
لغاية ي��وم الجمعة  2015/1/23عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20000 /ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2014/12/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 2323

