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تتمات
وا�شنطن وطهران ( ...تتمة �ص)1

أن من لم يستطع إسقاط الرئيس
األسد في زمن الحرب والمقاطعة،
يعرف سلفا ً أنه لن يستطيع تحقيق
ذلك في زمن التفاوض.
نصر كامل لألسد يفسر النحيب
والعويل الذي بدأه وصف اإلعالم
السعودي لما جرى بالزلزال.
ف��ي ل��ب��ن��ان ق��ب��ل تلقي تداعيات
ه��ذا ال��زل��زال ،نجح الرئيس فؤاد
السنيورة بتهديد الحوار بين تيار
المستقبل وح���زب ال��ل��ه ،بإعالنه
عن المجلس الوطني لقوى الرابع
ع��ش��ر م��ن آذار ،ل��ي��ت��ول��ى الحوار
مع حزب الله ،وسط لغة عدائية،
أشعلت ردودا ً عالية السقف من
ح���زب ال��ل��ه ال����ذي ط��ل��ب م���ن تيار
المستقبل حسم أم��ره بين خيار
الحوار وخيار االفتراق.

واص��ل��ت ق��وى  14آذار تصعيد»
ال��ح��رب السياسية» ليس فقط ضد
ح��زب الله وحلفائه ،ب��ل أي��ض��ا ً ضد
مؤسسات ال��دول��ة ومنها الحكومة،
بإعالنها إنشاء «المجلس الوطني»
كـ» إطار يجمع األحزاب والمستقلين
وت��أل��ي��ف هيئة تحضيرية مهمتها
اقتراح برنامج عمل  14آذار للمرحلة
المقبلة ووض��ع نظامها الداخلي».
ج��اء ه��ذا اإلع�ل�ان على لسان رئيس
كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة
الرافض ،أصالً ،للتواصل والحوار مع
حزب الله .واعتبر السنيورة الذي تال
مقررات البيان الختامي لمؤتمر  14آذار
أول من أمس أن «الدولة لم تعد قادرة
على تأمين استمرارية مؤسساتها
وعاجزة عن إيجاد الحلول» ،وحمل
بشدة على الحزب وإيران.

حزب الله :مع من نتحاور

وفيما اعتبرت مصادر سياسية،
مجلس ق���وى  14آذار شبيها ً بما
يسمى «المجلس الوطني السوري»،
جاء رد حزب الله عنيفا ً بما يتناسب
مع الخطوة االنقالبية التي ق��ام بها
الجمع المتالشي في  14آذار ،مخيرا ً
تيار المستقبل بين استمرار التصعيد
من قبله ،وبين الحوار الذي من المقرر
أن تلتئم جلسته الجديدة غدا ً في عين
التينة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء»
إن «المنطق ال يستقيم بين جمع الماء
والنار في إناء واحد ،والحرب والسالم
في بيت واحد ،ولذلك فإن حزب الله

خيّر هؤالء المكابرين بصراحة ،بين
االستمرار في الحوار وتثبيت الطائف
وإع��ادة تفعيل المؤسسات وفقا ً لما
يقتضي ،أو البحث عن صيغة جديدة
تكون عبر مؤتمر تأسيسي يشترك فيه
الجميع».
ولفتت المصادر إلى أنه على تيار
المستقبل «أن يختار بوضوح ،بين
استكمال أع��م��ال ال��ح��وار م��ع توفير
مستلزماته ،أو قطعه مع ما يعني ذلك
من مفاعيل ،على رغم أن قطع الحوار
سيعود عليه بالضرر الكبير ،فالحوار
هو حاجة كبيرة لتيار المستقبل أكثر
منه لحزب الله».
ورأت مصادر أخرى عبر «البناء» أن
إعالن هذا المجلس هو بمثابة إجهاض
للحوار ،وأش���ارت إل��ى «أن م��ا فاقم
الوضع أيضا ً أداء بعض المسؤولين
داخل الحكومة من قضية اللبنانيين
ال��ذي��ن أبعدتهم اإلم����ارات» .ولفتت
المصادر إلى «أن أجهزة أمنية كانت
جزءا ً من ماكينة تلفيق التهم المزورة
لهؤالء المبعدين من اإلمارات في شكل
تعسفي ،زاعمة أن هؤالء متهمون في
قضايا أمنية تتصل بإرسال تحويالت
مالية تحت س��ت��ار جمع التبرعات
لحزب الله عن طريق تبييض أموال
ت���رد إل��ي��ه��م م��ن أم��ي��رك��ا الجنوبية
وأستراليا وأف��ري��ق��ي��ا» .واستغربت
المصادر كيف «أن لبنان لم يتبلغ
رسميا ً أسباب ترحيل اللبنانيين من
اإلمارات على رغم طلبه ذلك».
وفي السياق ،أكد حزب الله على
لسان رئيس المجلس التنفيذي في
حزب الله السيد هاشم صفي الدين،
«أن ما سمعناه عن انبثاق المجلس
الوطني من قبل فريق  14آذار يجعلنا
نفكر إن ك��ان ه��ؤالء يمزحون أم هم
جديون ،فإن كانوا جديين فهم بذلك
يريدون أن ينعوا الحكومة اللبنانية
القائمة التي هم فيها الغالبية ،وإن
كانوا يمزحون كما هي عادتهم وكما
هو األرج��ح ،فإن الحكم للناس ،وكل
هذا الكالم ال طائل منه على اإلطالق».
وج���اء ال���رد األع��ن��ف ع��ل��ى لسان
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب
محمد رعد الذي غمز من قناة االنقسام
في تيار المستقبل بين من هو مؤيد
للحوار وبين الرافض له ،وق��ال« :ال
نفهم معنى أن ندخل في حوار وتبقى
ألسنة السوء تتطاول على المقاومة
ومشروعها ،فإما أن نخوض ح��وارا ً
وسط أج��واء هادئة ومنضبطة ،وإما
أن نعرف م��ع م��ن ن��ت��ح��اور ،وم��ا هو
حجمهم ون��ف��وذه��م وتأثيرهم حتى

مخيمات الفل�سطينيين ( ...تتمة �ص)1

على داخل تنظيمهم وكتلتهم النيابية
والسياسية ،وه��ذا األم��ر ال يمكن أن
يستمر ،فنحن نسكت ونصبر ونترفع
عن أن نطل على اإلعالم بتصريحات
أو بسجاالت ،ولكن إلى متى التمادي
وزج ال��رؤوس في الرمال كالنعامة،
فأنتم غير قادرين أن تخبئوا أنفسكم،
ونحن دخلنا إل��ى الحوار لنتصارح
ونتفاهم على ال��ن��ق��اط ال��ت��ي يمكن
التفاهم عليها ،فلماذا تشتموننا في
ال��خ��ارج ،وه��و أم��ر غير مقبول ،فإما
أن تلتزموا بالحوار أو دعونا نذهب
ك��ل واح����د م��ن��ا ف��ي ح���ال سبيله».
وف��ي��م��ا ي��ن��ت��ظ��ر أن ت��ت��ف��اع��ل ه��ذه
المستجدات مع ما لها من تداعيات
سياسية على االستحقاقات الداهمة
وفي طليعتها رئاسة الجمهورية ،شدد
رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب
ميشال عون على أ ّنه لن يكون هناك
ات��ف��اق دوح��ة  2ي��ؤدي إل��ى انتخاب
رئيس للجمهورية ،ول��ن تتكرر هذه
«الغلطة».
ودع��ا ع��ون ،في «ذك��رى  14آذار»،
إل���ى «ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ق���وي يمثل
ويتح ّمل المسؤوليات الملقاة عليه
ويمثل بيئته تمثيالً صحيحاً» .وأ ّكد
عون دعم الجيش ،وقال« :كلنا جيش
في جرود عرسال وفي كل لبنان وكلنا
مقاومة ضد إسرائيل وضد التكفيريين
واإلرهابيين».
ف��ي غضون ذل��ك ،ب��دأ تنفيذ ق��رار
إبعاد عدد من اللبنانيين من اإلمارات
ب��وص��ول بعضهم إل��ى ب��ي��روت ،في
وقت كان رئيس الحكومة تمام سالم
يبحث هذا الموضوع في شرم الشيخ
مع نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس
مجلس ال���وزراء حاكم دب��ي الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم الذي أبدى
«اهتماما ً بالغا ً بما سمعه من سالم
ووعد بمتابعة األمر» ،لكنه في الوقت
نفسه ب��رر ال��ق��رار ب��أن��ه «إذا كانت
هناك إج���راءات اتخذت بحق بعض
اللبنانيين فإنها إج����راءات تعود
بالتأكيد إلى اعتبارات أمنية محددة
وال تتخطى هذه الحدود».

السنيورة يربط السلسلة
بإقرار بالموازنة

على خ��ط آخ��ر ،وف��ي إط��ار عرقلة
«ق��وى  14آذار» القضايا المطلبية،
أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى
«أن��ه خ�لال االجتماع ال��ذي عقد في
منزل السنيورة وضم وزي��ر التربية
الياس بو صعب ووزي��ر المال علي
حسن خليل والنائب جورج عدوان،

موغوريني تطالب ( ...تتمة �ص)1
إال أن سعي مسؤولة االتحاد األوروب��ي ،بأن يدرس
االت��ح��اد إرس��ال جنود إل��ى ليبيا لدعم حكومة وحدة
وطنية ،قوبل بالتشكك والتردد من حكومات االتحاد
القلقة في شأن المخاطر الموجودة في الضفة الجنوبية
للمتوسط.
يذكر أن وزراء خارجية االتحاد سيناقشون اليوم في
بروكسيل مقترحات موغيريني في شأن بعثة محتملة
إل��ى ليبيا في ح��ال تمخضت المحادثات التي ترعاها
األمم المتحدة لحل األزمة السياسية في ليبيا عن نتائج
إيجابية.
وأف��اد دبلوماسي طلب عدم نشر اسمه «نود أن نرى
اتفاقا ً أوالً ،نود أن نرى تفاصيل طلب من األمم المتحدة

قبل أن نبدأ إل��زام أنفسنا سياسيا ً بالتخطيط لعمليات
ستنطوي على خطورة وستدخلنا إلى بلد مضطرب على
نحو غير عادي».
فيما أش���ار دب��ل��وم��اس��ي��ون ب��االت��ح��اد إل��ى أن خطط
موغيريني ستتطلب بالضرورة إرسال بعض الجنود إلى
ليبيا حيث أصبح لمتشددي تنظيم «الدولة اإلسالمية»
وجود وتمركز ،كما بين آخرون أن إرسال االتحاد األوروبي
بعثة جديدة يقتضي طلبا ً من ليبيا وتفويضا ً من مجلس
األمن الدولي.
وكان االتحاد األوروبي أرسل خبراء في أمن الحدود إلى
ليبيا عام  2013لكنهم اضطروا لالنتقال إلى تونس بعد
عام واحد لعدم استقرار األوضاع.

للبحث في موضوع سلسلة الرتب
والراتب ،ربط السنيورة وعدوان إقرار
السلسلة بإقرار الموازنة ،ال سيما أن
هناك إجراءات خضعت لها السلسلة،
بحسب ال��س��ن��ي��ورة ،م���وج���ودة في
الموازنة».

عبوة في الشمال ورفض
المساومة على دم الجيش

أمنياً ،واصل الجيش اللبناني رصد
تحركات اإلرهابيين في جرود عرسال
متصديا ً لمحاوالت التسلل إلى مراكزه،
فيما أعلنت قيادة الجيش  -مديرية
التوجيه عن االشتباه أول من أمس
بحقيبة موضوعة على إحدى الطرق
الترابية في محلة العبودية  -عكار.
وبعدما كشف الخبير العسكري
على الحقيبة ،تبين أنها تحتوي على
عبوة ناسفة معدة للتفجير زنتها 20
كلغ من المواد المتفجرة ،حيث عمل
على تفكيكها .وقد بوشر التحقيق في
الموضوع لكشف هوية الفاعلين.
في سياق آخر ،كشف نظام مغيط
شقيق العسكري المخطوف إبراهيم
مغيط أن أج���واء ت��ف��اؤل تسود بين
صفوف األهالي ،ولفت إلى إيجابيات
في المفاوضات بانتظار لقاء المدير
ال��ع��ام ل�لأم��ن ال��ع��ام ال��ل��واء عباس
إبراهيم.
ف��ي األث���ن���اء ،ن��ف��ذ أه��ال��ي ش��ه��داء
الجيش اللبناني الذين سقطوا في
مواجهة اإلرهابيين في عبرا وطرابلس
وعرسال اعتصاما ً في ساحة الشهداء
ببيروت ،احتجاجا ً على إمكان التسوية
في قضية فضل شاكر ،وطالبوا بعدم
المساومة على دم الشهداء ،وتسليم
كل من حرض وهاجم الجيش وإعدام
المجرمين.

في عين الحلوة وثانيهما ضرورة تحصين الساحة الفلسطينية في لبنان
لمنع اختراقها من قبل الجماعات التكفيرية .وهذا الهدف يستلزم عمالً
مشتركا ً لبنانيا ً فلسطينياً.
وبحسب مصادر مطلعة فان قرار تبريد األجواء األمنية والسياسية داخل
المخيمات الفلسطينية ،ينتظر أن يشهد المزيد من الفعاليات التي تدعمه
خالل المرحلة المنظورة .وتقول هذه المصادر إن أبرز ما هو مطلوب إلنتاج
حالة تحصين المخيمات يتمثل باتخاذ عدة خطوات؛ منها تعميق االنسجام
األمني ضد تسرب اإلرهابيين إلى داخل المخيمات بين الدولة اللبنانية
وبين الفصائل الفلسطينية داخلها .وحتى هذه اللحظة يوجد تقويم مشترك
فلسطيني ولبناني بأن تجربة التنسيق األمني بين الطرفين في مخيم عين
الحلوة كانت إيجابية .وحاليا ً تبدي الفصائل الفلسطينية تعاونا ً مسؤوال ً
مع الدولة اللبنانية بخصوص أنها تقوم بإطالع األجهزة األمنية اللبنانية
على كل عنصر يتم إلحاقه في القوة األمنية في المخيمات الجاري العمل
لتعميم تجربة إنشاء هذه القوة فيها.
أما األمر الثاني الذي يحتاج لمعالجة جدية إلراحة األجواء األمنية في
المخيمات فيتمثل بتسوية األوضاع األمنية لنحو خمسة آالف فلسطيني في
مخيم عين الحلوة .فهؤالء يوجد بينهم فقط نحو خمسمئة فلسطيني هناك
ضدهم تهم أمنية مختلفة وتعتبر بين خطرة وأقل خطورة .أما الباقون
( 4500مطلوب) فتهمهم ثانوية كإطالق النار في المناسبات أو كتابة
شعارات على الجدران ،الخ...
ومن بين الخمسمئة األخيرين يوجد نحو خمسين مطلوبا ً يعتبرون
خطرين أمنياً ،ويوجد ضدهم اتهامات خطرة .وه��ؤالء يفترض معالجة
ملفاتهم في شكل حازم.
والواقع أن الصورة اآلنفة تظهر أن المشكلة األمنية داخل عين الحلوة
يسيرة ويمكن عالجها عن طريق ورشة عمل أمنية وقانونية تؤدي إلى
تسوية أوضاع  4500مطلوب بتهم بسيطة ،فيما تتم معالجة الخمسمئة
مطلوب اآلخرين على نحو خاص ووفق معايير محددة .فيما المشكلة تظل
متلخصة بخمسين مطلوبا ً فقط.
وتلفت المصادر عينها النظر إلى أنه من أصل  120ألف الجئ يقيمون في
عين الحلوة ،فإنه يوجد خمسة آالف مطلوب بتهم أكثرها غير ذات بال ،فيما
كل القصة تتعلق بخمسين مطلوبا ً خطرين من أصل خمسمئة مطلوب هناك
حاجة للتدقيق بملفاتهم األمنية.
تختم هذه المصادر أن قضية األمن في المخيمات الفلسطينية التي
يعتبر عين الحلوة أهمها ،يبدو حلها سهالً فيما لو توافرت إرادة تسهيل
الحلول من قبل الدولة اللبنانية وإرادة التعاون مع األجهزة األمنية
والدولة من قبل الفصائل الفلسطينية ،وهما أمران يبدو أنهما متوافران
في هذه اللحظة.

يوسف المصري

في الذكرى التاريخية ( ...تتمة �ص)1
وال��م��س��ت��ودع��ات وال��س��ج��ون وغ���رف العمليات
واستجلب السالح والمسلحون ،لترجمة أوامر
وتعليمات سيد البيت األبيض ،وتناوب ساسة
الخيل ال��س��ع��ودي على ام��ت��ط��اء أحصنة سباق
ال��ث��ورت��ي��ن ل��ب��ل��وغ ال��ه��دف ،ف��م��رة ي��س��وس بندر
وم��رة سعود وم��رات تولى الملك نفسه القيام
بالمهمة.
 في الذكرى التاريخية ال بد من هدية أبويةتاريخية تليق بمكانة األحصنة والرعاة والعرابين
والساسة واألم الحنون ،وال بد من اختيار مكان
ت��اري��خ��ي وس��ي��اق م��ن��اس��ب للكشف ع��ن الهدية،
هكذا ك��ان ك�لام وزي��ر الخارجية األميركية جون
كيري ،من شرم الشيخ هدية مناسبة للمناسبتين،
«ستجد الواليات المتحدة نفسها مضطرة في نهاية
المطاف للتفاوض مع الرئيس بشار األسد».
 ه���ي م���ب���روك ل��ك��ل م���ن ي��رت��ض��ي أن يكونحصانا ً أميركيا ً وال ينتبه أن معناها الوحيد أنه
يربط مصيره بالرسن األميركي ،فالوقت ليس
للتحليل ،وق��د توقعنا ذل��ك منذ سنتين ،في مثل
هذه األيام من عام  ،2013في سياق العد التنازلي
للمئة ي��وم لحسم القرار األميركي بالخروج من
خيار الحرب ،والذهاب لخيار التفاوض ،واعتبار
المشهد العسكري المتمادي والمتصاعد جزءا ً من

إثبات خيار التفاوض ،ال دليل النفي له.
 مبروك كبيرة تلقفها النائب وليد جنبالط،وع��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا ب���ارت���ب���اك ن��ي��اب��ة ع���ن ك���ل معسكر
الثورتين ،ثورتان ال بارك الله بهما ،وقد صارت
«إسرائيل» وحدها من يصفق لهما ،قال جنبالط:
«ال أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن الغضب إن
لم أقل االحتقار لموقف كيري» ،كما كان يتمنى
الموت بصاروخ لبول وولفوفيتز ،ثم تمنى دور
زب���ال ف��ي ن��ي��وي��ورك ،فبكى على كتف الصديق
جيف ،ثم بين يدي السيد حسن نصرالله ،يحتقر
جنبالط كيري ،وهذا حقه فنحن نشاركه االحتقار
لكيري م��ن قبل بكثير ليس بسبب موقفه هذا،
ب��ل بسبب غ��ب��ائ��ه وطبيعة ره��ان��ات��ه واختياراته
وأحصنته وأوهامه ،وثقتنا بأن الكاذب ال يمكن أن
يفوز يوماً ،فكيف نصدق أن من يحالف السعودية
ع��راب ديمقراطية ،وكيف نصدق أن من يحالف
تركيا عدو لـ«داعش» ،وكيف نصدق أن من يدافع
عن «إسرائيل» ويحميها في ذروة الخالف معها
يمكن أن يضمر الخير لعربي؟
 قال كيري لقادة الثورتين ،باي باي ،باي باييا حلوين ،كانت ثورة حلوة كتير ،وباي باي ،باي
باي يا حلوين.
ناصر قنديل

�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 اإلع�لام ,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

ال��ش��رك��ة اللبنانية للمواصالت 6100
ش.م.ل.

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

2015/02/04 2014/12/23 RR144578197LB

اسم المكلف

رقم المكلف

2015/01/20 2014/12/18 RR144589518LB

221987

2015/01/16 2014/12/19 RR144585445LB

شركة سنتر ابو جخ للكهربائيات

914219

اينو بوس YNO PO’S

217996

2015/01/23 2014/12/22 RR144585520LB

جانغل ميست ش.م.م

2015/01/20 2014/12/23 RR144589827LB 1056391

شركة رامادا انترناسيونال

215547

2015/01/20 2014/12/18 RR144585581LB

ميرال للنوافذ ش.م.م

345970

2015/01/16 2014/12/19 RR144589875LB

مؤسسة الغضبان للتجارة العامة

208460

2015/01/20 2014/12/18 RR144585670LB

شركة ميشال بيطار وشركاه

88511

2015/01/16 2014/12/19 RR144589994LB

شركة ليان كوزميتكيس ش.م.م

188150

2015/01/19 2014/12/22 RR144585927LB

صيدلية جديدة

18129

2015/01/19 2014/12/22 RR144590034LB

خالد محمد الحسن

187841

2015/01/22 2014/12/23 RR144585935LB

بفرلي اوتيل ش.م.ل

5614

2015/01/19 2014/12/19 RR144590079LB

ال���ي���س���ا ت���ري���دن���غ 165141 ELISSA
TRADING

2015/01/23 2014/12/19 RR144586065LB

الشركة االلكتروميكانيكية للتجارة 8245
والمقاوالت ش.م.م

2015/01/21 2014/12/22 RR144590241LB

35386

2015/01/19 2014/12/22 RR144586233LB

شركة لحود ش.م.م

11868

2015/01/16 2014/12/19 RR144590326LB

الشركة العصرية الوطنية للتجارة 13285
ش.م.م (موناكو)

2015/01/20 2014/12/18 RR144586321LB

انطوان سمعان العاقوري-عميل 27686
جمركي مرخص

2015/01/22 2014/12/23 RR144590374LB

عمر محمد سليم قاطرجي

231822

الشركة المتحدة للمواد الكيمائية 313042
ش.م.م
كونستركشن سرفيسوز اند تريدنغ 134700
ش.م.ل

2015/01/16 2014/12/22 RR144579935LB

ش��رك��ة ص��ي��ف��ي وزي����ن ال��ت��ج��اري��ة 77
ش.م.م

221545

2015/01/16 2014/12/19 RR144580553LB

شركة ب��ره��وش اخ���وان  -لسكال 10363
ش.م.م

شركة علي اكبر زادة ش.م.م

كونيكشن ش م م

217080

ش��رك��ة اف�����ران ح��ب��وب ال��ح��دي��ث��ة 10639
ش.م.م

2015/01/16 2014/12/22 RR144586732LB

2015/01/19 2014/12/19 RR144581956LB

217996

2015/01/23 2014/12/22 RR144582483LB

مطعم مسايا الذوق ش.م.م
R E S T A U R A N T
MASSAYA
EL.ZOUK
S.A.R.L

314257

2015/01/23 2014/12/22 RR144587485LB

علي محمد صوفان

244316

2015/01/22 2014/12/23 RR144582639LB

شركة ج.ل.ك .ش.م.م

315231

عبد الرحمن طالل المسعود

271372

2015/01/19 2014/12/18 RR144582877LB

دي دي بي ليفنت ش.م.ل.

2015/01/16 2014/12/23 RR144587548LB 1308560

ازور للسفر والسياحة لصاحبها 300101
باسم انيس سراي الدين

2015/01/16 2014/12/22 RR144582951LB

ميتلوورك ش.م.م.

2015/01/21 2014/12/23 RR144587579LB 1279990

323451

2015/01/20 2014/12/19 RR144583020LB

افران مار جرجس

72141

2015/01/23 2014/12/19 RR144584042LB

محطة نظير ويوسف بو ضومط

75140

2015/02/04 2014/12/23 RR144584087LB

ادفيتام ش.م.ل

83626

2015/01/16 2014/12/22 RR144584201LB

شركة افتيموس للتجارة بواسطة 87731
وك��ي��ل التفليسة ال��م��ح��ام��ي ب�لال
ابوضاهر

2015/01/17 2014/12/22 RR144584250LB

نوري محمد محمد
التفليسة المحامي جورج الخوري

اينو بوس YNO PO’S

نبيل الياس شلهوب

2015/01/16 2014/12/19 RR144587494LB

2015/01/19 2014/12/22 RR144587707LB

س��ل��ي��م��ان ان���ت���رب���راي���زس  -ال 957370
غورماندين

2015/01/20 2014/12/23 RR144587724LB

عباس محمود منصور

895040

2015/01/16 2014/12/19 RR144587741LB

عباس محمود منصور

895040

2015/01/16 2014/12/19 RR144587826LB

شركة كوموير ش.م.م.

99588

2015/01/26 2014/12/16 RR144584317LB

شركة الغد ش.م.م

220408

2015/01/21 2014/12/23 RR144587962LB

احمد حلمي نجم الدين

537145

2015/01/19 2014/12/22 RR144584524LB

شركة تاما فود ش.م.ل

342077

2015/01/16 2014/12/22 RR144588781LB

شيكتوك ش.م.ل

447742

2015/01/20 2014/12/22 RR144584626LB

ب��ل��و م��ن��ت��ن ش.م.م 235779 BLUE /
MOUNTAIN

2015/01/19 2014/12/19 RR144588906LB

غرين تاغ ش.م.م 400240 GREEN TAG
S.A.R.L

2015/01/16 2014/12/23 RR144584674LB

سيكوريتاس

231603

2015/02/05 2014/12/22 RR144588923LB

بوزابار ش.م.م

320064

2015/01/20 2014/12/19 RR144584759LB

هايك هاكوب باتوزيان

289168

2015/01/19 2014/12/18 RR144588968LB

الماسة للتوزيع ش.م.ح

230021

2015/01/16 2014/12/22 RR144585105LB

احمد داود منصور بواسطة وكيل 2015/01/16 2014/12/22 RR144589186LB 1497094
التفليسة المحامي دنيا سليمان

شركة كار فور يو (توصية بسيطة) 2015/01/19 2014/12/22 RR144585140LB 1360706

مؤسسة قرنبش التجارية (محمد 243949
رائف قرنبش )

2015/01/20 2014/12/23 RR144589274LB

مؤسسة ناصر محمد الجبالي

126472

2015/01/26 2014/12/18 RR144589328LB

ال  .اي  .غروب ش.م.م

123852

2015/01/16 2014/12/19 RR144589359LB

شركة كوبالن ش.م.م

2732

كيتررز اند فود سرفيسز هولدنغ 227653
ش.م.ل

2015/01/16 2014/12/22 RR144585167LB
2015/01/16 2014/12/22 RR144585269LB

عصام أحمد بعدراني

42435

RR142935355LB

جان الياس شعيب

53016

RR146122799LB

محمود وفيق خليفة

59549

RR146127345LB

هاشم حسين القبرصلي

85550

RR146122502LB

أمين عبد الحفيظ فواز

92320

RR146122184LB

منزر محمد علي القصاص

93819

RR146122935LB

نادر جان باسيل

94583

RR146122621LB

نزيه عبد الغني قاسم

94600

RR142935262LB

جوزف جورج عازار

153822

RR146122768LB

حيدر نصوحي حيدر

189127

RR146121983LB

فادي شحادة ناصيف

221954

RR146122286LB

محمد فضل رمال

223693

RR146121855LB

أنطوان ميشال زهار

226264

RR146122555LB

أحمد محمد حسن

229473

RR146122944LB

شادي جوزف القزي

242211

RR146121949LB

سعيد مطانيوس عون

243922

RR146122581LB

عمر إيلي ضاهر

246940

RR146122578LB

روني وليم حرفوش

268001

RR146122431LB

محمود عدنان عيتاني

292266

RR146121952LB

نادي ادفانسد سوكر أكاديمي

295546

RR146123848LB

محمد علي لبيب مرتضى

313929

RR142935421LB

وائل حسن الحاج

535043

RR142935293LB

كارين رامز ملحم دو ليون

542953

RR142935523LB

جمال محمد علي عز الدين

563795

RR142935214LB

عبدالله الحبيب وأوالده هولدنغ ش.م.ل

846717

RR146123729LB

وليد شمس الدين صعب

1036547

RR142935687LB

الفرد بديع جلوان

1229812

RR146121833LB

بالل احمد سعادة

1436138

RR142935381LB

رشاد لبيب المرتضى

1496824

RR142935364LB

ليلى لبيب المرتضى

1505771

RR142935418LB

عمر أحمد شحاده

1681239

RR142935259LB

جمال جعفر مازح

1778909

RR142935449LB

ميرور ايماج كونسالتينغ ش.م.م

2001632

RR142935347LB

شركة اكس ريم تورز ش.م.م

2035203

RR142935320LB

بوليغرين ش.م.ل أوف شور

2160354

RR142935660LB

شركة ناسكو اي.تي هولدنغ ش.م.ل

2326660

RR146123803LB

وسيم فؤاد حبيب

2420128

RR142935700LB

شركة ميرا (أوف شور) ش.م.ل

2458942

RR146123919LB

بي يونغ ش.م.م

2553966

RR142935656LB

جمعية المؤسسة العربية لمسرح الدمى والعرائس

2865227

RR142935435LB

جمعية النور والمحبة اللبنانية

2950703

RR142935276LB

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات بالنيابة
لؤي الحاج شحادة
التكليف 433
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية ال��واردات – المصلحة المالية
اإلقليمية في البقاع – دائرة التحصيل ،المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول المرفق للحضور
إلى مركز الدائرة الكائن في زحلة ـ السراي الحكومي 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 موقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية.
رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

الرقم
الضريبي

RT000037927LB

2014-11-03

2014-11-12

حسين عبد الغني امامة

854147

RT000038035LB

2014-10-31

2014-11-11

أم الخير أحمد نصوح العظيم

865130

RT000038095LB

2014-11-03

2014-11-13

RT000037942LB

2014-11-11

2014-12-16

شركة الهدى العقارية ش.م.ل 2838

ش���رك���ة دول���س���ي «ال���ي���اس 44833
التنوري وشركاه»
نجاح داوود شمالي

192857

حسن محمد شاهين

232986

RT000038184LB

جهاد نظير الميس

1634178

RT000037818LB

المركز الصيني للتجارة العامة 2056561
China center group
SARL

RT000037819LB

ال��ش��رك��ة اللبنانية للزراعة 13289
وال����ري ال��ح��دي��ث ش.م.ل ـ
الميكو ـ

RT000038168LB

2014-11-11

2014-12-16

2014-11-13

2014-12-16

2014-11-18

2015-01-28

2014-11-18

2015-01-28

RT000012361LB

2014-04-14

2015-02-11

نبيه نعمه عازار
طوغان محمد عراجي

14477

RT000015279LB

2014-04-10

2015-02-04

2015/01/16 2014/12/22 RR144590533LB

شركة ألبان شتوره للتجارة 45113
العامة واالستيراد والتصدير

RT000015293LB

2014-04-09

2015-02-10

ام .ام .ج ش .م .م283491 M. M. J. S. .
A. R. L

2015/01/16 2014/12/18 RR144590618LB

شركة رويال باكج ش.م.م

684025

2015/01/16 2014/12/19 RR144590754LB

ش��رك��ة ال��م��س��ت��ق��ب��ل ل�لإن��م��اء 1664571
وال��ت��ع��م��ي��ر ح��س��ي��ن ام��ام��ة
وشركاؤه

RT000015412LB

2014-04-11

2015-02-04

بي.اف.سي .ماركت

476122

2015/01/16 2014/12/19 RR144590808LB

شركة ذي دايلي ستار ش.م.ل

6386

VISPERA SARL

2015/01/20 2014/12/22 RR144590555LB 1981741

شركة الكو الومنيوم

9058

2015/01/20 2014/12/23 RR144590927LB

كنكون ورايتد ار ش.م.م

98584

2015/01/16 2014/12/19 RR144590989LB

م��ع��ام��ل ج��م��ال حسني حوماني 126127
لصناعة المراجل البخارية

(ج���ان حنا ح���رب) 986660 GLOBAL
F U R N I T U R E
SOLUTIONS EST

محمد عصام عالء الدين شمسي باشا

41033

RR146122811LB

علي عبد األمير جمعة

2015/01/16 2014/12/19 RR144586600LB

ام جي اي وشركاهم
ش.م.م

شقير للتجارة  -عادير بواسطة وكيل 80267

فيصل يوسف حديب

38306

RR146121997LB

14067

2015/01/17 2014/12/19 RR144586539LB

264240

244067

محمد أحمد جمال

37530

RR142934960LB

13909

ش��رك��ة هوسبيتكس لوجستكس 686227
ش.م.ل

2015/01/16 2014/12/22 RR144586975LB

2015/01/16 2014/12/22 RR144581616LB

شارل ديب كرم

36253

RR146122096LB

RT000015269LB

2015/01/20 2014/12/23 RR144590480LB

2015/01/16 2014/12/18 RR144581125LB

الياس جوزيف كردي

31665

RR146122414LB

RT000015262LB

ش��رك��ة ال��ح��ب��ت��ور غ���روب ش.م.ل 2361
هولدنغ

داب هاند غروب ش.م.م

شركة فاليفرتك ش.م.ل أوف شور

6764

RR146123750LB

2014-04-16

2015/01/19 2014/12/22 RR144586485LB

انفورميشن تكنولوجي سيستمز 7937
ش.م.م

شركة دوم  12ش.م.ل أوف شور

3722

2014-04-10

الغد انترتانمنت ش.م.ل

10008

إسم المكلف

RR146123879LB

2015-02-11

599990

2015/01/23 2014/12/22 RR144586644LB

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

2015-02-03

2015/01/21 2014/12/23 RR144590476LB

2015/01/16 2014/12/19 RR144581029LB

2015/01/19 2014/12/22 RR144581355LB

تاريخ لصق
LIPANPOST

شركة التوضيب والشحن السريع 223031
FAST

2015/01/19 2014/12/19 RR144579714LB

معامل ج��ورج توفيق اب��و ج��ودة 67708
(نينكس)

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ لصق
LIPANPOST

2015/01/20 2014/12/18 RR144585343LB

محطة سن الفيل  -حرش ثابت

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الواردات ـ دائرة ضريبة الدخل
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ
شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني 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 الخاص بوزارة المالية:

اسم المكلف

سعد الدين عنتر للتجارة (سعد 2015/01/19 2014/12/22 RR144589376LB 1884215
الدين محمد عنتر )

2015/01/20 2014/12/23 RR144579674LB

بالومينو ش.م.م

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

�إعالنات ر�سمية

2015/01/16 2014/12/22 RR144591105LB

غلوبل ماركت اجنسي ( ج.م.ا) 2015/02/05 2014/12/22 RR144591128LB 1465770
ش.م.م
ماكيا ش.م.م

2015/01/20 2014/12/23 RR144591145LB 1558870

مؤسسة خضر الجمل التجارية

79419

2015/01/29 2014/12/22 RR144591220LB

جبران متني وشركاه

85574

2015/01/19 2014/12/22 RR146946305LB

محمد حسين الشامي

127474

2015/01/16 2014/12/19 RR146946345LB

ب.ل.و .كوميونيكايشن ش.م.ل

254008

2015/01/16 2014/12/22 RR146946711LB

شركة الشمال السياحية (الناعورة) 12835
ش.م.ل
غلوبال ديستريبيوشن ش.م.م

2015/01/20 2014/12/23 RR146946835LB

2121938

ألبير جوزف سمعان

202447

RT000041804LB

2014-12-31

2015-01-30

المدرسة اإلنجيلية األرمنية

90969

RT000041833LB

2015-01-05

2015-01-29

RT000041722LB

2015-01-02

2015-01-30

شركة البقاع لإلنماء العقاري 683104
وال��ت��ج��اري ال��ي��اس أب��و فرح
وشركاه
وقف كنيسة مار أنطونيوس 1245822
للروم األرثوذكس
حسن أحمد حاطوم

RT000041819LB
RT000041826LB

253535

2015-01-02
2015-01-05

2015-01-29
2015-01-29

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف 485

2015/01/16 2014/12/19 RR146946892LB 1537828

محمود احمد الرشيدي

152992

2015/01/21 2014/12/22 RR146946901LB

شركة ستراتم ش.م.ل

497872

2015/01/19 2014/12/23 RR146947677LB

ترايدكس ش.م.م

192712

2015/01/20 2014/12/22 RR146947685LB

عدنان احمد عرقجي

100758

2015/01/19 2014/12/22 RR146947717LB

شركة ع وس كرونورا ش.م.م

485483

2015/01/19 2014/12/23 RR146947734LB

بيلدينغ اند بيلدينغز ش.م.ل.

2015/01/16 2014/12/22 RR146947748LB 1530511

مؤسسة نسمكو للتجارة العامة 54233
والمقاوالت
طارق العزاوي

مهدي حيدر المكحل

RT000036620LB

2015-01-02

2015-01-28

2015/01/19 2014/12/23 RR146947884LB

2015/01/20 2014/12/22 RR146948213LB 2481385
2015/01/19 2014/12/23 RR146948289LB

احذية ايلي

78919

بسام حسين عبدالله

2015/01/16 2014/12/23 RR146948394LB 1800164

التكليف 510

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة ـ
مصلحة العمليات ـ دائرة خدمات الخاضعين ،المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى دائ��رة المراقبة الضريبية واالس��ت��ردادات في مديرية الضريبة على القيمة
المضافة ،مبنى وزارة المالية ،قرب قصر العدل ـ شارع كورنيش النهر ـ بيروت ،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 الخاص بوزارة المالية:
إسم المكلف
محمد رياض كنعان

رقم المكلف
2011038

رقم البريد المضمون
RR133449758LB

التكليف 515

