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�إعالنات وتتمات

منظمة التحرير ( ...تتمة �ص)1

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين ـ المكلفين ال��واردة أسماؤهم في
الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان – بعبدا  -قرب السرايا الطابق الثاني هاتف
05/920102:
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.
اسم المكلف
ش��رك��ة ال���ف���ارس ل��ل��ص��ن��اع��ة و
المقاوالت
بروفشينال برينتنغ بروداكشن
ش.م.م
جورج نجيب مارديني
شركة فتراكو
الشركة العالمية آلالت القهوة
(جورج نجار وشركاه)
عادل الياس بو كرم
مارون أديب ضو
دامي ديامنشي
شركة فورنيكوم ش.م.م
نت ديزاين بالس
عصام عارف يونس
عماد حسن برق
شركة انداستريال سبار بارتس–
»أي.اس.ي» ش.م.م
جابيكو ش.م.م

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

رقم المكلف
9562

RR147351210LB

15/02/11

15/03/03

9853

RR147351149LB

15/02/11

15/02/26

55011
56262
64510

RR150043063LB
RR147350130LB
RR147350024LB

15/02/11
15/02/11
15/02/11

15/02/26
15/02/26
15/02/26

186381
214164
218216
235456
296901
556122
1588397
1829762

RR150043267LB
RR150045118LB
RR147349091LB
RR150052357LB
RR150051524LB
RR150044713LB
RR150044112LB
RR147353618LB

15/02/10
15/02/12
15/02/11
15/02/06
15/02/12
15/02/12
15/02/11
15/02/11

15/03/02
15/02/26
15/02/26
15/03/03
15/02/27
15/02/26
15/03/05
15/02/27

2411783

RR147356591LB

15/02/06

15/03/06

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
661
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين ـ المكلفين ال��واردة أسماؤهم في
الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان  -بعبدا  -قرب السرايا الطابق الثاني هاتف
05/920102:
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

كميل ميشال بطرس
فريد ميشال بطرس
نبيل ميشال بطرس
جبران ميشال بطرس
ابناء ميشال بطرس
عماد الياس الهبر

87934
87938
87943
87947
87992
105691

RR150042880LB
RR150042862LB
RR150042902LB
RR150042893LB
RR150042859LB
RR150043015LB

15/02/13
15/02/13
15/02/13
15/02/13
15/02/13
15/02/13

15/02/26
15/02/26
15/02/26
15/03/02
15/02/26
15/02/26

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
661
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين ـ المكلفين ال��واردة أسماؤهم في
الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان  -بعبدا  -قرب السرايا الطابق الثاني هاتف
05/920102:
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
شركة فولتا باور سيستم ش.م.م
لينك ترافيل ايجنسي ش.م.م
شركة نافكو ش.م.ل
ستارتكس (ا-ج)
مسعود اخوان –كوان غورمان
ورث�������ة ه����اك����وب ب���غ���داص���ار
دميرجيان
شركة مديكار ش.م.م
شركة سافكو ش.م.م
سيروارط ارتين ارابفيان
نبيل مارون عساف
شركة منشورات ومكتبة القيامة
ش.م.م
م��ؤس��س��ة ك��م��ال ط��ان��ي��وس ك��رم
ش.م.م
ش.م.م
ك������وزم������دي������ك������ا
–COSMEDIKA S.A.R.L
ش����رك����ة م���ي���دك���ي���ر ش.م.م
–MEDCARE S.A.R.L
شركة علي عفيف سليم وشركاه
دلتا ش.م.م
سايد فريد مراد
شركة تكنو-ميكانيك ش.م.م
بست مارك ش.م.م
سيتي غريل ش.م.م
الياس روكس الحاج
الوون التجارية ش.م.ل
فولتا باور سيستيمس ش.م.م

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

7916
8077
10028
83620
86741
115360

RR147351585LB
RR146637105LB
RR150042876LB
RR146638185LB
RR147347855LB
RR146625062LB

15/02/16
15/02/16
15/02/17
15/02/16
15/02/16
15/02/16

15/02/27
15/02/27
15/02/27
15/02/27
15/02/27
15/02/27

123558
146758
188365
203215
216944

RR147347135LB
RR146620900LB
RR146633395LB
RR150047839LB
RR143326784LB

15/02/16
15/02/17
15/02/16
15/02/17
15/02/17

15/02/26
15/02/27
15/03/27
15/03/02
15/03/03

313090

RR150051127LB

15/02/16

15/02/27

315999

RR150051232LB

15/02/17

15/02/26

458617

RR150050736LB

15/02/16

15/02/26

482219

RR150043032LB

15/02/17

15/03/06

1445332
1535694
1839870
1849923
1912323
1978371
2241817

RR150047462LB
RR147354777LB
RR147353533LB
RR147352453LB
RR150043681LB
RR150048560LB
RR147356469LB

15/02/16
15/02/16
15/02/16
15/02/16
15/02/17
15/02/13
15/02/16

15/02/27
15/02/27
15/02/27
15/02/27
15/03/09
15/02/26
15/02/27

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
661
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين ـ المكلفين ال��واردة أسماؤهم في
الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان  -بعبدا  -قرب السرايا الطابق الثاني هاتف
05/920102:
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
شركة دي سي الكترونيكس
ش.م.م
الشركة الحديثة للهندسة
والمقاوالت ش.م.م

رقم المكلف
8240

رقم البريد المضمون
RR147348357LB

تاريخ الزيارة الثانية
15/02/19

تاريخ اللصق
15/02/27

248770

RR150052122LB

15/02/19

15/03/06

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
661
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات المكلفين ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول
أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان –بعبدا-قرب السرايا الطابق الثاني هاتف 05/920102:
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

شركة متابالست ش.م.م

8264

RR147352467LB

جوزيف مخايل نصر
فؤاد جميل الزغبي
عبدالله حسيب طرابلسي
شركة صامد ش.م.م
شركة غرانادا للتجارة العامة ش.م.م
طرو هاروتيون حجي مانوكيان
بسام بهيج حمزة
هيثم فرحان صالح
ايلي حنا كيروز
لوسيا درويش الجميل
بتكجي غروب للطباعة والتغليف (ش.م.م)

19133
97073
165696
215877
219845
229162
690035
760925
1249271
2017899
2565773

RR150044470LB
RR150042978LB
RR150043094LB
RR143326909LB
RR150052723LB
RR150042765LB
RR146621785LB
RR150044639LB
RR150042350LB
RR150044466LB
RR147348269LB
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
661

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية -مالية محافظة جبل لبنان  -دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل لبنان  -بعبدا  -قرب السرايا  -الطابق الثاني هاتف920102/05 :
لتبليغ 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:
رقم البريد
المضمون
RR147352189LB
RR146636357LB
RR147349763LB
RR150046997LB
RR147347820LB

تاريخ الزيارة
الثانية
21/01/15
12/01/15
22/01/15
21/01/15
22/01/15

16/02/15
13/02/15
13/02/15
13/02/15
16/02/15

89829
103877
103877
104673
108594
109226
123852
128471
131033
131271
132355
133962
135285
138013
150065
154283
159806

RR147347691LB
RR146637065LB
RR147347657LB
RR147347541LB
RR147347351LB
RR147347365LB
RR146620595LB
RR146625354LB
RR146620122LB
RR146620167LB
RR146620003LB
RR147348136LB
RR147348096LB
RR146621383LB
RR147355432LB
RR147355211LB
RR143329471LB

21/01/15
19/01/15
22/01/15
21/01/15
21/01/15
21/01/15
22/01/15
16/01/15
21/01/15
22/01/15
21/01/15
22/01/15
22/01/15
21/01/15
21/01/15
22/01/15
22/01/15

13/02/15
16/02/15
16/02/15
13/02/15
13/02/15
13/02/15
13/02/15
16/02/15
16/02/15
16/02/15
13/02/15
16/02/15
17/02/15
13/02/15
13/02/15
16/02/15
17/02/15

165486
166613
175860
180106
183823
186989
189280
190323
190469
191372
191902
192824
200224
201541
213159
215351
222105
228422
243822

RR147356044LB
RR147355857LB
RR147355830LB
RR147355494LB
RR143330276LB
RR143330687LB
RR143329879LB
RR147355097LB
RR147355004LB
RR143329247LB
RR143329278LB
RR143329088LB
RR143328428LB
RR143328286LB
RR143326926LB
RR143326869LB
RR150052564LB
RR150044126LB
RR150052215LB

21/01/15
22/01/15
22/01/15
21/01/15
19/01/15
20/01/15
20/01/15
21/01/15
21/01/15
22/01/15
23/01/15
21/01/15
20/01/15
21/01/15
22/01/15
21/01/15
20/01/15
22/01/15
21/01/15

13/02/15
18/02/15
13/02/15
13/02/15
16/02/15
13/02/15
13/02/15
16/02/15
13/02/15
18/02/15
13/02/15
16/02/15
18/02/15
16/02/15
13/02/15
16/02/15
13/02/15
13/02/15
16/02/15

294470
298061
303819
310661

RR146625703LB
RR15001538LB
RR150051379LB
RR150051317LB

23/01/15
22/01/15
22/01/15
21/01/15

17/02/15
03/03/15
19/02/15
17/02/15

803743
476100
692438

RR150050838LB
RR150048074LB
RR146636119LB

21/01/15
21/01/15
21/01/15

16/02/15
16/02/15
13/02/15

877650

RR147345925LB

21/01/15

16/02/15

1077838
1158899
1160166
1395036
1453415
1473897

RR145604287LB
RR146624699LB
RR146626672LB
RR147344908LB
RR147344633LB
RR150048220LB

20/01/15
23/01/15
16/01/15
22/01/15
22/01/15
22/01/15

13/02/15
16/02/15
16/02/15
06/03/15
17/02/15
16/02/15

& CATERING SERVICE
CONSULTATION

1500803

RR146638450LB

21/01/15

13/02/15

شركة كاباتانتا ش.م.م
LIFRA S.A.R.L
شفيقة جورج الدكاش
ديفلوبمانت ان��د ماناجمانت سرفيسز
ش.م.ل
شركة كاي كونسلت ش.م.ل
انجاز االرض الخضراء ش.م.م
كسليك  793ش.م.ل

1534303
1733014
1841561
1897783

RR146635467LB
RR147354162LB
RR150050400LB
RR146624005LB

21/01/15
22/01/15
23/01/15
16/01/15

13/02/15
17/02/15
17/02/15
16/02/15

2369964
2408330
2439065

RR147356129LB
RR147356574LB
RR147356906LB

22/01/15
21/01/15
21/01/15

13/02/15
13/02/15
13/02/15

اسم المكلف

رقم المكلف

شركة امالك ش.م.ل
عازار للسياحة والسفر
شركة باخوس للتجارة والتسويق
حليم نسيب حواط
م��ؤس��س��ة حمصي للموسيقى  -يوسف
حمصي وشركاه
مكتبة حليم
البيت اللبناني الماليزي للتجارة ش.م.م
البيت اللبناني الماليزي للتجارة ش.م.م
الاليد ديزل ليبانون ش.م.م
سولينكو ش.م.م (مقدسي عالم الدهانات)
شركة بوبلي سكرين ش.م.م
ال.اي .غروب ش.م.م
نور فارس زعرب
مايجور ش.م.م
انتر ش.م.م
TRIOLA MIDDLE EAST SARL
غاال ستار
شركة نادر التجارية ش.م.م
MUPI-LIBAN S.A.R.L
شركة لطوف ترايدينغ (ل.ت.س)ش.م.م
ب.ف .غروب ش.م.م
ش��رك��ة ل��وج��ي��س��ت��ك��و ش.م.م s.a.r.l
LOGISTICO
توينغ مامبر سيب ش.م.م
ليم وشركاه ش.م.م
مارلين بروموشيون ش.م.م
برادات الفرسان ش.م.م
ميدل ايست كوربوريشن ش.م.م
انتغريترز ش.م.م
بالطون ش.م.م
كلوك وير انترناسيونال ش.م.م
ذي.ات.كومباني ش.م.ل
مون اليت ش.م.م
غالمور ش.م.م
باتيكوم لبنان ش.م.م
شركة ميغا كومبيوترسيتي ش.م.م
شركة المشاريع والمواد ش.م.م
شركة كاالهو السياحية ش.م.م
شركة ضو للمقاوالت واالستثمارات ش.م.م
شركة ناريمكو ش.م.م
ابراهيم موسى سبيتي
الشركة المتحدة الفنية والتجارية المحدودة
 اوتيكو ش.م.لانطوان الياس فرح – محروقات وغيار زيت
تكنيمد (حكيم وشركاه)
فون هاوس تريدينغ كومباني ش.م.م
غ��ول��دن غ��روب للمأكوالت والمشروبات
ش.م.م
شركة نمور وابي راشد للهندسة ش.م.م
جوني كمال سلمان
ملتيميديا بروموشنز ش.م.م

8740
73048
77379
83147
86690

MULTIMEDIA PROMOTIONS
S.A.R.L

سينرجي فانيانشيال ش.م.م
SYNERGY FINANCIAL
الن جوزف عبده
ناظم منيف حماده
منغل ش.م.م
ام تي غروب ش.م.م.
اكسبو سانت انطوان
ساوا غروب ش.م.م

تاريخ اللصق

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 657

اإلرهاب ،كما أن هناك أطرافا ً في المعارضة رفضت إدراج السعودية وإسرائيل وتركيا
ضمن الدول الداعمة لإلرهاب في سورية».
كما نوه إلى أن تصريحات أحد المعارضين (سمير العيطة) بممارسة الدولة
السورية لإلرهاب «قراءة طفولية للوضع ،أما المجتمع الدولي فيمارس النفاق تجاه
مسألة اإلرهاب في سورية».
واعتبر أن الواليات المتحدة أوجدت االئتالف المعارض لمحاربة اإلرهاب الذي
سبق له إنكار وجوده ،متهما ً الغرب بأنه يريد ضرب الجيوش العربية بعضها ببعض
خدمة «إلسرائيل» وتحقيقا ً ليهوديتها ،كما شكر الجعفري روسيا على تقديمها كافة
التسهيالت لعقد هذا اللقاء.
وكان منسق اللقاء التشاوري فيتالي نعومكين ،قال في وقت سابق أن اللقاء
شكل قاعدة لحل سلمي لألزمة ،وقال في مؤتمر صحافي« :تمكن الطرفان ،الحكومي
والمعارض ،وللمرة األولى ،من تبني وثيقة سياسية ،وبوسعي أن أسميها «منصة
موسكو».
وأشار نعومكين إلى أن مشاورات موسكو شكلت قاعدة للقاءات مقبلة أينما ستعقد،
مضيفا ً أن ما تم التوصل إليه ال يمكن أن يتجاهله أحد ،وأردف قائالً« :توصلنا إلى
نتائج جدية على رغم أن البعض قد يشعر بالتشاؤم».
وتابع المنسق قائالً إن «موسكو »-2كان لقاء تشاوريا ً بحتاً ،وال يعتبر عملية
تفاوضية ،وهو ليس بديالً لعملية جنيف ،مشيرا ً إلى أن نتائج المفاوضات في جنيف
أخذت في االعتبار أثناء التحضير للقاء موسكو.
وأك��د المنسق الروسي أن بعض األط��راف المشاركة في المشاورات تراجعت
عن موافقتها على الورقة بعد انتهاء االجتماعات على رغم موافقتها عليها في اليوم
الختامي ،مشيرا ً إلى احتدام الجدل في شأن البند الثاني من الورقة ،موضحا ً أنه لم
يستكمل بحث البند الثالث لضيق الوقت.
وقال نعومكن إن أسس العملية السياسية المستقبلية يجب أن ترتكز إلى الحفاظ
على وحدة األراضي السورية ومؤسسات الدولة ،مؤكدا ً أن األطراف خرجت بتفاهمات
تدعو إلى الضغط على الدول المعنية بوقف تدفق اإلرهاب .وختم حديثه بأنه ال يمكن
التوصل إلى حلول سريعة ألزمة كبيرة مثل أزمة سورية.
أما بخصوص عدم حضور معارضين آخرين إلى موسكو ،أكد المنسق أن موسكو
وجهت دعوة لالئتالف المعارض لكن األخير تغيب وذلك لرغبته بأن يكون ممثالً
وحيدا ً عن المعارضة.
من جهته ،قال قدري جميل رئيس حزب اإلرادة الشعبية المعارض إن المبعوثين
اتفقوا على مجموعة مبادئ من بينها الدعوة إلى اتفاق سياسي يستند إلى وثيقة تم
التوصل إليها في جنيف عام  2012ووضع نهاية للتدخل الخارجي في سورية.
وأضاف إنهم ال تساورهم شكوك في أن هذه المحادثات يمكن أن تثمر حلوال ً لكل
المشاكل لكنهم تمكنوا من االتفاق على بضع نقاط ،مضيفا ً أنه يتعين النظر إلى نصف
الكوب المملوء وليس إلى النصف الفارغ.
وأشار جميل إلى أن «ضيق الوقت لم يفسح المجال أمام تقدم أكثر ،ولكن ما تم
إنجازه مرضي ( )...وأؤكد أن االجتماع نجح بالوصول إلى اتفاق هام يضع األساس
لرؤية مشتركة لم يكن لها نظير في تاريخ األزمة السورية».
وأكد أنه ستتم «متابعة العمل جديا ً خالل األيام المقبلة من أجل التنفيذ العملي
الجدي إلجراءات بناء الثقة ،واألرضية باتت متوافرة إلحداث اختراق كهذا» ،مضيفا ً
في نفس الوقت أنه «لم يكن لدينا وهم بأن اجتماع موسكو سينهي األزمة السورية،
ولكنه حلحلها».
كما لفت جميل إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق هام بين غالبية المعارضة على هامش
المناقشات في موسكو على توجيه نداء إلى األمين العام لألمم المتحدة لمطالبته
بتسريع عقد مؤتمر جنيف  3وإعادة النظر في تشكيلة وفد المعارضة من دون إقصاء
أحد».
وأكد أن ذلك «هام جدا ً ألنه عمليا ً يلغي أحد أسباب فشل جنيف  ،2وثانيا ً يكسر ذلك
االحتكار الذي فرض على المعارضة السورية بتمثيلها األحادي في جنيف  .»2ورأى
أنه «تكون اليوم جسم واضح المالمح من المعارضة السورية بالداخل».
من جانبه ،أعلن سمير عيطة ممثل «المنبر الديمقراطي السوري» عن اختالف
جوهري بين موقفه وموقف هيئة التنسيق من جهة ،وموقف قدري جميل رئيس
حزب اإلرادة الشعبية السوري من جهة أخرى ،معتبرا ً أن «الوثيقة األهم في هذا اللقاء
واإلنجاز األكبر لمؤتمر موسكو  2هو الوثيقة التي توافقت عليها المعارضة قبل اللقاء
مع الوفد الحكومي ،الفتا ً إلى أنها «تحتوي عناصر سياسية وميدانية وإنسانية وهي
أسس بناء الثقة بين األطراف» ،من دون أن يحددها.
ولكن نفى العيطة أن يكون كل مبعوثي المعارضة أيدوا مجموعة المبادئ التي تم
االتفاق عليها ودعا إلى إجراءات لبناء الثقة ومعالجة القضايا اإلنسانية .وقال إنه
«على رغم الخسائر البشرية في سورية فإن األسد على ما يبدو لم يفهم بعد ما هو
الحل السياسي» .وعبر عن اعتقاده بأن «النظام السوري» فوت فرصة للمضي نحو
حل سياسي .وأضاف أن «هذه الوثيقة ال تساعد في تحقيق األمل بل إنها تدمره».
واعتبر العيطة أن المشاورات في موسكو لم تلب التوقعات ألن رئيس الوفد
الحكومي السوري الجعفري «أضاع فرصة الحوار ألنه مجرد من الصالحيات لالتفاق
على شيء ،ونح ّمل األسد مسؤولية خطف بصيص األمل لعدم إعطائه الوفد الحكومي
صالحيات في اتخاذ القرار».
واتفقت الوفود من حيث المبدأ على ضرورة محاربة اإلرهاب وإنهاء التدخل األجنبي
لكنها اختلفت في شأن ما الذي يعنيه ذلك بالضبط.
وكانت هناك نقطة أخرى للخالف وهي حملة يقوم بها األكراد من أجل الحصول
على الحكم الذاتي ورفضهم نزع سالحهم .وتقول دمشق إنه ال ينبغي أن يسمح
سوى للجيش السوري بحمل السالح .وقالت المعارضة إن ذلك ينبغي أن يحدث في
المستقبل بعد االنتقال السياسي.
وقال المشاركون إنهم ناقشوا فرص العودة إلى المحادثات في جنيف التي انهارت
العام الماضي ولكن لم يتم اتخاذ قرارات في هذا الشأن.
ميدانياً ،أسفر تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في حي الزهراء في مدينة حمص إلى
جرح أكثر من  10مدنيين بعضهم في حالة خطرة ،إضافة ألضرار مادية كبيرة في
المكان.
وقد تعرض الحي المذكور في مرات سابقة لعدد من التفجيرات اإلرهابية المتكررة
والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء معظمهم من النساء واألطفال.
جاء ذلك في وقت أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان رفضها أن تكون طرفا ً
بأي صراع مسلح على أرض مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.
فبعد تصريحات متضاربة ،جاء بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ليؤكد
أن أساس الموقف الفلسطيني الرسمي ،هو رفض التدخل عسكريا ً في الميدان ،من
باب عدم الرغبة في زج الشعب الفلسطيني في أتون الصراع بسورية ،وعدم اعتبار
الجانب الفلسطيني طرفا ً في هذا القتال.
وجاء بيان التنفيذية بعد ساعات قليلة من إعالن مسؤول ملف مخيم اليرموك في
المنظمة أحمد مجدالني ،عن توافق فلسطيني سوري في شأن عملية عسكرية ضد
«داعش» ،وقبل التوصل إلى موقف يقضي بالتراجع عن التدخل العسكري المباشر
لصالح التعاون مع الجهات الدولية بما فيها وكالة الغوث إلنقاذ المخيم وتجنيبه
الحروب والخراب ،وفق تعبير تنفيذية منظمة التحرير.

دعوة لحضور اجتماع
الجمعية العمومية العادية السنوية

لمساهمي شركة البنك اللبناني الكندي ش.م.ل( .قيد التصفية)
حضرات السادة المساهمين،
تحية وبعد،
يتشرف مص ّفيا شركة البنك اللبناني الكندي ش.م.ل( .قيد التصفية) بدعوتكم
لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لمساهمي الشركة المق ّرر
عقدها يوم الثالثاء الواقع في  ،2015/4/28في تمام الساعة الحادية عشرة من
قبل الظهر في المركز المؤقت للشركة الكائن في بيروت ،ميناء الحصن ،الشارع
الرئيسي ،مبنى أتريوم ،الطابق الثاني ،وذلك للبحث والتداول في جدول األعمال
التالي:
جدول االعمال:
تالوة تقارير المصفيين عن اعمال السنوات المالية المنتهية على التوالي بتاريخ
 2013/9/8 ،2012/9/8و. 2014/9/8
تالوة تقارير مفوضي المراقبة عن اعمال السنوات المالية المنتهية على التوالي
بتاريخ  2013/9/8 ،2012/9/8و. 2014/9/8
البحث والتداول بموضوع بحسابات السنوات المالية المنتهية على التوالي
بتاريخ  2013/9/8 ،2012/9/8و 2014/9/8والمصادقة عليها.
البحث والتداول بموضوع ابراء ذمة المصفيين عن األعمال التي قاموا بها خالل
المنتهية على التوالي بتاريخ  2013/9/8 ،2012/9/8و. 2014/9/8
ال ّثني على جهود المصفيين وإعادة النظر في أتعابهما بما يتناسب مع هذه الجهود
وما ت ّم تحقيقه لغاية تاريخه.
البحث والتداول بموضوع تعيين مفوضي مراقبة للشركة عن السنة المالية
المنتهية بتاريخ . 2015/9/8
البحث والتداول بموضوع االنذارات الموجهة من مجموعة أبو نحل الى بعض
مساهمي شركة البنك اللبناني الكندي ش.م.ل( .قيد التصفية) والمتعلقة بشركة
“غلوبال انترناشيونال انفست (شركة قابضة) ش.م.ل.
أية مسائل طارئة.
إن نسخا ً عن البيانات المالية وتقارير مدقق الحسابات المستقل وتقرير
المصفيين عن اعمال السنوات المالية المنتهية على التوالي بتاريخ ،2012/9/8
 2013/9/8و 2014/9/8متوفرة ل��دى مكتب شركة البنك اللبناني
الكندي ش.م.ل (قيد التصفية) على العنوان المبين اعاله ،إبتداءا ً من تاريخ
 2015/4/11في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.
آملين حضوركم هذا االجتماع لألهمية والفائدة واألصول.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

مص ّفيي شركة البنك اللبناني الكندي ش.م.ل( .قيد التصفية)
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