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تتمات � /إعالنات
لماذا اعتمدت المقاومة ( ...تتمة �ص)1

لي�س لدى �إيران ( ...تتمة �ص)1

 يعرف المسؤولون اإلي��ران��ي��ون أنّ السوريين الداعمين للرئيس بشاراألسد والذين يشكلون عماد الدولة السورية وقوة صمودها وثباتها ومصدر
التضحيات التي تقدّمها في ساحة الدفاع عن الخيارات االستراتيجية التي
أي شكل
تتشارك فيها إيران مع سورية ،هم أهل الدولة المدنية الذين يرفضون ّ
من العودة إلى مر ّبع التخلف والرجعية ال��ذي يمثله التوزيع الطائفي للدولة
أي
وتركيب مؤسساتها ،وأنّ هؤالء سيقاتلون بك ّل ما لديهم من قدرة لمنع ّ
تنظيم لدولتهم على أساس طائفي ،وإنْ كان تطلع إيران تكتيكيا ً إلى اكتساب
جزء من فريق الخصوم فليس في حسابها أبدا ً خسارة كل فريق الحلفاء.
 المبادرة اإليرانية تقوم على غموض بناء يهدف إلى استدراج األفكاروفتح المناقشة حول كيفية ضمان انتقال الذين وقفوا على ضفة الحرب إلى
ضفة الحلول ،من دون التفريط بمنجزات صمود سورية سنوات في وجه
مشروع التفتيت القائم على بعث الهويات الطائفية بديالً من الهوية الوطنية
الجامعة ،ومن يعرف إي��ران جيدا ً يجزم بأنه يوم يكشف النقاب عن النص
الرسمي للمبادرة سيثبت خل ّوها م��ن ك�� ّل م��ا يتصل بالبعد الطائفي للح ّل
السياسي وإع��ادة بناء الدولة ،بل سيكون المضمون مفتوحا ً لتعبّر القوى
كلها عن طبيعة تطلعاتها نحو الدستور الجديد من جهة ،ومن جهة مقابلة عن
االستناد إلى صناديق االقتراع لحسم أمرين ،أي دستور يريد السوريون
ومن يريدون في مؤسساتهم الدستورية ،ووفقا ً للنسب التي يق ّررونها في
االنتخابات.
 إيران واثقة من أن المشروع الذي يقوده الرئيس السوري بشار األسدبأي انتخابات نيابية أو رئاسية أو استفتاء على
يحظى بغالبية كافية للفوز ّ
نصوص دستورية ،ولذلك تستشعر ق��درة على توسيع هامش مناورتها،
بما في ذلك تضمين مبادرتها دعوة المراقبين األمميين للتحقق من نتائج أي
استفتاء على الدستور أو أي انتخابات.
ناصر قنديل

واكبت إسرائيل هذا المبارزة بإعالن االستراتيجيات بمناورة عسكرية كبرى
حاكت احتمال قيامها بعمل عسكري واسع على االتجاه السوري ،يع ّول عليه
مسؤوليها باعتباره قد يكون عمالً ضروريا ًفي لحظة معينة متصلة في شكل أساس
بما ستؤول إليه المواجهات والعمليات اإلرهابية الجارية على أرض سورية .هذه
الوقائع وما يتصل بها من مواقف وأحداث طرحت السؤال :هل أنّ المنطقة باتت
على عتبة حرب جدية قد تبادر إليها «إسرائيل» بجيشها ضد محور المقاومة؟
من يقرأ في استراتيجية العدو الجديدة يجد أنّ الدفاع أو الحماية هي جوهرها
المبني على ما تراه من مخاطر متأتية من قدرات الخصم وهاجس اختراق العدو
للدفاعات الحدودية والدخول للسيطرة على حيّز جغرافي ما في فلسطين
المحتلة ،كما وقدرة األطراف األش ّد خطرا ً على «إسرائيل» (حزب الله كما تشير
الوثيقة) قدرته النارية التي تضع فلسطين المحتلة كلها تحت النار .ما يعني
أن الدفاع «اإلسرائيلي» الناجع يفترض أن يكون متوجها ً في أي حرب مقبلة
نحو أمرين أساسيين :تعطيل الثقل الناري المعطل للحياة في «إسرائيل» كلها
تقريباً ،ومعالجة االختراق البري المعطل أو المؤثر على حياة مليون «إسرائيلي»
وأكثر يستعمرون اآلن المنطقة الشمالية من فلسطين المحتلة .بالتالي تكون
«إسرائيل» ملزمة في أي حرب مقبلة بتخصيص جزء رئيسي من قدراتها
لمعالجة هذين الخطرين.
وهنا نعود إلى وثيقة أزنكوت التي ركزت على دور القوات البرية خصوصا ً
المشاة وأكثر تحديدا ً القوات الخاصة من جهة وعلى العمليات بالعمق من جهة
ثانية وهنا بيت القصيد بما شاء العدو التهديد أو التلويح به للمقاومة .حيث أن
معالجة الخطر الناري ال يمكن أن تتم كما ترى «إسرائيل» من الجو فقط ،بعد أن
جرب العدو ما اسماه «نظرية الضاحية» وأنزل بمقتضاها التدمير الشامل بمنطقة
يبق فيها حجرا ً على حجر وعلى رغم ذلك ظلت صواريخ المقاومة في أعلى
كاملة لم ِ
جاهزيتها محافظة على مستوى إطالقها الثابت أو الصاعد أحيانا ً حتى اللحظة
األخيرة من حرب تموز .ما يعني أن الطيران لن يجدي مستقبالً في معالجة هذا
الخطر ،وتبقى عمليات العمق التي تستهدف قواعد الصواريخ ومخازنها قريبها
وبعيدها هي الحل ،أي أن «إسرائيل» ترى أن الدفاع المجدي سيكون مرتكزا ً على
العمل البري ليس من أجل احتالل األرض كما كان سابقا ً بل من أجل تدمير قدرات
العدو للتخلص من خطرها كما بات مفهوما ً من وثيقة ازنكوت وهذه النقطة الهامة
بالغة الدالالت في االستراتيجية الجديدة ،حيث يكون انقالب «إسرائيلي» على

استراتيجية بن غوريون التي اعتمدت الهجوم واحتالل األرض أساسا ً لها عبر
عنه بن غوريون بقوله «تكون حدودنا حيث تصل جنازير دباباتنا» .أما اليوم
فان الدبابة مهددة إذا تقدمت ،والعمق «اإلسرائيلي» مهدّد بنار العدو إن لم تعالج،
ومنطق الحدود اآلمنة اهتز إلى ما يقارب السقوط وهذا ما يمثله الخطر الثاني ،خطر
االختراق.
فالخطر هذا أي االقتحام واحتالل األرض من قبل المقاومة يؤرق «إسرائيل»
أيضا ً وقد راوغت الوثيقة بالتعرض إليه ولكن لم تتوصل إلى وضع الحل الناجع
المطمئن .ويستشف مما نشر أن العدو سيعمل لمعالجته على اتجاهين ،األول
هجومي استباقي مركب من نار وحركة ينفذه في أرض الخصم عبر العمل البري
بالعمق أيضا ً مصحوبا ً بعمل استخباراتي مكثف ومتواصل للتصدي للمجموعات
المعدة لالقتحام واإلجهاز عليها قبل انطالقها والثاني دفاعي محض يتوجه
لمعالجة النتائج إذا تحققت وتمكنت المقاومة من االختراق واالحتالل والسيطرة
«ومسك الرهائن الجماعية».
ومع هذا التصور وعلى رغم اإلسهاب في كثير من األحيان في الشرح والتحليل
وعرض الرؤى العسكرية المستقبلية لمعالجة األخطار لم تجب وثيقة أزنكوت على
سؤال بالغ األهمية بالنسبة للمجتمع «اإلسرائيلي» ،وهو السؤال المتعلق باألمن
ولم يجرؤ واضعو الوثيقة على القول أن «إسرائيل مع االستراتيجية الجديدة
ستكون آمنة في شكل محكم» ،بل أبقت األمر في حالة من الضبابية والوعود توزيع
المسؤوليات على هذا الصعيد أو ذاك .وقد يكون التلويح أو التهديد بعمليات
العمق واالمتناع عن التهديد باحتالل أرض جديدة أو السيطرة على مناطق خارج
ما تسيطر عليه «إسرائيل» حالياً ،قد يكون ذلك اإليجابية الوحيدة ذات الصلة
باالهتمام «اإلسرائيلي» العام نظرا ً ألن ذلك يتصل مباشرة بهمه األمني األساسي.
في ظل هذا المشهد تكمن أهمية إعالن المقاومة أو تهديدها بـ «استراتيجية وادي
الحجير» ،فماذا تعني هذه االستراتيجية وما قصد المقاومة من اآلن من اإلعالن
عنها؟ وما هي مفاعيلها على مجريات المواجهة والصراع مع العدو؟
بداية وقبل اإلجابة يهمني أن أذكر ما استوقفني من كالم ألحد االستراتيجيين
األوربيين في تعليقه على خطاب السيد حسن نصر الله في وادي الحجير
استوقفني قوله« :أن هذا الرجل الذي لم يدخل كما يبدو كلية عسكرية ،يعتبر
بحق من كبار االستراتيجيين في العالم المعاصر ،ومن كبار قادة الحرب النفسية»
مع أننا لم نكن ننتظر كالما ً أجنبيا ً حتى نعرف هذا ،فالسيد حسن نصر الله فاجأ

العالم في  14تموز  2006عندما أعطى أمر عمليات مباشر على الهواء مباشرة
وكانت االستجابة له تدميرا ً لبارجة «إسرائيلية» في شكل فوري في عرض البحر.
واليوم وعندما يعلن السيد نصر الله عن استراتيجية المقاومة الجديدة في
مواجهة استراتيجية «إسرائيل» الجديدة وتحت تسمية وادي الحجير فإنه يكون
قد حقق ما يلي:
 1ـ أفهم العدو بأنه فهم استراتيجيته الجديدة جيداً ،وعرف قصده من إعالنها
مستبقا ًخطاب االحتفال بذكرى النصر في وادي الحجير بأكثر من  48ساعة ،ويكون
السيد قد أكد للعدو أن المقاومة فهمت قصده وتهويله وهي ترد عليه باستراتيجية
تنقض ما خطط ،استراتيجية تصون معادلة توازن الردع في شكل مؤكد.
 2ـ أفهم العدو أنّ المقاومة فهمت جيدا ً االستراتيجية الجديدة القائمة على
مبدأ عمليات العمق والحرب البرية لتدمير قدرات المقاومة ،ولهذا رد عليها بأن
المقاومة جاهزة لتجعل من أي أرض يطأها العدو في مواجهة محور المقاومة
وادي حجير آخر ،أي بدل أن تتمكن «إسرائيل» من تدمير األهداف التي تتوجه
إليها قواتها البرية فإن هذه القوات ذاتها ستدمر كما دمرت دبابات الميركافا \4
ال  40في وادي الحجير وكما حوصرت وشلت حركة قوات المظليين الذين أنزلوا
على التالل المحيطة بوادي الحجير حيث جاءت المقاومة يوم االحتفال بذكرى
االنتصار برجالها المدججين للتدليل على كيفية الترقب والتحضر.
 3ـ أفهم العدو أن ما يعول عليه من تدابير استباقية أو دفاعية تمكنه من
معالجة ثغرات األمن في الجبهة الداخلية هو أمر لن يصل إليه ،بالتالي لن تكون
لديه استراتيجية ناجعة لتحقيق هذا الهدف.
هذه المعاني والرسائل تقود في شكل سريع إلى نتيجة حاسمة قد تكون هي
موضع اهتمام المعنيين بالحرب ويسألون هل تقع ومتى؟ أما نحن وعلى ضوء
رؤيتنا السابقة التي ما زلنا نتمسك بها منذ العام  2006وما تالها وعلى ضوء
استراتيجية «إسرائيل» الجديدة مضمونا ً ودالالت والرد المقاوم الحازم نقول
إن المبارزة باالستراتيجيات وإعالنها من قبل «إسرائيل» والرد من قبل المقاومة
كان من شأنه تعزيز مفاعيل معادلة توازن الردع أوال ً وأبعاد الحرب التي تعد لها
«إسرائيل» ثانيا ً إبعادها ألجل غير منظور على رغم أنّ «إسرائيل» تع ّد دائما ً لها
وأرادت أن توحي باستراتيجيتها األخيرة بأنها في حالة حرب دائمة إما أعدادا ً أو
تنفيذا ًوقتاالً.

العميد د .أمين محمد حطيط

�إعالنات ر�سمية
مديرية المالية العامة
المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان -دائرة التحصيل-
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بعبدا -شارع سوق بعبدا -مبنى
الحلو -طابق األول 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

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

ناصر فريد ريدان

136615

RT000017311LB

2014/10/23

2014/12/02

شركة ابناء جهاد مسعود عطوي ش.م.م

49740

RT000023257LB

2014/10/23

2014/12/02

براسباب ش.م.م

103493

RT000025898LB

2014/10/24

2014/12/03

شركة شي -بي ش.م.م

11239

RT000026573LB

2014/10/10

2014/12/17

دعد مخايل ابو حيدر

74955

RT000026604LB

2014/10/23

2014/11/28

شركة كاالهو السياحية ش.م.م

213159

RT000029760LB

2014/10/22

2014/12/05

مومنتم ش.م.م MOMENTUM S.A.R.L

231083

RT000031188LB

2014/10/21

2014/11/28

االعمار

248001

RT000031196LB

2014/10/23

2014/11/28

جان يوسف نجيم

254974

RT000031201LB

2014/10/23

2014/11/28

عبود جرجس فغالي

1383409

RT000031625LB

2014/10/23

2014/12/04

هابي فاليت

195197

RT000032970LB

2014/10/24

2014/11/28

جورج دياب وشركاه ش.م.م

123006

RT000053327LB

2015/04/07

2015/05/19

بسام سليم حمدون

430958

RT000053367LB

2015/04/07

2015/05/20

ابراهيم حسن بريش

1497643

RT000053486LB

2015/04/07

2015/05/20

خالد رامز خضر

1818097

RT000053501LB

2015/04/07

2015/06/03

سيما انترناشيونال ش.م.م

221094

RT000055572LB

2015/04/07

2015/06/08

بيار اغوب حدادجيان

227529

RT000055582LB

2015/04/07

2015/05/19

نعمة يوسف ابي عكر

266239

RT000055774LB

2015/04/08

2015/05/22

ايلي شاهين الكفوري

524187

RT000056274LB

2015/04/07

2015/05/19

شربل اميل القسيس

1274090

RT000056453LB

2015/04/08

2015/05/20

فاميلي هوم الين ش.م.م LY HOME LINE

1085561

RT000056478LB

2015/04/07

2015/05/20

شركة ز.م.س .موتورز ش.م.م

1921949

RT000056822LB

2015/04/07

2015/05/19

سي.اي.او .ايفنتس ش.م.م.

2201163

RT000056845LB

2015/04/07

2015/06/13

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1532

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

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

اسم المكلف

رقم المكلف

سجيع نجيب ابو عاصي

126227

RT000017145LB

2014/11/19

2014/12/09

براين اند بزنس ش.م.م

9433

RT000025046LB

2014/11/13

2014/12/09

ايدي جان ابي انطون

424989

RT000038149LB

2014/11/19

2014/12/09

وليد يوسف ابو رجيلي

1843466

RT000038232LB

2014/11/18

2014/12/10

فاتن محي الدين ابو الجبين سعد

938146

RT000038265LB

2014/11/20

2014/12/23

جرجي يوسف الحكيم

194263

RT000053984LB

2015/04/30

2015/05/20

جيهان جوزيف حبشي

1799381

RT000054639LB

2015/04/29

2015/05/20

رضى محمد عواضة

899190

RT000057220LB

2015/04/30

2015/05/19

باتريسيا جوزاف يمين

1432306

RT000057425LB

2015/04/30

2015/05/19

رفيق خضر سليم

78174

RT000057445LB

2015/04/29

2015/05/20

طالل نايف صعب

128915

RT000057766LB

2015/04/30

2015/05/19

ريتا يوسف القزي

1240174

RT000058107LB

2015/04/28

2015/05/22

محمد فضل حاموش

1390688

RT000058294LB

2015/04/30

2015/05/19

هادي رشيد الجاموس

393727

RT000058338LB

2015/04/30

2015/05/19

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1532

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

رقم المكلف

إسم المكلف

234185

هاني توفيق عكاوي

تاريخ الزيارة الثانية

رقم البريد المضمون

2015/05/04

RT000058554LB

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

تاريخ اللصق
2015/05/19

رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1532

وزارة المالية
مديرية المالية العامة -محافظة البقاع
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة البقاع -دائرة الدائرة اإلدارية
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في زحله -البولفار-السرايا ـ مبنى
المالية -الطابق الثاني هاتف 801003/08:لتبلّغ 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 المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

عبد الله متري الحداد

13981

LB140275425RR

كميل جان معلوف

45216

RR140275451LB

محمد يوسف المجذوب

216348

RR140276029LB

فارس نعمه لحود

254127

RR140275394LB

جان جرجس زغيب

298086

RR140275522LB

عبدو فارس عبدالله

300456

RR140275669LB

احمد علي شبلي

520392

RR140275350LB

نجيبة جميل الخوري (التن)

555163

RR140275329LB

عماد عمر هاشم

648521

RR140275496LB

نقوال جورج برهوش

744024

RR140275482LB

فرج الله سليم قرنبي

834500

RR140275567LB

الشركة العامة للباطون ش.م.م

1257921

RR140275774LB

سمير جوزيف شحاده

1454510

RR140275448LB

مازن حيدر الطسه

1651193

RR140275363LB

محمد علي محي الدين

1845144

RR140275244LB

مريم البير قصارجي

1923716

RR140275385LB

فارس عبدو عبدالله

2116666

RR140275672LB

جورج عزيز اوبا

2323904

RR140275641LB

حسين علي عالم وشركاه (توصية بسيطة)

2612207

RR140275584LB

محمود علي المحمود

2844841

RR140275981LB

منير طنوس تجره

3061337

RR140275553LB

خالد علي المحمود

3081156

RR140275978LB

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة البقاع
ألين الجميل
التكليف
1571

وزارة المالية
مديرية المالية العامة
المصلحة المالية اإلقلمية
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان -دائرة التحصيل-
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بعبدا -شارع سوق بعبدا -مبنى
الحلو -الطابق األول 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

رقم المكلف

س���اف���ت���ي ب���روت���ك���ش���ن ك���وم���ب���ان���ي ش.م.م 130841 SAFETY
PROTECTION COMPANY S.A.R

رقم البريد المضمون
RT000020840LB

تاريخ الزيارة
2014/9/16

تاريخ اللصق
2014/12/03

وورلد اكسبرس ش.م.م

142927

RT000020857LB

2014/9/16

2014/12/03

كريكور سركيس خالويان

189624

RT000020892LB

2014/9/16

2014/12/05

207514 LEBANESE INTERNATIONAL ASSOCIATED
SURVEYORS

RT000020899LB

2014/9/16

2014/12/05

انطوان شكري دعيبس

248370

RT000020932LB

2014/9/16

2014/12/05

كرا -كال غروب ش.م.ل

264606

RT000020939LB

2014/9/16

2014/12/02

ديمزند روز ش.م.م DIAMON ROSE SARL

300139

RT000020983LB

2014/9/16

2014/12/01

نرسيس اوهانس دوكمه جيان (ورثة)

300259

RT000020985LB

2014/9/15

2014/12/02

قره بت سماون قالفايان

833498

RT000021026LB

2014/9/16

2014/12/01

حسن علي العلي

2231546

RT000033443LB

2014/9/15

2014/12/17

حسين درويش الشيخ

2231512

RT000033444LB

2014/9/15

2014/12/17

جالل طه الزايدة

2374780

RT000033481LB

2014/9/15

2014/12/17

محمد سعد الدين الحلوة

92100

RT000033483LB

2014/9/15

2014/12/17

شركة جمول وعياد للصناعة والتجارة

313067

RT000053714LB

2015/2/27

2015/05/19

مجموعة العبيكان لالستثمار الصناعي (المحدودة)

445073

RT000053718LB

2015/2/27

2015/05/19

صايغ للصناعة والتجارة  SMATش.م.م

1043020

RT000053726LB

2015/2/27

2015/05/19

طوني ميالد صليبا

129942

RT000053870LB

2015/2/27

2015/05/20

شركة سيما -ش.م.م

8737

RT000054715LB

2015/2/27

2015/06/08

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1518

الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية
إعالم تبليغ
مديرية المالية العامة
المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان– دائرة التحصيل
– المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا– شارع سوق بعبدا – مبنى
الحلو – الطابق األول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال
يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا االعالم على
موقع االلكتروني.
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

شركة جوزف الحايك وشركاه

77664

RT000017134LB

2014/28/10

2014/2/12

شركة فات فيش برودكشن ش.م.م

12105

RT000021408LB

2014/28/10

2014/28/11

موريس فيليب بو غانم

104582

RT000023381LB

2014/24/10

2014/9/12

خباز اورينت بالس  -ترافل اند توريزم ش.م.م

253441

RT000023735LB

2014/28/10

2014/2/12

يونايتد ديفلوبرز كوربوريشين ش .م .ل

97390

RT000025884LB

2014/27/10

2014/28/11

سال وان ش.م.م

10899

RT000028415LB

2014/27/10

2014/3/12

جوزف ايلي بلكجيان

70197

RT000028669LB

2014/28/10

2014/2/12

شركة ميديا بارننرز لمتد ش.م.م

97018

RT000028994LB

2014/28/10

2014/2/12

شركة مديكار ش.م.م

123558

RT000029086LB

2014/24/10

2014/4/12

نبيل خليل ابو شقرا

990897

RT000029431LB

2014/28/10

2014/28/11

سعيد حنا حنوش كيروز

75644

RT000030511LB

2014/28/10

2014/28/11

باند غروب ش.م.م

197494

RT000031165LB

2014/28/10

2014/2/12

ملهى ليلي شانزليزيه دي باري

236863

RT000031191LB

2014/28/10

2014/28/11

شركة تمبستا ش.م.م

7554

RT000031286LB

2014/28/10

2014/28/11

شركة سمور ديزاين ش.م.م

7848

RT000031292LB

2014/28/10

2014/28/11

شركة وان سيركل برمودا

48688

RT000031376LB

2014/28/10

2014/28/11

شركة فورموال لتاجير السيارات ش.م.م

103853

RT000031473LB

2014/24/10

2014/28/11

جورج كركور كاتب

128539

RT000031501LB

2014/28/10

2014/2/12

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة

تاريخ اللصق

شركة آزوري ش.م.م

200998

RT000031539LB

2014/28/10

2014/28/11

275164

RT000017082LB

2014/09/16

2014/12/15

شركة السهم ش.م.ل

205190

RT000031544LB

2014/28/10

2014/28/11

آيس مان ش.م.م

296375

RT000017088LB

2014/09/16

2014/12/15

ديجيتال لينكس-ليبانون ش.م.ل.

218784

RT000031549LB

2014/28/10

2014/28/11

لينيا بانيو ش.م.م

299474

RT000017089LB

2014/09/16

2014/12/15

بيار جوزف شلفون

2377915

RT000031630LB

2014/28/10

2014/28/11

فدرال تكنولوجيز لبنان ش.م.ل

2243557

RT000017100LB

2014/09/15

2014/11/28

باسم عقل الكالسي

83709

RT000031763LB

2014/28/10

2014/28/11

شركة نيو ترموتيك ش.م.م

7630

RT000017102LB

2014/09/16

2014/12/03

حاتم عقل الكالسي

83712

RT000031764LB

2014/28/10

2014/28/11

اسم المكلف
شركة شماسيان للمجوهرات

رقم المكلف

شركة تراست لالعالن ش.م.م

8096

RT000017109LB

2014/09/16

2014/12/03

محمد هاني سليمان

575766

RT000033226LB

2014/27/10

2014/28/11

الشركة الوطنية للزجاج والمرايا ش.م.م

8318

RT000017110LB

2014/09/16

2014/12/02

مطعم سماهر

228333

RT000038110LB

2014/29/10

2014/1/12

شركة الشرق االوسط للنقل ش.م.م

8559

RT000017112LB

2014/09/16

2014/12/02

برنار مفيد سعيد

36479

RT000038138LB

2014/29/10

2014/28/11

البناء للهندسة والمقاوالت ش.م.م

8968

RT000017115LB

2014/09/16

2014/12/02

اسطفان طنوس طنوس

24164

RT000038153LB

2014/28/10

2014/8/12

الشركة اللبنانية العالمية لتأجير السيارات ش.م.م

9015

RT000017117LB

2014/09/16

2014/12/02

معمل مشرفية وصقر لتعبئة وتوزيع الغاز

9536

RT000053303LB

2015/8/4

2015/19/5

شركة يونيكالس الشرق االوسط ش.م.م

10926

RT000017123LB

2014/09/16

2014/12/03

شركة رماح لألمن والحماية ش.ت.

452619

RT000053368LB

2015/8/4

2015/19/5

شركة تراست لالعالن والتسويق

76685

RT000017132LB

2014/09/16

2014/11/28

اف .اند .اف .ش.م.م F. &. F. S.A.R.L

1138960

RT000053438LB

2015/9/4

2015/19/5

شركة ال جنرال للتجارة ش.م.م

104113

RT000017141LB

2014/09/15

2014/12/01

سعد المعروف بيار موريس فرحات

111951

RT000054085LB

2015/9/4

2015/19/5

سبوت بروداكشنز ش.م.م

197896

RT000017147LB

2014/09/16

2014/12/03

ابراهيم خليل عبد النور

197856

RT000055499LB

2015/9/4

2015/19/5

ميشال ابرهيم كالس

314651

RT000017153LB

2014/09/16

2014/11/28

نيكاس ليبانون ش.م.ل

189415

RT000055512LB

2015/8/4

2015/19/5

وارطيوار قره بت ككليكيان

338854

RT000017156LB

2014/09/16

2014/12/02

كي بيال

206304

RT000055540LB

2015/9/4

2015/21/5

شركة عبود اخوان للصيرفة

431450

RT000017161LB

2014/09/16

2014/12/01

غاليري بو ضومط

208060

RT000055547LB

2015/9/4

2015/7/7

شركة غرانوتيك ش.م.م

7940

RT000017168LB

2014/09/16

2014/12/03

كومارو موتورز ش.م.م.

214715

RT000055552LB

2015/8/4

2015/19/5

غلوريا الجديدة للشوكوال والسكاكر

110870

RT000017247LB

2014/09/16

2014/12/03

تاليكا غروب ش.م.م

255285

RT000055620LB

2015/8/4

2015/19/5

كار بارك انك ش.م.م

11905

RT000020709LB

2014/09/16

2014/12/15

انطوان كريم الهليل

265195

RT000055739LB

2015/9/4

2015/22/5

محمد علي النابلسي وشركاه ش.م.م

72204

RT000020717LB

2014/09/17

2014/11/28

اولغا يوسف االشقر

274640

RT000055802LB

2015/9/4

2015/22/5

تاريخ اللصق

انطوان نسيم ناصيف

75196

RT000020720LB

2014/09/16

2014/11/28

جورج مخايل يوسف غبريل

274722

RT000055803LB

2015/9/4

2015/22/5

134094

RT000038123LB

2014/11/18

2014/12/10

ادكار نسيم ناصيف

75201

RT000020721LB

2014/09/16

2014/11/28

ايلي بديع ابراهيم

275780

RT000055813LB

2015/9/4

2015/20/5

بيار الياس موسى

206437

RT000038126LB

2014/11/18

2014/12/09

عايدة جورج جوجو

86548

RT000020730LB

2014/09/16

2014/11/28

جورج مرعي داغر

275878

RT000055816LB

2015/9/4

2015/20/5

عفيف بنيامين سليمان

1333802

RT000038254LB

2014/11/20

2014/12/09

سليم انطوان جوجو

86554

RT000020731LB

2014/09/16

2014/11/28

جوزف الياس نصار االشقر

276519

RT000055819LB

2015/9/4

2015/22/5

بتريك انطوان الحاج عساف

1807579

RT000057125LB

2015/04/29

2015/05/21

المركز الجديد للصيرفة خوري وكيروز وشركاهم

87018

RT000020733LB

2014/09/16

2014/12/05

شركة نيو آرت ج&ج

292558

RT000056159LB

2015/8/4

2015/19/5

جوسلين اميل طبنجي

97378

RT000057162LB

2015/05/05

2015/05/19

جهاد توفيق الخوري

87021

RT000020734LB

2014/09/16

2014/11/28

شركة بيترا ش.م.م

312297

RT000056210LB

2015/7/4

2015/20/5

عبد االله علي فران

37751

RT000057274LB

2015/05/06

2015/05/19

عصام يوسف كيروز

87023

RT000020735LB

2014/09/15

2014/12/02

تاال للعقارات ش.م.م

312303

RT000056211LB

2015/8/4

2015/19/5

رفيق طانيوس مارون

71947

RT000057446LB

2015/04/30

2015/05/21

شركة نبيل عطية للصيرفة وشركاه

87032

RT000020737LB

2014/09/16

2014/12/04

معمل فؤاد توفيق مارون

417013

RT000056247LB

2015/9/4

2015/27/5

سامي سليمان رضي الدين

إسم المكلف
ابو سمعان ماركت

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

134370

RT000057754LB

2015/05/05

2015/06/30

كازا شادو ش.م.م CASA SHADOWS

97236

RT000020741LB

2014/09/16

2014/12/03

شركة كروستيان ش.م.م

466157

RT000056261LB

2015/9/4

2015/19/5

فاديا يوسف غانم

2017860

RT000057903LB

2015/04/30

2015/05/21

سباركل ديزاين ش.م.م

99019

RT000020745LB

2014/09/16

2014/12/04

ميكرو ميغاس ش.م.م MICRO MEGASS S.A.R.L

467495

RT000056262LB

2015/9/4

2015/21/5

فايز فضل الله القاقون

1416494

RT000057910LB

2015/05/05

2015/05/19

ويرجوهي اوخانس بوداقيان

114211

RT000020785LB

2014/09/16

2014/11/28

بريتي فورم ش.م.م PRETTY FORM S.A.R.L

470678

RT000056263LB

2015/8/4

2015/19/5

