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بعد حرب غزة ( ...تتمة �ص)1

في الضفة الغربية هي آخ��ر مراحلها ،خ�لال خمس وعشرين سنة،
وتأمين تمويل خليجي بخمسين مليار دوالر لتغطية تعويضات
المستوطنين وأكالف التسوية ،هي العناوين التي ينهمك فريق أميركي
بإعدادها كمشروع متكامل ،سيكون على طاولة الرئيس األميركي
كمبادرة يعلنها مطلع العام المقبل.
بالتوازي مع هذا المشروع ،تتطلّع واشنطن بعد التفاهم مع إيران
وسورية ،إلى بلورة خطة عمل مشتركة ،محورها حلحلة المشاكل
التي تع ّقد إعادة تكوين السلطات الدستورية في لبنان ،ومنها االنطالق
لبناء جيش مقاتل ق��ادر على مواجهة المجموعات اإلرهابية ،يصل
تعداده إلى مئة ألف جندي ،من دون أن يثير ذلك حفيظة حزب الله،
ال��ذي تتحدّث التقارير األميركية عنه كقوة ال غنى عنها ولو بصيغة
تعاون عبر الدولة اللبنانية ،في الحرب على اإلرهاب التي أظهر خبرة
وكفاءة عاليتين في خوضها.
وبينما تتد ّفق المعلومات الدبلوماسية تتد ّفق معلومات أمنية مقلقة
عن تنامي مجموعات «داعش» ومخططاتها ،مما جعل األولوية الحتمية
أمام قيادة الجيش هي الضغط للحصول على الضوء األخضر الالزم
للتنسيق مع الجيش السوري ،للقيام بعملية التفافية على المجموعات
المسلحة ف��ي ج��رود ع��رس��ال تتيح تطويقها م��ن آخ��ر نقاط الحدود
السورية نحو لبنان ،والضغط عليها دائريا ً لمفاوضتها على انسحاب
بال أسلحتها مقابل تسليم المخطوفين بعد الحصول على موافقة
سورية على تسهيل هذا المخرج ،وتفيد االتصاالت األولية أنّ قيادة
الجيش حصلت على موافقة سورية المبدئية وتنتظر الضوء األخضر
السياسي للمباشرة بالخطة المخرج.

مخاطر اإلرهاب تقلق المسؤولين

وفيما تواصل وح��دات الجيش إجراءاتها األمنية المشددة في عرسال
ومحيطها استباقا ً ألي اعتداءات من قبل المجموعات اإلرهابية على غرار ما
حصل أول من أمس ،ظهر القلق كبيرا ً لدى القيادات الرسمية والسياسية مما
تخطط له هذه المجموعات لتكرار عملياتها اإلجرامية في غير منطقة وهو ما
أشارت إليه مراجع سياسية.
وأكدت هذه المراجع أن العديد من المناطق مفتوحة على احتماالت خطرة
مرجحة قيام المجموعات اإلرهابية بأعمال تخريبية .وتحدثت المراجع في
مجالسها الخاصة عن معلومات لألجهزة المعنية تشير إلى تحركات مريبة
للتكفيريين .وأوضحت أن إجراءات الجيش نجحت في منع الكثير من األعمال
اإلرهابية المحتملة باإلضافة إلى توقيف عشرات الخاليا والمسلحين.
والحظت أن طول الحدود بين عرسال وجرودها يتطلب وجود أعداد كبيرة
من الجيش .وأضافت إن المسلحين سيحاولون استخدام كل أنواع اإلرهاب
للتز ّود بالمؤن من عرسال نظرا ً الستحالة انتقالهم إلى الداخل السوري.
وعزز الجيش من تواجده العسكري في منطقة عرسال بعد االشتباكات التي
حصلت أخيرا ً  ،واستقدم المزيد من بطاريات المدفعية والدبابات وعمد إلى
زيادة التحصينات الدفاعية.

استخبارات قطرية في عرسال

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن ما جرى في عرسال وما يجري ما هو إال
عملية ضغط من قبل المسلحين على الدولة اللبنانية إليجاد معبر آمن لهم.
وسرت معلومات غير مؤكدة عن أن ضابطا ً في االستخبارات القطرية وصل
إلى عرسال للتفاوض مع المسلحين ،ثم انتقل إلى القلمون ،وأثناء تواجده
طلب المسلحون منه العمل على إيجاد ممر أمن لهم ،وان هذا المطلب أصبح
من مطالبهم األساسية التي يحاولون فيها ابتزاز الدولة اللبنانية السترجاع
المختطفين العسكريين.
ولفتت المعلومات إلى أن عملية ذبح الرقيب علي السيد في حال كانت
صحيحة ستكون بداية عمليات االبتزاز الداعشية.
ويرجح مراقبون لـ«البناء أن يكون شريط الفيديو الذي وزعه تنظيم داعش
عن الرقيب السيد حقيقة ،الفتين إلى أن هيئة العلماء المسلمين على علم بذلك.

استحالة بقاء المسلحين
في جرود القلمون في الشتاء

وتشير المصادر إلى أن المشكلة لدى المسلحين تكمن في أن عددهم يقدر
بثالثة آالف وموزعين بين «داعش» و«النصرة» وهم يطالبون بتأمين معبر لهم
من جبال القلمون بعد أن درسوا أوضاعهم وتبين لهم استحالة بقائهم في فصل
الشتاء في جرود القلمون ،وضمن مرتفعات تتجاوز ما بين الـ  1800أو  2000متر
وتصل كثافة الثلوج إلى عدة أمتار على رغم وجود المغاور والكهوف وبالتالي
هناك استحالة لمقاومة العواصف الثلجية ،خصوصا ً أن الجيش السوري وحزب
الله قطعا كل المعابر التي تربط بين الزبداني وجرود القلمون وكذلك إلى مزارع
رنكوس وبلدة فليطا حيث سيطر الجيش السوري وحزب الله على كل المعابر.

تحركات ألهالي العسكريين

إل��ى ذل��ك ،شهدت مناطق عكار سلسلة تحركات أله��ال��ي العسكريين
المخطوفين بعد بث شريط على االنترنت يظهر فيه إرهابيو «داع��ش» وهم
يقومون بذبح الرقيب السيد وهو من فنيدق  -عكار .وندّد األهالي الذين قطعوا
عددا ً من الطرقات لبعض الوقت بممارسات اإلرهابيين كما أكدوا تضامنهم مع
الجيش وطالبوا الحكومة بالتح ّرك سريعا ً إلطالق سراح أبنائهم.
و في السياق ،كرر رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب ما أكدت مصادر
نيابية في كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» الحاجة الملحة إلى التطوع في
الجيش والتركيز على األمن لصد الهجوم اإلرهابي عن لبنان.

قواعد للمسلحين في الجرود

وأكد النائب كامل الرفاعي لـ«البناء» أن المسلحين السوريين يقيمون قواعد
عسكرية في جرود عرسال وجرود القلمون ،مشيرا ً إلى أن األمر يتطلب التنسيق
مع الجيش السوري لما تشكله هذه المجموعات اإلرهابية من خطر ليس على
عرسال فحسب ،إنما على البقاع الشمالي بأسره.

ال وجود لداعش في العرقوب

وأك��د النائب قاسم هاشم ،من جهته ،لـ«البناء» أن ال أس��اس لكل ما يتم

التداول به عن وج��ود لداعش والمجموعات المسلحة في منطقة العرقوب
والجبال المحيطة .وشدد على أن ما حصل في عرسال لن تشهده قرى العرقوب
وراشيا ،الفتا ً إلى أنه على تواصل دائم مع فاعليات منطقة العرقوب وهناك
تأكيد على استقرار المنطقة وعدم العبث بأمنها .وأشار هاشم إلى انه أبلغ وفدا ً
من النازحين السوريين التقاهم في شبعا ضرورة االلتزام بتوجيهات الجيش
اللبناني واألجهزة األمنية ،موضحا ً أن المجموعة التي أوقفت في عين عطا
لم تأت من شبعا بل من منطقة جبل الشيخ لتهريب السوريين إلى البقاعين
الغربي واألوسط.
إل��ى ذل��ك ،تسلّم الجيش اللبناني الدفعة األول��ى من األعتدة العسكرية
والذخائر المقدمة من الواليات المتحدة األميركية .وتنوعت األسلحة بين 480
صاروخ  AT4المحمول على الكتف ،وأكثر من  500بندقية  A4-M16والكثير
من مدافع الهاون مع ذخائرها ،كما شملت ألف بندقية  . A4-M16وأكد
السفير األميركي ديفيد هِ ْل أن هذه األعتدة جزء من سلسلة مساعدات ستصل
تباعا ً إلى الجيش تضم مختلف أنواع األسلحة.
وبحسب المعلومات التي وردت لـ»البناء» فإن الواليات المتحدة ستعمل
على تسليح الجيش ليكون لديه القدرة العسكرية التي تمنع سقوطه في
وجه المجموعات اإلرهابية من دون أن يتمكن من الحسم .واعتبرت المصادر
أن الواليات المتحدة تدرك احتياجات الجيش العسكرية الفعالة للحسم ،ولو
كانت جادة في تزويد الجيش بهذا السالح لكانت سمحت بتسليم األسلحة
الفرنسية من هبة  3مليارات دوالر السعودية.

استغراب تلكؤ مجلس الوزراء

وفي الموازاة ،استغربت جهات سياسية بارزة تعاطي مجلس الوزراء مع
ما يحدث في عرسال من حيث اعتبار ما يجري وكأنه مسألة عادية .وتساءلت
لماذا اكتفى المجلس في جلسته أول من أمس بتكرار دعمه للجيش من دون
اتخاذ أي خطوات استثنائية؟ مع أن وزير الداخلية نهاد المشنوق قدّم شرحا ً
خطيرا ً للوضع في عرسال ما يستدعي إجراءات غير عادية وغير مسبوقة تبدأ
بالدعوة إلى جلسة خاصة لمجلس الوزراء لبحث الوضع األمني وال تنتهي
بالتح ّرك على المستويات الخارجية لفتح باب التسليح للجيش من دول عدة،
خصوصا ً أن ما يقدم من مساعدات أميركية بسيطة ال تم ّكن الجيش من مواجهة
إره��اب «داع��ش» وأخواتها .مع العلم أن الوزير المشنوق وصف بعد لقائه
رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب ميشال عون في الرابية أمس ،الوضع في
عرسال بأنه قنبلة موقوتة جاهزة دائما ً لالنفجار.

مظلة دولية فوق لبنان

سياسياً ،لن تأتي جلسة مجلس النواب الثالثاء المقبل المخصصة النتخاب
رئيس للجمهورية بأي جديد ،بل ستكون كسابقاتها .وأكد عضو كتلة المستقبل
النائب عمار ح��وري لـ«البناء» أن ال معطيات جديدة تساعد على إنجاز
االستحقاق الرئاسي ،الفتا ً إلى أن الوضع في عرسال دقيق إال أن مظلة األمان
الدولية لحماية االستقرار ال تزال فوق لبنان ،ولذلك فإن الوضع األمني لن
يتطور أكثر من عرسال.
من ناحية أخرى ،بدأ نواب كتلة التحرير والتنمية أمس تحضير األوراق
الثبوتية بغية تقديم تصاريح الترشيح لالنتخابات النيابية.

أمون من شبكة االطرش التفخيخية

وواص��ل الجيش مالحقة اإلرهابيين ،وتمكن أمس من إلقاء القبض على
المطلوب خالد أحمد أمون وعلى محمد رياض عز الدين وهما من بلدة عرسال
بعد اشتباك معهما عند حاجز وادي حميد في عرسال وذلك أثناء نقلهما مع
مسلح ثالث في سيارة أسلحة وذخائر وتجهيزات ومعدات عسكرية.
وأشارت المعلومات إلى إن أمون هو أحد األعضاء البارزين في شبكة عمر
األطرش لتفخيخ السيارات وإليه كانت تسلم السيارات قبل تفخيخها وإحداها
سيارة حارة حريك ،فضالً عن أنه المسؤول عن تفخيخ السيارة التي انفجرت
في محطة األيتام في الهرمل.
كما تم ّكنت وحدات الجيش من توقيف ثالثة إرهابيين على حاجز مستوصف
عرسال مع أسلحتهم وهم اللبناني المطلوب خالد كرنبي وسوريان لالشتباه
بمشاركتهما في االعتداءات على الجيش .وكان الجيش أوقف أيضا ً أحد اإلرهابيين
الخطرين في الصوري في البقاع الغربي ويدعى توفيق بركات صالح.

نعم اندحرت «�إ�سرائيل»( ...تتمة �ص)1
القياديون الفلسطينيون شاطروا شعبهم فرحته بالنصر .غير أن تقويمهم
لمعاني اندحار «إسرائيل» جاء أكثر رصانة وموضوعية .لعل خير من عبّر
عن هؤالء األمين العام لـ ِ «حركة الجهاد اإلسالمي» رمضان عبد الله شلّح .مع
أن «سرايا القدس» كانت في قلب المواجهة الضارية ضد العدو واألكثر نشاطا ً
في إطالق الصواريخ األوفر عددا ً واألبعد مدى ،فقد جاء تقويم قائدها للعدوان
ونتائجه وتداعياته األكثر عمقا ً ورصانة من خالل نقاط خمس:
أوالها ،أن «إسرائيل» فرضت علينا الحرب ،لكنها لم تفاجئنا ،بل أن المقاومة
هي التي فاجأت العدو والعالم بقدراتها.
ثانيتها ،إن «إسرائيل» حاولت استفراد «حماس» بالقول إن الحرب هي عليها
فقط .قوى المقاومة ردت بالنزول إلى الميدان من اللحظة األولى لتثبيت أنها
حرب على الشعب الفلسطيني كله ،وأنه ممنوع على العدو أن يستفرد بأي
فصيل أو إنسان فلسطيني.
ثالثتها ،إن الحرب لم تكن بين جيشين متكافئين .فالعدو يملك أحد أقوى
جيوش العالم وج ّرب بعض أسلحة الدمار الشامل ضد شعب أعزل ومحاصر.
مع ذلك صمد الشعب والمقاومة وردّا العدو على أعقابه.
رابعتها ،أن المقاومة تم ّكنت من تعديل ميزان القوة بالمثابرة والتصميم
واإلعداد وقامت ّ
بدك عمق كيان العدو حتى آخر لحظة.
خامستها ،إن قيادة المقاومة تتحدث بكل تواضع عن انتصار الشعب
الفلسطيني ألنها تعرف أنها في الميزان العسكري صنعت ما لم يكن العدو
يتوقعه.
نعم انتصر نهج المقاومة .ماذا بعد؟
ثمة آراء ومواقف كثيرة .باب االجتهاد مفتوح على مصراعيه ،وما يقال
ويؤمل ويُنتظر ينبع بعضه من حقائق ومصالح ومخططات وبعضه اآلخر من
تداعيات وعواطف وتطلعات .ثمة رأي يقول إن مصر ستكون محور التحركات
والترتيبات في المستقبل المنظور .رأي آخ��ر يقول إن ما ج��رى ك��ان بعلم
الواليات المتحدة ،وإن دورها سيكون محوريا ً بالتعاون مع مصر (وإسرائيل)
ودول الخليج .غير أن ثمة رأيا ً يبدو للبعض سابقا ً ألوانه .إنه رأي عضو قيادة
«حماس» محمود الزهار المقيم في غزة طوال أيام العدوان.
ماذا يرى الزهار؟
في معرض حديثٍ عن بنود اتفاق التهدئة ومنها أن مسألتي المطار والميناء
البحري مؤجلتان للبحث في مفاوضات الحقة ،دعا الزهار إلى المباشرة فورا ً في
إعادة تأهيل المطار وإنشاء الميناء البحري من دون انتظار إذن من «إسرائيل»،
وأنه في حال أقدمت «إسرائيل» على استهداف أعمال التأهيل واإلنشاء فإن في
مقدور المقاومة الرد بضرب مطاراتها وموانئها .العين بالعين والسن بالسن...
قد يبدو هذا الرأي متسرعا ً في مفهو ِم من تع ّود على التفكير والتدبير بصيغ
تقليدية مفادها أن ما من شعرة تسقط من رأس أحد إالّ بمشيئة رب العالمين
الممثل على األرض برئيس األميركيين .لكن الغريب أن هذا الطراز من السياسيين
ال يرى ،بل ال يريد أن يرى ،أن كثيرا ً من القادة والسياسيين ،وال سيما في
«إسرائيل» تحديداً ،ال يتردد في اتخاذ موقف أو القيام بعم ٍل ال يحظى بموافقة
مسبقة من الواليات المتحدة ،خصوصا ً إذا ما وجد في الموقف أو العمل مصلحة
شخصية له أو لبالده .فنفوذ الواليات المتحدة في مشرق العرب أضعف اليوم
مما كان عليه في الماضي القريب وهامش المناورة أمامها محدود األمر الذي
يتيح لالعبين اإلقليميين ،وبينهم فصائل المقاومة في لبنان وفلسطين ،اتخاذ
مبادرات وحتى شن حروب محدودة ال تحظى بالضرورة برضى واشنطن.
إلى ذلك ،فإن ما يدعو إليه الزهار يتواءم في فهم ما جرى أخيرا ً في غزة مع
تقويم أمين عام «الجهاد اإلسالمي» رمضان عبد الله شلّح الذي أعلن صراح ًة
«أن الحرب لم تنت ِه بعد» ،وأن المقاومة «فرضت على «إسرائيل» المفاوضة
تحت النار» .بعبارة أخرى ،لدى المقاومة الفلسطينية من القدرات ما يم ّكنها من
حماية ما تعتبره حقا ً من حقوقها ،فال حاجة لها ألذن من «إسرائيل» لتأهيل أو
إنشاء مرافق هي من صلب الحقوق السيادية للسلطة الفلسطينية من حيث هي
دولة معترف بها أممياً.
أكثر من ذلك ،يجب االنطالق ،بعد اندحار «إسرائيل» في حربها الثالثة على
غزة ،من حقيقة راسخة هي نجاح المقاومة في تعديل ميزان القوة لمصلحتها،
وأن ذلك من شأنه توسيع هامش المناورة والعمل أمامها ما يتطلّب ،سياسيا ً
وعملياً ،استثمار زخم انتصارها األخير .كيف؟ باعتبار أن الحرب لم تنت ِه بعد
وأنه يقتضي تاليا ً متابعتها سياسيا ً بتثوير الضفة الغربية ،وتجاوز اتفاق
التنسيق األمني المعقود بين السلطة الفلسطينية و«إسرائيل» ،واالنضمام إلى
جميع المعاهدات الدولية التي تتيح مالحقة دولة العدو أمام المحكمة الجنائية
الدولية وغيرها ،ومباشرة مبادرات جريئة كتأهيل المطار وإنشاء ميناء بحري
وإدارة معبر رفح بالتفاهم مع مصر وبمعزل عن «إسرائيل» أو أي دولة أخرى.
نعم« ،إسرائيل» اندحرت .المطلوب استمرار المقاومة المدنية والميدانية
وتفعيلها من أجل أن تنتصر فلسطين ،كل فلسطين.

د .عصام نعمان

تمهيد �أم تهديد؟ (تتمة �ص)1
التنسيق العلني ال��ذي تعتبره واشنطن ثمنا ً مجزيا ً لسورية،
ال يدفع مجاناً ،بينما تعتبر واشنطن أن سورية تراها مأزومة
ومحتاجة لهذا التنسيق ،ولذلك تتريث وتتروى في مواصلة
ال��ح��رب على داع���ش ،ريثما تحصل على م��ا ت��ري��د ،والتباطؤ
المتبادل هنا هو تفاوض غير مباشر ،أو عض غير معلن على
األص��اب��ع ،لمعرفة من يلبي ش��روط اآلخ��ر أوالً ،أو من يقترب
بشروطه من ما يعرضه اآلخر.
 ح��دي��ث واش��ن��ط��ن ع���ن ح��ل��ف دول����ي وإق��ل��ي��م��ي لمكافحةداع��ش ،وم��ا تبعه من ك�لام فرنسي وبريطاني ،هو إع��ادة لما
سبق وق��ال��ه الرئيس بشار األس��د ع��ن جبهة عالمية لمكافحة
اإلرهاب ،لكن بشروط أولها وقف الحرب على سورية ووقف
تسليح وتمويل وإيواء جماعات يصل كل ما يوضع بين يديها
للمجموعات الدائرة في فلك القاعدة ،اليوم ينطرح سؤال جدي
على واشنطن ،وهو هل يمكن بناء هذا الحلف بقوى الحرب على
سورية كما يفترض األحمق فرانسوا هوالند ،والذي يتصور
بغبائه أن ما يسميه بالجيش الحر هو الشريك في هذا التحالف،
أم أن واشنطن تقصد حلفا ً جديداً ،وإال فما هو مبرر الحديث عن
التنسيق مع الحكومة العراقية ،التي مع كل تغيير فيها ستبقى
كما تؤكد المؤسسات السياسية األميركية على مواصلتها
للسياسة الخارجية السابقة ،وفي مقدمها التعاون مع الحكومة
السورية ،وهل هناك تحالف تطمح له واشنطن من دون إيران
وروسيا ،يقدر على تغيير التوازنات بوجه اإلرهاب؟
 طالما أن واشنطن بحلفائها ومنهم القاعدة التي ولدتداعش من رحمها جربت مقاتلة سورية وفشال معاً ،فهل تتخيل
واشنطن ببالهة أنها تستطيع بذات الحلف مواصلة القتال ضد
سورية ومقاتلة داعش أيضاً؟
 الحلف الجديد وفقا ً لواشنطن يضم حكما ً روسيا وإيران،فهل تتخيل واشنطن خارج الغباء السعودي وما يقوله منظروه
المدفوعي األجر ،أن التشارك مع إيران وروسيا متاح ،وللقتال
في سورية بال مشاركة وموافقة سورية؟
 األميركي ليس بهذا الغباء ،وه��و يعلم أن سورية محورالحلف ال��دول��ي اإلقليمي المنشود ،لكنه يريد التفاوض على
الشروط.
 -الفرق كبيير بين التمهيد والتهديد.

�إعالنات ر�سمية
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة البقاع
ـ دائرة الدائرة اإلدارية
المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
زحلة ـ البولفار ـ السرايا مبنى المالية ـ الطابق الثاني هاتف801003/08 :
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

برنار وهيب شلهوب

730491

وصفي علي الخشروم

رقم البريد المضمون
RR009647536LB

800165

RR009647542LB

خديجة مهدي بدره

826115

RR009647546LB

داود سليمان فريجة

844417

RR009647550LB

ايلي يوسف نبهان

855499

RR009647552LB

دعد نجيب سعد

871217

RR009647555LB

وصال قاسم جمعه

564544

RR009647561LB

330962

RR009647245LB

نافذ نايف خضره

588433

RR009647569LB

وفيق قاسم السيد

367678

RR009647254LB

سامية جميل ابو سمره

547963

RR009647579LB

حنا عبدين قصارجي

367760

RR009647255LB

هاني مطانس الميرع

547983

RR009647583LB

كيفورك سيمون جابوريان

اسم المكلف
احمد سليم صالح

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

367902

RR009647256LB

سليمان خليل صميلي

547926

RR009647584LB

فؤاد الياس السكاف

368201

RR009647258LB

احمد محمد الزمار

284329

RR009647587LB

فارس ابراهيم شعيا

373516

RR009647260LB

منى حسن فرحات

241988

RR009647590LB

فيوليت أيوب أبيض

373548

RR009647261LB

منصور انطوان الشبابي

244523

RR009647594LB

كميل حبيب محروق

373611

RR009647262LB

عثمان احمد سلوم

244750

RR009647596LB

جوليات خليل واكيم

415414

RR009647277LB

حسن نايف بلوق

246352

RR009647603LB

انطوان جورج تابت

415809

RR009647279LB

محمد سامر عصام سليق

250680

RR009647612LB

جوزيان ليوبولد كرانفيل

418345

RR009647282LB

بشار عادل خزام

250952

RR009647613LB

جان الياس تنوري

418965

RR009647283LB

زياد ديب صالح

252228

RR009647616LB

علي نصرات عبد الله

423916

RR009647288LB

طوني سليمان المر

252342

RR009647617LB

أحمد محمد هاجر

2711909

RR009647295LB

محمد قاسم احمد

252964

RR009647622LB

ادمون خليل عبود

13744

RR009647299LB

االميرة يارا احمد الحرفوش

254526

RR009647626LB

سمير عبده شبلي

14084

RR009647303LB

نصر الدين محمود البسط

259664

RR009647632LB

انطوان سليم مسلم

14335

RR009647306LB

ايلي ريمون سرور

259871

RR009647634LB

البير نجيب حداد

14408

RR009647307LB

محمد فايز عراجي

261502

RR009647636LB

جوزف عادل سعاده

14529

RR009647312LB

موسى راجي رميلي

266742

RR009647639LB

هوديفكو

125860

RR009647318LB

شوقي مصطفى ياسين

269370

RR009647641LB

شركة الكفاءات الطبية ش م م

182241

RR009647321LB

الياس غنام طالب

270431

RR009647644LB

بروميدكس ش.م.م

208524

RR009647324LB

ادوار خليل شمعون

270450

RR009647645LB

ذي بردج ش م م the bridge sa r l

211019

RR009647325LB

جورج جان مهنا

290201

RR009647656LB

وود اند ستايل ش.م.ل

220476

RR009647327LB

ماري شهدا شهدا

292770

RR009647661LB

هيربا فارما ش م م

233083

RR009647329LB

محمد توفيق حيدر

293129

RR009647662LB

شركة صاج كافيه

301038

RR009647331LB

محمد حسين الساحلي

294563

RR009647664LB

شركة دعبول وسيفي

331107

RR009647332LB

جان جرجس زغيب

298086

RR009647666LB

اتش اند اتش فارما

1249143

RR009647339LB

محمد عدنان بشير درخباني

300446

RR009647669LB
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واالستثمارات

RR009647341LB

ناصر مرهج مرهج

303064

RR009647670LB

هيربا فارما ش.م.م

1376668

RR009647342LB

محمد ياسر علي الوزه

307378

RR009647674LB

الورا لتأجير السيارات ش.م.م

1876244

RR009647345LB

محمد محمود الهيبي

310636

RR009647676LB

نجيب سامي الغصين

خليل مراد مينا

146746

RR009647365LB

عفيف سليم القاسم

147604

RR009647366LB

جورج جوزف كفوري

147657

RR009647367LB

عماد جورج معكرون

184885

RR009647379LB

نقوال سمير الشويري

206714

RR009647386LB

جورج عوض الخليل

208055

RR009647389LB

فاطمة محمد منصور

209621

RR009647402LB

رضا يوسف هزيمة

209902

RR009647409LB

جهاد عبد الكريم القادري

238555

RR009647418LB

جوزف طانيوس شهوان

236441

RR009647419LB

غسان مجيد حمادي

236362

RR009647424LB

نبيل هاني الموسوي

236424

RR009647425LB

محسن جميل الزين

211482

RR009647435LB

روزا اكيرا مونا تيروكو

211684

RR009647438LB

محمد يونس ابو شاهين

213769

RR009647447LB

محمد علي قاسم

216357

RR009647454LB

فريد جرجس غنطوس

216982

RR009647458LB

لويس جرجس غنطوس

216994

RR009647460LB

هنري عزيز زعتر

227921

RR009647469LB

جورج عزيز زعتر

227922

RR009647470LB

مؤسسة بشارة بالبيان

45510

RR009647472LB

شركة ابورجاس اخوان التجارية

45524

RR009647473LB

شركة بروديس  PRODISانطوان جبيلي وشركاه

216974

RR009647483LB

شبيبكو

244231

RR009647486LB

شركة القصيباتي وشركاه التجارية

250678

RR009647487LB

شركة نقليات الزهراء للشحن والتجارة

283313

RR009647489LB

احمد محمد الفرو

451073

RR009647495LB

انطوان جورج الريف

453243

RR009647496LB

احمد عبد القادر الحلبي

453313

RR009647497LB

جوزف طانوس شمعون

463628

RR009647502LB

حسن عبد الله ابو عكر

465220

RR009647503LB

امين ابراهيم طعمه

532158

RR009647516LB

مصطفى علي عبد الله

539485

RR009647518LB

312288

RR009647678LB

ميشال نمر رميا

1755444

RR009647688LB

علي احمد صبرا

1759216

RR009647690LB

علي بسام زيدان

1777495

RR009647692LB

بالل عصام عبد الحميد

1820268

RR009647694LB

زياد عارف ابو حرب

1838009

RR009647695LB

فؤاد انطوان القسيس.

2086153

RR009647699LB

هالة صالح الغزاوي

1046527

RR009647701LB

وسام كنعان الصقر

1065363

RR009647702LB

عبد الله بسام الغاوي

1102447

RR009647705LB

ميشال جان رياشي

1112299

RR009647707LB

ياسين احمد شهاب الدين

1113683

RR009647708LB

علي حسين واكد

1123398

RR009647709LB

اكرم محمد صادر

1188871

RR009647714LB

جورج فارس اللحام

1190505

RR009647715LB

زهير بدر الدين حرب

1236756

RR009647718LB

قاسم محمد عراجي

1257786

RR009647720LB

طارق توفيق معكرون

1317311

RR009647729LB

الياس جورج زغيب

1371151

RR009647733LB

عمر محمد امامه

1429109

RR009647737LB

محمود فايز صبرا

1441473

RR009647741LB

جورج بطرس ابو ملهب

1632089

RR009647752LB

نجيب وديع توما صوايا

2810106

RR009647763LB

طوني ابراهيم ابو غانم

1505243

RR009647776LB

عبد الناصر عبد القادر يوسف

1810576

RR009647789LB

اندره اميل مطران

215037

RR009647793LB

عمر احمد صالح

191313

RR009647794LB

شركة ايكرز ش.م.مACRES .

1428663

RR009647802LB

سمير خليل مزهر

932255

RR009647808LB

هشام حيدر الطسه

1806742

RR009647809LB

جمال عبد الرحمن النويري

1129082

RR009647811LB

حسن طعان دندش

365459

RR009647812LB

سامي ضاهر الضيقة

1921561

RR009647813LB

نجال عدنان القادري

539691

RR009647519LB

ابراهيم أحمد صادر

2809915

RR009647815LB

جوزف انطوان قميح

541677

RR009647522LB

اديب قيصر ابو حيدر

436755

RR009647816LB

اسم المكلف

رقم المكلف

زياد نبيه الهاشم

14597

رقم البريد المضمون
RR009647818LB

بارادي سان جورج

46637

RR009647819LB

مروان ادمون حاتم

296586

RR009647829LB

فايز عبد الكريم المحمد

1786752

RR009647838LB

عاهد سميح الرجبي

44997

RR009647843LB

ايلي اسعد التن

852613

RR009647856LB

شفيق سليمان شعنين

236326

RR009647875LB
RR009647881LB

جورج جان ملو
شركة حاج بالست  -تريز الحاج وشركاؤها

1184492

RR009647886LB

ماهر خالد عمران

323137

RR009647908LB

نبيل نايف الخوري

852056

RR009647911LB

ماري نويل فيكتور غطاس

1279828

RR009647912LB

140396

RR009647917LB

علي احمد زرين

1164217

RR009647923LB

محمد ابراهيم صالحه

1472270

RR009647933LB

علي حسين رباح

ميشال موريس البيطار

14267

RR009647942LB

فؤاد جوزف صدقة

46159

RR009647944LB

شركة سماحة للتجارة العامة مايك سماحة وشركاه

1617130

RR009647952LB

جميل عبدو خلف

1814796

RR009647954LB

حنا موسى شمعون

288138

RR009647958LB

ربيع احمد جمعة

303288

RR009647974LB

شركة روتس ش.م.م

349089

RR009647980LB

علي محمد القادري

172820

RR139224205LB

غنوة موسى سرحان(المير)

513492

RR139224347LB

ظافر سالم زعرور

1654741

RR139224404LB

اليس جميل سماحة

1580852

RR139224418LB

خليل الياس رميا

1416865

RR139224421LB

حسين علي زرين

1164215

RR139224452LB

شربل منصور الخوري

234035

RR139224470LB

خالد نايف شهاب

2578473

RR139224545LB

وهبي حسين الشحيمي

284802

RR139224568LB

جان يوسف غانم

2905232

RR139224656LB

ايلي رفيق الحاج

1947321

RR139224744LB

سامي جعفر العميري

14679

RR139224758LB

حسام محمود معربوني

1699643

RR139224761LB

مصطفى محمود دحروج

287619

RR139224801LB

فيكين ابراهيم تسوالقيان

224478

RR139224815LB

يوسف سعيد الصقر

849342

RR139224832LB

ندى مصطفى صوان عياد

227757

RR139224846LB

وائل حسين البرجي

233204

RR139224850LB

التكليف 1454
دعوة عامة
تدعو الجمعية التعاونية السكنية
ـ ال��ب��وار جميع األع��ض��اء المنتسبين إلى
عقد جمعية عمومية ع��ادي��ة للتصديق
على الميزانية وإلب��راء ذمة مجلس اإلدارة
والنتخاب هيئات مسؤولة جديدة وفقا ً
للقوانين واألنظمة التعاونية المرعية
اإلجراء وذلك عند السابعة من مساء االثنين
في  2014/9/15في البوار منزل يوسف
ميشال ضاهر.
أمين السر
رئيس مجلس اإلدارة
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف��ي ت��م��ام ال��س��اع��ة التاسعة م��ن يوم
ال��ث�لاث��اء ال���واق���ع ف��ي��ه ،2014/9/16
السادس عشر من شهر أيلول عام ،2014
يجري مجلس الجنوب مناقصة عمومية،
لتلزيم أش��غ��ال بناء م��درس��ة رسمية في
بلدة المنارة ـ قضاء :البقاع الغربي ،وعلى
أساس التنزيل المئوي.
يمكن للمتعهدين المصنفين بالدرجة
األولى ألشغال مباني والراغبين باالشتراك
في هذه المناقصة الحضور إلى اإلدارة أثناء
الدوام الرسمي للحصول على الملف الكامل
لألشغال ل��دى قلم المصلحة الفنية بعد
تسديد ثمن الملف.
ترسل العروض بالبريد المضمون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 1511

إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
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ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع ف��ي��ه ،2014/9/16
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يجري مجلس الجنوب مناقصة عمومية،
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الدوام الرسمي للحصول على الملف الكامل
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تسلم باليد على أن تصل وتسجل في قلم
المدير العام لمجلس الجنوب قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق
التاريخ المحدد إلجراء المناقصة.
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التكليف 1511

مفقود
ف� ّر العاملين الزراعيين من التابعية
البنغالدشية RIPON SUNDUR
 MIAHو JAMAL HOSSAIN
 JAHED ALIم���ن م��رك��ز عملهما.
الرجاء ممن يجدهما االتصال على الرقم
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