6

السنة السابعة  /اخلميس  11 /حزيران  / 2015العــدد 1803
Seventh year / Thursday / 11 June 2015 / Issue No. 1803

حمليات � /إعالنات

الحشد الشعبي العراقي هو
ب��ه��دف التهيئة ل��دخ��ول الحشد
الشعبي في الحرب على «داعش»
في سورية ،ومالحقة ومطاردة
ال��ف��ل��ول ال��ه��ارب��ة ن��ح��و سورية،
م��ن دون ال��وق��وف ع��ن��د الحدود
السورية العراقية ،خصوصا ً مع
اإلدراك العراقي أنّ قوة «داعش»
في سورية أو في العراق تضع
البلدين في دائرة االستهداف.
ويختم المصدر أنّ ما يجري
ع��ل��ى ال��س��اح��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة يؤشر
إلى نهاية الحاضنات التي كانت
ت��س��ت��ن��د إل��ي��ه��ا م��ش��اري��ع تنظيم
«القاعدة» ،فـ»إسرائيل» منشغلة
ب��داخ��ل��ه��ا ال����م����أزوم وبصفقات
ال��ت��رض��ي��ة ل��ل��ت��خ��ل��ي ع���ن أوه����ام
تعطيل التفاهم ال��ن��ووي الغربي
م��ع إي�����ران ،وم��ح��ك��وم��ة بتوازن
ال������ردع ال�����ذي اخ��ت��ب��رت��ه م�����رارا ً
وتراجعت ،والسعودية تستنزف
ف��ي حربها الفاشلة على اليمن،
وال أفق أمامها لتغيير التوازنات،
بينما تركيا القوة الوحيدة التي
م��ن��ح��ت ال����ح����رب ع���ل���ى س���وري���ة
فرص الحياة ،دخلت في العناية
ال��ف��ائ��ق��ة ول����ن ت��خ��رج م��ن��ه��ا قبل
س���ن���وات ،ل��ذل��ك ه���ذا ه��و العصر
الذهبي لمحور المقاومة ،وفي
ق��ل��ب��ه س��وري��ة ب��غ ّ
��ض ال��ن��ظ��ر عن
محاوالت ملء الفراغ السعودي
التركي «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،م��ن قبل
قناة «العربية» بتسويق إنجازات
ع��ل��ى ال�������ورق ،وظ���ه���ور النائب
ال��ل��ب��ن��ان��ي ول��ي��د ج��ن��ب�لاط كبديل
ي��ت��ول��ى ال���ع���ودة للتبشير بقرب
سقوط سورية ،أو بعض رموز
االئ���ت�ل�اف ال���س���وري المعارض
ال����ذي����ن ي���ح���بّ���ون ال���ت���ح���دّث عن
انتصارات وهمية.
الميدان العسكري كان حصاده
أم��س نجاحات ب��اه��رة للمقاومة
في جرود راس بعلبك ونجاحات
م���م���اث���ل���ة ل���ل���م���ق���اوم���ة وال��ج��ي��ش
ال���س���وري ف��ي ج����رود ق����ارة وما
تبقى من ج��رود القلمون ،بينما
ك��ان��ت ع���رس���ال ال ت����زال مغلقة
كمعسكر لـ«جبهة النصرة» تنتظر
الدعم ال�لازم معنويا ً وسياسيا ً
وعتادا ً وتجهيزا ً للجيش اللبناني
ل��ي��ق��ول ال��ك��ل��م��ة ال��ف��ص��ل فيها،
وال��ع��ي��ن ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة ،وعين
بالتلصص
ال��ح��ك��وم��ة منشغلة
ّ
على ما يجري عند بلدان الجوار
م��ن أن��ق��رة إل��ى ال��ري��اض وصوالً
إل����ى ب���اري���س.ع���رس���ال معسكر
لـ«النصرة»

ان�شغال تركي ( ...تتمة �ص)1
اسم الرئيس قبل الذهاب إلى مجلس
النواب والتصويت ،وقال :إذا أردنا أن
نتخلى عن عون علينا إيجاد البديل.
وأوضح «أنه مع مؤتمر تأسيسي بك ّل
موضوعية وبج ّو مرتاح في البلد،
وم��ع التعديالت الدستورية ولكن
ضمن توافق وطني».
وشدّد على «أنّ حزب الله يحمي
ما تبقى من الوجود المسيحي في
الشرق» ،قائالً« :أنا داعم لحزب الله
بدفاعه على ال��ح��دود ع��ن وج��ودي
كأقلية».

فتحعلي
يلتقي كاغ اليوم

زاسيبكين وعقيلته مع وفد قيادة «القومي»
واص��ل الجيش ال��س��وري وحزب
الله تقدّمهما في جرود الجراجير في
القلمون وسط اشتباكات عنيفة مع
مسلحي «جبهة النصرة» ،أدّت إلى
مقتل العشرات منهم وتدمير  3آليات
مح ّملة برشاشات ثقيلة وجرافة.
وسيطرا أمس على شعبتي الطمسة
ووادي األحمر وقرنة وادي األحمر في
جرود الجراجير التي تتصل بجرود
فليطة وع��رس��ال ش��م��االً ،كما أحكم
الجيش السوري والمقاومة السيطرة
على رأس ال��ك��وش وب��داي��ة وادي
ال��ق��ادوم��ي وس��ط ح��االت م��ن الفرار
والتخوين ف��ي صفوف الجماعات
المسلحة.
وأك��د مصدر عسكري لـ«البناء»
«أنّ جبهة ال��ن��ص��رة ب��ات��ت بحكم
المنتهية وشطبت من المعادلة ولم
يعد لديها موقع مؤثر أو ر ّد فعل
قتالي في القلمون وج��رود عرسال،
ح��ي��ث ت��ح � ّول��ت ب��ل��دة ع��رس��ال إل��ى
معسكر للنصرة بقياداتها ومقاتليها
وسالحهم ،والتي تستفيد من المسعى
ال��ذي يقوم به تيار المستقبل و14
آذار لحماية النصرة ،وكشف المصدر
أنّ النائب جمال الجراح هو رئيس
اللجنة اللبنانية لحماية «النصرة»
ويعمل على جمع التأييد لمنع دخول
الجيش إل��ى البلدة وتطهيرها من
اإلرهاب».
وأوضح المصدر «أنّ تنظيم داعش
استبق وصول حزب الله إليها فق ّرر
ال��دخ��ول إل��ى ال��ق��اع ورأس بعلبك
لتحقيق ثالثة أهداف ،األول الدخول
إل��ى ال��ق��اع ورأس بعلبك وإح���داث
أمر واقع جديد في البلدتين ،الثاني
استغالل سيطرة النصرة على بلدة
عرسال لالستفادة من الحصانة التي
يؤ ّمنها المستقبل للنصرة في البلدة
ض ّد المقاومة والجيش ،أما الهدف
الثالث فهو توجيه ضربة استباقية
لحزب الله بمنعه من متابعة المعركة
في ج��رود الجراجير والقلمون في
مناطق تواجد داعش».
وأض���اف ال��م��ص��در« :لتنفيذ هذا
المخطط ظ ّنت داع��ش أنّ المنطقة
خالية من المقاومة وبعيدة عن مراكز

(زينب الدايخ)
الجيش اللبناني ،لكن التنظيم فوجئ
بدفاعات حزب الله التي تموضعت
في مراكز بعيدة عن مراقبة اإلرهابيين
وشكلت مفاجأة صاعقة لداعش الذي
وقع إرهابيوه في بقعة تقتيل واسعة
حيث سقط منهم في أرض المعركة
أكثر من  200مسلح بين قتيل وجريح
وف ّر نحو  150آخرين».
وجزم المصدر بـ«أنّ المعركة مع
داعش مستمرة بالوتيرة نفسها التي
كانت م��ع النصرة حيث المقاومة
مص ّممة على إنهاء داعش كما ت ّم إنهاء
النصرة مع اختالف االستراتيجية
المقاومة الجديدة بخالف المواقع
والقدرات ،متوقعا ً أن تنتهي المعركة
مع داع��ش في غضون  10أي��ام إلى
أسبوعين.

المعركة
مع «داعش» بدأت

وأكد األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله خالل المؤتمر الثاني
للتجديد واالجتهاد الفكري عند اإلمام
السيد علي الخامنئي «أنّ التالل
الحاكمة في القلمون أصبحت تحت
سيطرة الجيش السوري والمقاومة».
واعتبر «أنّ المعركة مع داع��ش قد
بدأت والحزب مص ّمم على إنهاء هذا
الخط التكفيري».

بري يجتمع بروكز

سياسياً ،أكد رئيس مجلس النواب
نبيه بري بحسب ما نقل عنه زواره
ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إل��ى «أن��ه ك��ان مطلوبا ً
أن يتريّث التيار الوطني الحر في
حركته حتى شهر أيلول المقبل ،وال
يجوز إثارة ملف تعيين قائد للجيش
قبل أوانه في وقت لم تنته والية قائد
الجيش الحالي العماد جان قهوجي
وف���ي وق���ت ي��خ��وض ف��ي��ه الجيش
حربا ً ض ّد التكفيريين على الحدود.
وسأل :كيف نعيّن قائدا ً للجيش قبل
انتهاء مهلة تسريح القائد الحالي؟
وق��ال ب��ري« :عندما أقفل المجلس
النيابي وتعطلت الجلسات العامة،
تريّثت في ر ّد فعلي على قاعدة أنني
الشخص المعني».

وك��ش��ف ب���ري أم���ام زواره «ان��ه
اجتمع بقائد فوج المغاوير العميد
ش��ام��ل روك���ز وت����داول وإي���اه حول
األوضاع العامة وأكد له ثقته به».
وش�دّد بري على أنه «ال يجوز أن
تتعطل الحكومة في ظ� ّل األوض��اع
ال��راه��ن��ة ،وان���ه ه��و ال���ذي طلب من
رئيس الحكومة تمام سالم التريّث
ف��ي ال���دع���وة إل���ى جلسة لمجلس
الوزراء إلى حين أن تتبلور االتصاالت
التي تجري على أكثر من خط من أجل
تذليل العقد».
وأك��دت مصادر وزاري��ة لـ«البناء
أنّ تعطيل العمل الحكومي ليس من
مصلحة أيّ من األط��راف السياسية
الممثلة في الحكومة ،فال يمكن ش ّل
الحكومة بسبب تمسك بعض الوزراء
بوضع ملف التعيينات على جدول
أعمال الجلسة قبل البحث في أيّ
ملف آخر ،وحذرت من هذا األمر نظرا ً
للحاجة الملحة والطارئة لمعالجة
تخص تسيير
العديد من الملفات التي
ّ
ش��ؤون المواطنين الحياتية والتي
تحتاج إل��ى تصديقها من المجلس
النيابي أيضا ً والتي قد تخلق أزمة
اجتماعية واقتصادية كبيرة إذا لم
يت ّم حلها».
وأش��ارت المصادر إلى «أن وزير
المال علي حسن خليل اطلع جميع
الوزراء في الحكومة أنّ وزارة المالية
لن تستطيع في األول من آب المقبل
دفع رواتب وأجور الموظفين من دون
سلفات من مجلس ال��وزراء ،متوقعا ً
حلحلة قريبة على هذا الصعيد».

حزب الله يحمي ما تبقى
من الوجود المسيحي

وأك��د رئيس تيار ال��م��رده النائب
سليمان فرنجية أنّ سياسة الحكومة
يحدّدها رئيسها وهي أق��وى سلطة
في البالد» .ولفت إلى أنّ رئيس تكتل
التغيير واإلص�ل�اح العماد ميشال
ع��ون ورئيس تيار المستقبل سعد
الحريري اتفقا على التعيينات ،ولكن
سرعان ما غيّر الحريري موقفه».
وأشار فرنجية في حديث تلفزيوني
مساء أمس إلى وجوب االتفاق على

القلمون حرب ( ...تتمة �ص)1
وه��ي مسافة يحتاج قطعها لساعات بقيت فيها م��واك��ب «داع���ش»
مكشوفة لسالح الجو األميركي وهي تتقدّم وتشعر باألمان؟ ويتابع
السؤال ،ما هو س ّر أنّ «داعش» يتقدّم فقط في األماكن المفتوحة وعندما
يصير التقدّم بحاجة لعبور أماكن مأهولة ينكفئ أو ينهزم؟ وما جرى
في عين العرب وما يجري في الحسكة يؤكد ذلك .وما يعنيه هذا من أنّ
تقدّم «داعش» مشروط باالطمئنان لخل ّو األجواء من طائرات التحالف
من جهة وربما من معلومات أ ّمنتها أجهزة استخبارات تملك أقمارا ً
اصطناعية تواكب التقدم وتفيد عن خل ّو األجواء من الطيران السوري
والعراقي أيضاً .والمنطق البسيط يقول إنّ «داعش» العاجز عن دخول
مدينة الحسكة التي ال تملك خطوط إمداد مفتوحة ،لن يستطيع التفكير
بالتقدّم نحو حمص ،ومن ال يملك القدرة على اقتحام تكريت التي ُمني
فيها بهزيمة نكراء لن يفكر باالقتراب من بغداد.
 التدقيق أكثر وأكثر والتم ّعن في الخريطة أمامنا سيُرينا ،بعدالتي ّقن من البصمات األميركية الواضحة في نجاحات «داعش» بدخول
الرمادي وتدمر ،أنّ المساحات الصحراوية بين الرقة وتدمر ومثلها
بين الموصل والرمادي ،مثلها أيضا ً بين الرمادي وتدمر ،وأنْ كتما هذا
المر ّبع ،يعني أن دخول الرمادي كان مرتبطا ً بدخول تدمر والتهيئة له
أوالً ،وثانيا ً أنّ هذا المربع ال يصل إلى نهاية المساحات الصحراوية
المفتوحة التي تشكل وحدها المدى الجغرافي لحمالت «داع��ش»
العسكرية ،فثمة قفزتان ممكنتان ل��رأس رم��ح المربع الواصل إلى
تدمر ،واحدة جنوبا ً نحو الحدود األردنية والثانية غربا ً نحو القلمون،

والالفت أنّ وسائل اإلعالم التي نشرت السيناريو السوداوي لحمص
وبغداد تحدّثت فقط عن اقتراب وحدات «داعش» من الحدود األردنية
وتجاهلت االقتراب من القلمون علما ً أن المسافة الفاصلة هي واحدة
قرابة المئتي كليومتر من الصحاري غير المأهولة.
 يستطيع المدقق استبعاد فرضية التوجه نحو الحدود مع األردنإال بعد الفشل في بلوغ الهدف األصلي للحملة المدعومة من التحالف
التي يقوم بها «داع��ش» ،والتي استدعت تسهيل دخوله إلى الرمادي
وتدمر ،والهدف هو جبال القلمون ،النقطة التي يقترب عبرها «داعش»
من البحر المتوسط والتي تفصلها مساحة مفتوحة لحوالي خمسين
كلم عن جرود الضنية الواقفة فوق البحر ،والتي حاول تنظيم «القاعدة»
األم ،أن يقيم فيها نقطة انطالق العام .2000
 وصول مقاتلي المقاومة إلى خطوط انتشار «داعش» في القلمونيعني أنّ حربا ً مفصلية ستدور رحاها في المناطق الفاصلة بين تدمر
والقلمون ،وأنّ المعركة الفاصلة مع «داعش» سوف تكون هناك حيث
خلفية القوة الموجودة لـ«داعش» في القلمون ستكون تدمر وعبرها
الرقة وال��رم��ادي والموصل ،فاالنتصار على «داع��ش» في القلمون
سيكون انتصارا ً على التنظيم في أم المعارك.
 من المفيد اإلشارة إلى أن حروب «داعش» ال تزال تتبع الخط الذييرسمه طريق الحرير الذي يعبر من أفغانستان حتى البحر المتوسط
آتيا ً من الصين.
ناصر قنديل

وأمس عادت الممثلة الشخصية
لألمين ال��ع��ام ل�لأم��م المتحدة في
بيروت سيغريد كاغ من طهران بعدما
التقت عددا ً المسؤولين اإليرانيين في
إطار الحراك الديبلوماسي الذي تقوم
به إليجاد ح ّل للملف الرئاسي ،على
أن تلتقي اليوم السفير اإليراني محمد
فتحعلي.
وأك��د السفير ال��روس��ي الكسندر
زاسيبكين تمسك روسيا باستقالل
لبنان ووحدة وسالمة أراضيه ودعم
االستقرار واألم��ن فيه ،وق��ال :نقف
تضامنا ً مع الشعب اللبناني ونقدّر
عاليا ً اإلج��راءات المتخذة في مجال
مواجهة الخطر اإلرهابي .وندعو في
إطار المجموعة الدولية لدعم لبنان
لح ّل المشاكل الداخلية بأسرع وقت
ممكن وبخاصة انتخاب رئيس الدولة.
ولفت خالل حفل استقبال لمناسبة
العيد الوطني لروسيا االتحادية،
إلى «أنّ روسيا تؤكد أهمية مواجهة
محاوالت إشعال الفتنة على أساس
األفكار المتطرفة سواء كانت نازية
جديدة أو تكفيرية».
وعلى الصعيدين الدولي واإلقليمي
قال :المطلوب استعادة توازن القوى
وال��م��ص��ال��ح والتخلي ع��ن الرغبة
ف��ي الهيمنة .ويجب الحفاظ على
ّ
بغض النظر عن الخالفات.
الصلة
ونعتبر من األولوية توحيد الجهود
لمكافحة اإلره��اب .فاقترحنا إجراء
مناقشة شاملة لهذه القضية في األمم
المتحدة .ونريد الوضوح والنزاهة
والشفافية والمسؤولية ف��ي هذا
المجال .ويجب العودة بالجدية إلى
تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي
وح ّل القضية الفلسطينية المركزية.
وه��ذا سيؤثر إيجابيا ً على الوضع
اإلقليمي والدولي».
ولفت إلى أنّ روسيا تدعو بحزم
إلى إيجاد الحلول السلمية للنزاعات
القائمة من خ�لال ال��ح��وار الوطني،
وأصبحت أف��ك��ار الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ج��وه��ر اتفاقات
مينسك -2وت��ت��ك� ّون أس��اس �ا ً لح ّل
النزاع في أوكرانيا .كما عندما ضعفت
الجهود الدولية للتسوية السياسية
ف��ي س��وري��ة ب����ادرت روس��ي��ا بعقد
لقاءين تشاورييّن في موسكو أعطيا
دفعا ً ملموسا ً الستئناف التحرك نحو
جنيف.»-3

«القومي» ينعى
المنا�ضل ر�ضوان
علو
علي ّ
نعت منفذية الهرمل في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،وعائلة
ال���راح���ل ،إل���ى األم����ة وال��س��وري��ي��ن
القوميين االجتماعيين في الوطن
وع��ب��ر ال��ح��دود ،المناضل القومي
رضوان علي علو مدير مديرية الهرمل
األول��ى ،ال��ذي توفي بعد ص��راع مع
المرض عن عمر ناهز السبعين عاماً.
والرفيق الراحل من مواليد وادي
الرطل ـ الهرمل عام .1945
انتمى إلى الحزب مطلع عام 1967
في نطاق منفذية الهرمل ،تح ّمل عدة
مسؤوليات كان آخرها مدير مديرية
الهرمل األولى ،حيث بقي يتح ّمل هذه
المسؤولية حتى الرمق األخير.
عرف الراحل بمناقبيته القومية
وبالتزامه الحزبي ،كان مثاال ً للقومي
االج��ت��م��اع��ي المنتمي إل���ى قضية
تساوي وجوده ،مترجما ً بذلك إيمانه
العميق وال��راس��خ بعقيدة الحزب
ومبادئه ،وق��د اتخذ منه شعارا ً له
ولعائلته ،فأنشأ عائلة قومية.
ي����وارى ال���راح���ل ال���ث���رى ال��ي��وم
الخميس عند الساعة الحادية عشرة
صباحا ً ف��ي بلدته الهرمل ـ وادي
الرطل ،وتقبل التعازي قبل الدفن
وبعده في حسينية المرح ـ الهرمل
وأيام الجمعة والسبت واألحد الواقع
فيه  12و 13و 14حزيران الجاري.

فهد يلتقي
الرابطة المارونية
استقبل رئيس مجلس القضاء
األعلى القاضي جان فهد ،في قصر
العدل في ب��ي��روت ،رئيس الرابطة
المارونية النقيب سمير أبي اللمع مع
وفد من المجلس التنفيذي للرابطة،
في زيارة بروتوكولية ،حسب بيان
صادر عن المكتب االعالمي لمجلس
القضاء االعلى.
وج��رى خ�لال اللقاء «تأكيد دعم
استقاللية السلطة القضائية ،ودورها
الرائد في مجال تعزيز دولة القانون،
وتحقيق العدالة ،وال���دور الوطني
للرابطة المارونية».
وق���دم أب��ي اللمع درع الرابطة
للقاضي فهد.

قوة «�إ�سرائيلية»
تزيل العلم اللبناني
عن «ال�سياج»!
في خطوة استفزازية ،نفذت قوة
مشاة «إسرائيلية» تحميها آليات
مدرعة ،عملية تمشيط في مرتفعات
جبل سدانة قبل ظهر أم��س ،أزالت
خاللها العلم اللبناني الذي رفعه أول
من أمس أصحاب المزارع المحتلة
والنائب قاسم هاشم فوق السياج
الحدودي الشائك.
على صعيد آخ��ر ،أعلنت قيادة
الجيش  -مديرية التوجيه ،أنّ زورقا ً
حربيا ً تابعا للعدو «اإلسرائيلي»
خرق خرق المياه اإلقليمية اللبنانية
عند الساعة الثانية عشرة والنصف
بعد منتصف ليل أول من أمس ،مقابل
رأس ال��ن��اق��ورة لمسافة  200متر
ولمدة دقيقتين .وأشارت القيادة إلى
أنه تجري متابعة الخرق ،بالتنسيق
مع قوات األمم المتحدة الموقتة في
لبنان «يونيفيل».

ويل الأمة ( ...تتمة �ص)1
ويل ألمة فاقدة لثقافة المقاومة وأعداؤها يهدّدون أمنها الوطني والقومي صباح
مساء،
ويل لشعب يختلف على التاريخ فيخسر الجغرافيا،
ويل لشعب يقاوم بالمف ّرق فينهزم بالجملة،
ويل لشعب يستيقظ ك ّل صباح ويبدأ من الصفر وال يضيف إلى ما أنجزه باألمس،
ويل لشعب ال يحترم الرأي والرأي اآلخر،
أما نهوض األمة،
فتنهض األمة عند القضاء على جميع أشكال التمييز ض ّد المرأة وتكريس المساواة
الكاملة بين الرجل والمرأة.
وتنهض األمة بثروتها من العلم والتربية وهما أساس المواطنة قبل ثرواتها
الطبيعية.
وتنهض األمة في تح ّركها السريع للقضاء على المذهبية والطائفية والعشائرية
والمناطقية والجهل والفقر والبطالة.
وتنهض األمة بتعزيز سيادة حكم القانون وعدم التدخل في السلطة القضائية
والعمل على تنفيذ أحكامها.
وتنهض األمة بتجديد أساليب عمل المراجع الدينية لخدمة اإلنسان وقضاياه.
وتنهض األمة عند القضاء على ظواهر الفساد في األجهزة التنفيذية والقضائية.
وتنهض األمة عندما تتعزز ثقافة الحوار بين األديان والمذاهب وتبتعد عن ثقافة
العنف واإلقصاء والتهميش.
أخيراً،
المه ّم أن تأخذ األمة العربية العبر ،وأن تضع برامج وخطط النهوض ،وإالّ
سوف تذهب ريحها وتندثر بين األمم.

عمر زين

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة مالية محافظة بعلبك الهرمل -دائرة التدقيق الميداني المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول ادناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بعلبك -دورس  -مبنى مستشفى دار األمل سابقا ً 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 االولى

نبيه عبدالله محمد اسماعيل
فؤاد علي الديراني
حسين علي اللقيس
محمد حسو نادر

2190709

LB150028260RR

2015/5/9

220605

RR150028225LB

2015/4/30

1804092

RR150028287LB

2015/5/9

2197530

RR150028295LB

2015/5/9

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل بالتكليف
ابراهيم همدر
التكليف
1094

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة المصلحة المالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل -دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة
أسماؤهم في الجدول ادناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بعلبك -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقا ً 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
نور ناصر درويش
محمود ياسين االحمد الحمود

رقم البريد المضمون

رقم المكلف
1616949

LB150028313RR

3047408

RR150028335LB

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل بالتكليف
ابراهيم همدر
التكليف
1094

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة -مالية محافظة بعلبك الهرمل -دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول ادناه
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بعلبك -دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقا ً 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

فواز شعالن مراد

583214

LB 150028199RR

2015/04/27

2015/05/08

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

اعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية االول��ى في
البقاع المستدعى ضدهما :انيسة أيوب
يعقوب سيدة وسليمان صليبي ابو نجم
المقيمان سابقا ً في ال��ف��رزل والمجهولي
محل االقامة حاليا ،للحضور شخصيا ً أو
من ينوب عنهما الى قلم المحكمة في زحلة
لتبلغ اوراق الدعوى المقدمة من سندرا
ج��ورج مهنا بوكالة االستاذ ريشار نخلة
المسجلة برقم اساس  2015/346والتي
تطلب بموجبه ازالة الشيوع في العقار رقم
 /3130الفرزل.
وللمستدعى ضدهما المذكورين في مهلة
ع��ش��ري��ن ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ال��ن��ش��ر الب���داء
مالحظاتهما على الطلب واال يصار الى
ابالغهما جميع االوراق وال���ق���رارات بما
فيها الحكم النهائي لصقا على باب ردهة
المحكمة.
رئيس الكتبة
جورج ابي فيصل
إعالن بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم المعاملة2015/168 :
المنفذ :وائل جوزيف ديب -وكيله المحامي
جورج ديب
المنفذ عليهم :سالي ورامي جوزيف ديب-
عدبل
الياس ليسيي مجهول االقامة
ال��س��ن��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي :اس��ت��ن��اب��ة م��ن دائ���رة
تنفيذ طرابلس رق��م  2014/319تاريخ
 2015/2/16بمتابعة التنفيذ على العقار
رقم  /850جبرايل عن طريق طرحه للبيع
بالمزاد العلني بموضوع ازالة شيوع.
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني
كامل العقار رقم  /850جبرايل وهو عبارة
عن ارض بور غير مشجرة وغير مزروعة
تكسوها األع��ش��اب البرية والصخور وال
يوجد ضمنها بناء.
مساحته /7668/ :م2
يحده غربا :العقار رقم  851وطريق عام
ومجرى ماء عام يشكل حدود منطقة رحبة
العقارية
شرقا العقارين 851 :و 852
شماال العقار 851 :وطريق عام
جنوبا العقار  852ومجرى ماء عام يشكل
حدود منطقة رحبة العقارية
التخمين وال��ط��رح :ستة وسبعون الف
وستماية وثمانون دوالر أميركي
موعد المزايدة ومكانها :نهار الخميس الواقع
في  2015/7/2الساعة الواحدة بعد الظهر
أمام رئيس دائرة تنفيذ حلبا
على من يرغب الدخول بالمزايدة ان يدفع
مثل بدل الطرح المقرر نقدا ً او تقديم كفالة

رئيس المصلحة المالية االقليمية في محافظة بعلبك الهرمل بالتكليف
ابراهيم همدر
التكليف
1094

قانونية وافية واتخاذ محل القامته ضمن
ن��ط��اق دائ���رة تنفيذ حلبا اذا ك��ان مقيما ً
خارجها واال ع � ّد قلم ه��ذه ال��دائ��رة مقاما ً
مختارا ً له وان يدفع عالوة على البدل مبلغ
مليون ليرة لبنانية تدفع امانة باسم دائرة
تنفيذ حلبا وعلى ال��ش��اري رس��م الداللة
واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ بيار السكاف
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن اج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
لتنفيذ مشروع أشغال إنشاء خ��ط توتر
متوسط ومحطة تحويل هوائية في بلدة
مزرعة مشرف -قضاء صور.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2015/7/9
فعلى المتعهدين المصنفين في الدرجة
الثالثة على األقل لتنفيذ صفقات األشغال
الكهربائية الراغبين باالشتراك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية عشر
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ال��ي��وم المحدد
لجلسة ف��ض ال��ع��روض -وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص الذي يمكن االطالع
والحصول عليه في المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية -مصلحة الديوان-
كورنيش النهر.
بيروت في  9حزيران 2015
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف
1148
إعالن
بلدية فرن الشباك
إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية
قيد التحصيل
يعلن رئيس بلدية فرن الشباك عن وضع
ج��داول التكليف األساسية لكافة الرسوم
البلدية عن عام  2015قيد التحصيل عمالً
بنص المادة  104من قانون الرسوم البلدية
رقم  88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
اوال :عمالً بنص ال��م��ادة  106م��ن قانون
ال��رس��وم البلدية رق��م ( 88/60ق��ان��ون
ال��رس��وم وال��ع�لاوات البلدية وتعديالته،
على المكلفين المبادرة ف��ورا ً ال��ى تسديد
الرسوم البلدية المتوجبة عليهم خالل مهلة
شهرين من تاريخ نشر االعالن في الجريدة
الرسمية.
ثانياً :عمالً بنص المادة  109من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( 2%اثنان بالمئة) عن كل
شهر تأخير عن المبالغ التي لم تسدد خالل

المهلة المبينة في البند األول أعاله ،ويعتبر
كسر الشهر شهرا ً كامالً.
في 2015/6/1
رئيس بلدية فرن الشباك
ريمون سمعان
التكليف
1077
إعالن
كهرباء لبنان
تعلن ك��ه��رب��اء لبنان ع��ن رغبتها في
اجراء استدراج عروض لمزايدة بيع أعمدة
حديدية غير صالحة لالستعمال في دائرتي
صيدا صور.
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 -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20000/ل .ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان -طريق النهر -الطابق «-»12
المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة ال��واق��ع في 2015/7/10
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
صباحاً.
بيروت في 2015/6/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس جان شكرالله
التكليف
1132
إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
العروض العائد لشراء مكيفات هواء (عدد
 )19وذلك وفق المواصفات الفنية والشروط
االداري��ة المحددة في دفتر الشروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مئة
الف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال��ش��راء ف��ي المصلحة اإلداري���ة ف��ي مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من يوم عمل.
تقدم العروض في أمانة السر في
القاديشا -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  30حزيران  2015الساعة 12
ظهرا ً ضمنا ً
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1113

