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حمليات � /إعالنات

مزيد من التنديد بالجريمة

اعت�صام لبناني فل�سطيني غد ًا ا�ستنكار ًا لحرق عائلة الدواب�شة
سجل أمس المزيد من المواقف المنددة
بجريمة حرق عائلة الدوابشة الفلسطينية
ف��ي دوم��ا ق��رب نابلس واستشهاد طفلها
الرضيع علي الدوابشة حرقا ،على يد العدو
الصهيوني.
و رأت هيئة التنسيق لـ«لقاء األح��زاب
والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية»
و«تحالف القوى الفلسطينية» في بيان اثر
اجتماع مشترك في مقر هيئة التنسيق ،أن
الجريمة «تندرج في سياق مسلسل اإلرهاب
الصهيوني ضد الشعب العربي الفلسطيني
ال���ذي يستغل م��ا يحصل ه��ذه األي���ام من
فوضى عربية وح��روب إرهابية تكفيرية
مدعومة إسرائيليا ً وأميركيا ً ومن األنظمة
الرجعية العربية ألجل القضاء على قوى
المقاومة وتدمير الجيوش العربية وصوال
إلى تصفية القضية الفلسطينية».
وش���دد ال��ل��ق��اء على أن «ه���ذه الجريمة

الصهيونية المتزامنة مع تصاعد الهجوم
اإلستيطاني في القدس والضفة الغربية
واس���ت���م���رار اإلع����ت����داءات ع��ل��ى ال��ش��ع��ب
الفلسطيني وم��ق��دس��ات��ه يجب أن تش ّكل
جرس إنذار فلسطينيا ً وعربيا ً الستنهاض
ال��ش��ارع ال��ع��رب��ي والفلسطيني للتصدي
ل��ه��ذا المخطط الخطير» ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن
«ال��رد العملي والجدي على هذه الجريمة
وغيرها من الجرائم يستدعي من السلطة
الفلسطينية الخروج من نفق أوسلو ووضع
نهاية لكل أشكال التنسيق األمني مع العدو
وإطالق سراح المقاومين وتسليح الشعب
لمواجهة إرهاب المستوطنين واإلقالع عن
مواصلة سياسة المراهنة على المفاوضات
م��ع ال��ع��دو ال��ت��ي وف��رت الغطاء لالحتالل
الصهيوني للغستمرار في استيطانه لألرض
الفلسطينية».
ودعا إلى «ضرورة توحد جميع الفصائل

الحركة اللبنانية الديمقراطية تعدّ لم�ؤتمرها الثاني

تامر :بقاء الحكومة �ضرورة وطنية
وال ّ
بد من التفاهم داخل مجل�س الوزراء
عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية
الديمقراطية اجتماعا ً برئاسة ج��اك تامر
وح��ض��ور أع��ض��اء المكتب ،وذل���ك للبحث
في بعض المواضيع الهامة ،ومنها عقد
المؤتمر ال��ث��ان��ي للحركة ب��اإلض��اف��ة الى
األم��ور المستجدة على الساحة اللبنانية
م��ن سياسية واقتصادية واجتماعية ،ال
سيما ض��رورة ملء الفراغ بانتخاب رئيس
للجمهورية وم��ا ينتج ع��ن ه��ذا األم���ر من
تفعيل لعمل المؤسسات جميعاً .كذلك جرى
البحث في األوض��اع العربية واإلقليمية،
وانعكاسات االتفـاق ال��ن��ووي على لبنان
ودول المنطقة.
بداية أش��اد المجتمعون بتأكيد األمين
ال��ع��ام لحزب الله السيد حسن نصرالله
أنّ مشروع المقاومة راكم إنجازات كبيرة
في مقدّمها إسقاط المشروع الصهيوني
في لبنان وتحرير قطاع غزة ونشر ثقافة
المقاومة وتثبيت ال��ع�لاق��ة م��ع فلسطين
ووض���ع «إس��رائ��ي��ل» أم���ام م��خ��اوف على
وجودها .مؤكدا ً أن ما يضرب منطقتنا من
إره��اب تكفيري خطيرا ً ج��داً ،ولكن يبقى
اإلرهاب «اإلسرائيلي» فوق ك ّل إرهاب.

ودعا تامر إلى ضرورة التمسك بحكومة
الرئيس تمام سالم ألنها تمثل آخر صمامات
األم��ان الداخلية ،فيما تع ّم البالد مظاهر
الفلتان والفوضى وح��وادث القتل المتنقل
بين المناطق ،وأح��ي��ان�ا ً كثيرة ف��ي وضح
النهار ،علما ً أنّ هذه الحوادث تحصل بدون
أيّ م��ب � ّرر ،حيث أص��ب��ح القتل س��ه�لاً ج��دا ً
نتيجة اإلفالت من العقاب ،ونتيجة لدخول
الوساطات في هذا األمر.
وأيّد تامر الموقف الحازم للرئيس نبيه
ب��ري ف��ي م��وض��وع مصير ال��ح��ك��وم��ة ،ألنّ
تطيير هذه الحكومة يعني الذهاب بالبلد
الى المجهول ،ولذلك ال ب ّد من التفاهم داخل
مجلس الوزراء لتمرير هذه المرحلة الصعبة
والمعقدة ج��دا ً على المستويين العربي
واإلقليمي ،بأق ّل األضرار والخسائر الممكنة
على لبنان وشعبه.
وفي نهاية االجتماع ،ت ّم تكليف رئيس
الحركة القيام بإعداد الترتيبات الالزمة
لعقد المؤتمر الثاني للحركة ،وتألفت لجنة
لهذه الغاية قوامها :ناجي حطب ،إدغ��ار
بولس ،حسن شمص ،بسام ح��داد ،جعفر
الحسيني ومحمد خالد.

الفلسطينية ح��ول خيار ونهج المقاومة
المسلحة والشعبية ب��اع��ت��ب��اره السبيل
األمثل للتصدي لالحتالل ومستوطنيه وردع
اعتداءاتهم وبالتالي تحرير أرض فلسطين،
والعمل على إطالق إنتفاضة شعبية ثالثة
بمواجهة الجرائم الصهيونية».
وأعلن اللقاء عن تنظيم اعتصام لبناني-
فلسطيني يوم غد األربعاء الساعة الحادية
عشرة في حديقة «اإلسكوا».
من جهة أخرى ،حذر اللقاء من «خطورة
قرار وكالة أونروا خفض خدماتها لالجئين
الفلسطينيين» ،الفتا ً ال��ى أن «ه��ذا القرار
ال��ذي ي��ب��رر تحت ع��ن��وان العجز المالي،
ي��ن��درج ف��ي سياق مخطط أميركي غربي
صهيوني إلنهاء أونروا وتصفية حق عودة
الالجئين إلى أرضهم وديارهم في فلسطين
المحتلة وذل��ك من خ�لال وض��ع الالجئين
أمام خيارين :التوطين أو الهجرة بعيدا عن
فلسطين».
ب��دوره ،دان «اتحاد المحامين العرب»،
في بيان «الجرائم اإلرهابية المتواصلة
التي يرتكبها العدو الصهيوني والتى كان
منها أخ��ي��را ً الجريمة العنصرية البشعة
بقيام مجموعة م��ن المستوطنين بحرق
منزل عائلة فلسطينية فى «قرية دوم��ا»
بنابلس».
وطالب «بوقف كامل لبناء مستعمرات
 مستوطنات على األراض��ي الفلسطينيةالمخالفة ألح��ك��ام القانون ال��دول��ي وفتح
تحقيق دول���ي محايد ح��ول ملف حقوق
اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة
واإلنتهاكات البشعة التي تنتهجها دولة
اإلح���ت�ل�ال وآخ���ره���ا ت��ص��دي��ق الكنيست
الصهيوني على قانون اإلط��ع��ام القسري
للمعتقلين بسجون اإلح��ت�لال المخالفة
لالتفاقيات ال��دول��ي��ة وم��ب��ادىء القانون
ال��دول��ي وخ��اص��ة إتفاقية جنيف الرابعة
 1949وبروتوكول .»1977
كما طالب «بتحرك أممي دولي فى إطار
مكافحة اإلره��اب ال��ذي يمارس ضد شعب
محتل وم��ح��روم من كافة حقوقه الدولية
والمشروعة» ،داعيا ً السلطة الفلسطينية
«إلى إتخاذ الخطوات التى تكفل له الذهاب
بتلك الجرائم إلى المحاكم الدولية وعلى
رأسها المحكمة الجنائية الدولية» ،معتبرا
أنه «لم تعد تكفي بيانات الشجب واإلدانة
من القوى القادرة على الفعل أو رد الفعل،
فتفعيل إتفاقية الدفاع العربي المشترك
ليس قاصرا ً على حماية األنظمة العربية
ف��ق��ط ،وإن��م��ا خلقت لحماية أم��ن وسالمة
الشعوب العربية».

الفروف يطالب كيري( ...تتمة �ص)1
الرهان على الجماعات المسلحة وتصنيفها حصد
أمس نتيجة تجعل الموقف الروسي على درجة
عالية م��ن المصداقية ،فرفض «جبهة النصرة»
للعرض التركي القطري الحاصل على الموافقة
األم��ي��رك��ي��ة ،ب��إع�لان ال��ت��ب�� ّرؤ م��ن العالقة بتنظيم
«القاعدة» كثمن لدمجها بعناوين الح ّل السياسي
وشطبها عن لوائح اإلرهاب ،ت ّوج بقرار «النصرة»
تصفية تنظيم «أحرار الشام» الذي جلب له السفير
األميركي السابق في سورية روبرت فورد شرور
«النصرة» بامتداحه وتقديمه كقوة اع��ت��دال ،فقد
قامت «جبهة النصرة» بتحشيد قواها في مناطق
ريف دمشق وريفي حلب وإدلب لمهاجمة مواقع
التنظيم بعدما أبلغته رسميا ً انه ما لم يعلن تب ّرؤه
م��ن العالقة باألميركيين فسيدفع الثمن غاليا ً
خالل أربع وعشرين ساعة ،باعتباره جهة تتولى
التجسس لمصلحة األميركيين لكشف مواقع
ّ
«النصرة».
لبنانياً ،بقيت النفايات عقدة القرار الحكومي
بعدما ص��ارت بضاعة يفاخر لبنان بتصديرها،
ولكن بدفع ثمن التصدير الباهظ ،وصارت قضية
التعيينات العسكرية قنبلة الحكومة الموقوتة
خالل يومين بعدما صار التمديد لرئيس األركان
اللواء وليد سلمان مدخالً للتمديد لقائد الجيش
العماد جان قهوجي ،كما قال التيار الوطني الحر
معلنا ً قراره بالتصعيد نزوالً إلى الشارع.

لبنان يصارع...
وخيارات العونيين مفتوحة

يصارع لبنان أزمة البقاء على قيد الحياة في خضم
األزمات السياسية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية
التي تعصف به .وتحمل الساعات األرب��ع والعشرين
المقبلة تأجيل تسريح لرئيس األركان في الجيش اللواء
وليد سلمان ،إال أن هذا التمديد لن يمر بسالم إذ ستشهد
الساعات  72المقبلة تصعيدا ً في المواقف من قبل التيار
الوطني الحر ،وتحركات شعبية أمام السراي الحكومية
التي ستشهد جلسة حامية لمجلس الوزراء غدا ً ستسبق
جلسة حوار عين التينة مساء.
وقالت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» إنّ ك ّل
الخيارات مفتوحة لمواجهة خيار التمديد لرئيس األركان
الحالي غداً» .وتوعّ دت المصادر بر ّد فع ٍل أش ّد وأكبر مما
حصل عندما نزل التيار الوطني الحر إلى الشارع الشهر
الماضي .وك ّررت المصادر تمسكها بالدستور ورفض
التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي وأليّ
منصب عسكري آخر.
وأش��ارت المصادر إلى «أنّ القضية ال تتعلق فقط
بملف التعيينات ،فهي مسألة ميثاقية ودستورية
وشراكة ،فعند ك ّل استحقاق يت ّم ابتكار الحجج لتبريره
وتمريره وه��ذا ما حصل منذ التمديد لمجلس النواب
مرتين وتعطيل المجلس الدستوري والتمديد لألجهزة

األمنية مرات عدة.
ودع��ت المصادر إلى «ع��دم إلقاء اللوم على التيار
الوطني الحر بما نتج وسينتج من الجمود الحاصل
في مجلس ال��وزراء ،بل يجب الضغط على من يرفض
حقوقنا وشراكتنا في السلطة والحكم».
وحملت المصادر «الرئيس تمام سالم وتيار المستقبل
المسؤولية عما وصلنا إليه ال سيما الشلل في مجلس
الوزراء».

اللجوء إلى الشارع
ال يوصل إلى نتيجة

وواصل نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني
سمير مقبل جوالته على القيادات اللبنانية لإلطالع على
آرائهم حول التعيينات العسكرية .وفي هذا اإلطار ،التقى
رئيس الحكومة تمام سالم والرئيس السابق ميشال
سليمان ورئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة
في مكتبه في بلس .وعلم أن اللقاء بين سالم ومقبل
وضع النقاط على حروف أزمة التعيينات األمنية.
وشدد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي
«أن جلسة مجلس الوزراء األربعاء ستستكمل البحث
في الملفات التي بحثت في جلسة  30تموز الماضي
والمتعلقة بأزمة النفايات ومقاربة مجلس الوزراء ،وبند
القروض والهبات والرواتب .وأش��ار إلى «أن الجلسة
ستشهد نقاشا ً حول االقتراحات التي قدمت لمعالجة
أزمة النفايات من تصديرها ،إلى إيجاد المطامر ،وصوال ً
إلى التفكك الحراري ال سيما أنّ أي اقتراح لم يت ّم اإلجماع
عليه بعد» ،الفتا ً إلى «أنه من المفترض أن ترفع دراسة
الشركة الفرنسية حول ترحيل النفايات إلى الحكومة
خالل الساعات المقبلة.
ولفت حناوي إل��ى احتمال أن يطرح وزي��ر الدفاع
الوطني سمير مقبل إذا وافق التيار الوطني الحر ملف
التعيينات من خ��ارج ج��دول األعمال ،وسيقترح عدة
أسماء لرئاسة األركان وفق جدول المفاضلة ،فإذا اتفق
على اسم كان به ،وإذا لم يتم االتفاق سيصدر وزير
الدفاع عقب الجلسة مرسوم تأجيل التسريح للواء
وليد سلمان ،بحسب ما نص قانون الدفاع في الحاالت
االستثنائية.
وأكد حناوي «أن اللجوء إلى الشارع ال يوصل إلى
نتيجة ،بل يجب أن يكون هناك حوار يؤدي إلى انتخابات
رئاسية ،الممر اإللزامي لحل كل المشاكل العالقة».

جلسة مضيعة للوقت

وأك���د وزي���ر ال��ش��ؤون االجتماعية رش��ي��د درب��اس
لـ«البناء» أن جلسة مجلس الوزراء غدا ً ستكون مضيعة
للوقت ،إال إذا نزل الوحي واتفق السياسيون حول مسألة
تصدير النفايات إلى الخارج» .ولفت إلى أن سالم في
حال عدم االتفاق سيتحدث ويسمي األشياء بأسمائها
ويحمل مسؤولية ما يجري من تعطيل في ملف النفايات
للمعرقلينوالمعطلين».
وأكد وزير اإلعالم رمزي جريج لـ«البناء» انه سيكون
هناك اجتماع لعدد من الوزراء المعنيين بملف النفايات
لمناقشة هذا الملف قبل جلسة مجلس الوزراء غداً.
وأضاف جريج« :االتجاه اليوم في مجلس الوزراء هو

إليجاد مطامر وأن تأخذ الدولة سلطتها وتجد المطامر
المناسبة وفقا ً لمعايير موضوعية وتراعي الوضع
البيئي والمياه الجوفية وليس الوقوف مع المتعهد،
وذلك لتأمين الصالح العام ولو على حساب المصالح
الخاصة» ،مشيرا ً إلى «أن اختيار المعايير هذه تحتاج
إلى شهرين أو ثالثة أشهر ،وإلى أن يتم تأمين مطامر
مناسبة ،سيبحث مجلس الوزراء تأمين مطامر موقتة
لجمع هذه النفايات».
وتابع جريج« :الحل الثاني ال��ذي يُبحث به اآلن
يقضي بترحيل هذه النفايات إلى خارج لبنان ،ال سيما
إلى ألمانيا مع ضمانات من الجهة التي نتفق معها
لترحيل النفايات كي ال ترمى في البحر وأن تكون الشركة
موضع ثقة وأن ال يكون السعر باهظاً».
ولفت إلى «أن العروض لدى وزير االقتصاد آالن حكيم
وبلدية بيروت ووزير البيئة محمد المشنوق وسيعرض
هذا الموضوع غداً».
ودعا جريج إلى ضرورة «أن يكون مجلس الوزراء
في حالة انعقاد دائمة لحل ملف النفايات ومصارحة
اللبنانيين بواقع هذا الملف الذي شابه التقصير في ظل
الحكومات السابقة واآلن ورثته الحكومة الحالية ويجب
بحث ما يتطلب لحل هذا األمر».
وأعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مؤتمر
صحافي «أن المكبات العشوائية التي تم استحداثها
بدأت تبلغ مداها األقصى ،مشيرا ً إلى «أنه ال يمكن رمي
النفايات في الكرنتينا بعد اليوم ،خصوصا ً أن هناك
معمالً للقمح قربه .وش��دد أب��و فاعور على «أن مكب
النفايات المستحدث في محيط المطار يُش ّكل ضررا ً
على المناطق السكنية المجاورة وخطرا ً على حركة
الطيران».

اتصاالت بين عين التينة والرابية

وج��رت اتصاالت أم��س على أعلى المستويات من
أجل خفض السقف اإلعالمي بين عين التينة والرابية.
وأشارت أوساط سياسية لـ«البناء» إلى «أن كالم العماد
عون عن شرعية المجلس النيابي ليس جديدا ً وكرره في
أكثر من محطة ،مشيرة إلى «أن رد الرئيس نبيه بري
أول من أمس «أنه يرفض التصويت لمن يقول عنه إنه
غير شرعي» ،هو نوع من الحرب الوقائية أو االستباقية
التي يشنها بري على عون قبل  48ساعة من أجل تأجيل
تسريح رئيس األركان ،ال سيما أن القرار اتخذ بالتمديد
في ظل عدم التوافق على اسم من األسماء المطروحة
بين المكونات السياسية ،وكلف كل طرف للقيام بما له
لتسهيل مروره».
إلى ذلك ،تعقد جلسة للحوار بين وفدي حزب الله
وتيار المستقبل مساء غد األربعاء على وقع الخالف
الحكومي بين التيار الوطني الحر وح��زب الله من
جهة وتيار المستقبل من جهة أخرى حول التعيينات
العسكرية وملف النفايات والمقاربة الحكومية .وعلمت
«البناء» أنّ الجلسة ستبحث في تفعيل المؤسسات،
واستمرار عمل الحكومة والوضع األمني ،وض��رورة
تخفيف حدة الخطابات التشنجية والتي من المتوقع
أن تتضاعف بعد جلسة مجلس الوزراء وإصدار وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل قرار تأجيل تسريح رئيس
األركان.

�إعالنات ر�سمية
تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة -المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة التحصيل ,
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل
لتبلغ 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:

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم اإلنذار

رقم البريد المضمون

احمد فاروق يحي

1270667

1053

58424

كامل جودت العبد

وسيم احمد عقاد

1273929

1054

58425

مصطفى محمود خليفه

LK Trading

1276066

1055

58426

مصطفى محمد كامل العتم

الشركة الهندسية لالستشارات والمقاوالت ش.م.م

1278490

1056

58427

فضيلة محمد ديب يحي

2385818

محمد مصطفى قدور

1281890

1058

58429

نخيله نعما مخول

2451178

145

1296572

1061

58432

منى محمد ملوك

2482704

146

1336441

1066

58437

1069

58440
58441
58442

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم اإلنذار

رقم البريد المضمون

خالد احمد المصري

360119

956

57337

شركة فرست لالستشارات والتعهدات

وائل سهال زمرلي

415363

958

57339

محمد محمود الجاسم

Mon petit chou

432432

959

57340

غولدن الين ش.م.م

1364441

رامز فوزي الخطيب

461030

960

57341

المير غروب ش.م.م

1416247

1070

علم الدين للنقل والترانزيت ش.م.م

468869

962

57343

رفيق محمد شعار

1436423

1071

هدى عبد المعين بغدادي

470554

964

57345

مزيانه

1449986

1074

58445

نصر للتعهدات

473380

966

57347

نورث ويند بروبرتيز ش.م.م

1455065

1075

58446

شركة الكسارات و المقاوالت الحديثة ش م م

505468

973

57354

بيغ بازار ش.م.م

1462335

1076

58447

شركة وابكو لألخشاب ومواد البناء

511619

974

57355

الشركة االهلية لبيع وشراء وتوزيع المحروقات ش.م.م

1498132

1079

58450

شركة االمل للتجارة العامة و البناء و المقاوالت

528474

977

57358

سعد الله عدنان الرفاعي

1522359

1080

58451

اللبنانية الدولية للشحن والنقل البحري ش.م.م

534981

978

57359

شركة المجد التجارية ش.م.ل

1614189

1082

58453

شركة كارز ش.م.م

550772

980

57361

مايز محمد طاهر المبيض

1618793

1083

58454

احمد محمد يحيه

553145

981

57362

الشركة التجارية والعقارية نهاد زيلع وشركاه ش.م.ل

1619479

1085

58456

عبدالرحمن احمد فلو

565218

982

57363

زاهر عمر عمر

1619531

1086

58457

عبد الله عز الدين الصباغ

585172

986

57678

أحمد حسن المصري

1634779

1087

58458

عادل سليم دبدوب كبارة

587780

987

57679

سالم عبدالرحمن دكرمنجي

1661713

1088

58459

زينه عبد الرحمان فاخوري

613128

988

57680

شركة تكنولوجيا الشرق االوسط للتجارة والمقاوالت(متكوم) ش.م.م.

1675781

1089

58460

جي_أتش_ام ش.م.م

624782

990

57682

عبد الرحمن خضر أيوب

1741930

1091

58462

مصطفى محمد درويش

661536

994

57688

عثمان خضر أيوب

1741934

1092

58463

وليد توفيق محفوظ

688745

996

57690

شركة مزايا التجارية ش.م.م.

1810126

1093

58464

محمد بكري عبد الحميد زيات

737560

999

57693

عامر عبد الحليم الطبشة

1913527

1095

58466

مصطفى خليل نوري الصيداوي

760644

1002

57702

غسان شوكت حداد

1931962

1097

58468

عبد الله احمد كردية

767160

1003

57704

باسمه جمال حسني

2001376

1098

58469

شركة الميزان للتجارة

769108

1004

57705

عماد محمد مراد

2247472

1101

58478

رضوان سليمان ابراهيم

776532

1005

57706

سيتي ستار ش.م.م.

2411043

1106

58489

ميدل ايست سمارت سوليوشنز ش م م

794093

1006

57707

حازم عبدالله مطر

2415141

1108

58492

جهاد وفيق درويش

800408

1007

57709

شركة األخوة الثالثة ش.م.م THE THREE BROTHERS

2457195

1110

58494

محمود عاشور المصري

840290

1014

57732

وقف احياء الرحمة

2461825

1111

58496

نضال انطونيوس شحادة

872783

1016

57734

عبد القادر غازي المير

2465736

1113

58498

وليد احمد بري

918499

1018

57741

جمعية البينات

2468221

1114

58499

نبيل عصام محسن

958918

1019

57745

مجموعة شمال لبنان g e m

2469933

1115

58501

ياسر مصباح علم الدين

986105

1022

57748

هبه عبدالرحمن عبود

2477339

1116

58502

نزار عبد السالم بدره

1128718

1025

57767

رامي عفيف الشامي

2502525

1117

58503

محمد منير خير الدين شهاب الدين

1130339

1026

57773

شركة مجموعة ستريم اللبنانية إلدارة الصحة ش.م.م

2515594

1119

58506

خضر فضل المانع

1132080

1027

57782

الجمعية اللبنانية لدعم التعليم الرسمي

2518814

1120

58507

حسن حسين خليل

1140206

1028

57787

محمد هشام سعيد السيد

2520422

1121

58508

رود رانر انترتاشونال ش.م.م

1146427

1029

57836

شركة نيو ليبانون فارم مديكل كومباني ش.م.م.

2536675

1122

58509

جوستين الياس رزق

1178851

1032

57846

رنده محمد اسماعيل افيوني

2549065

1125

58513

شركة تكنوستيل ش.م.م

1213943

1035

57849

عبدالحميد صالح شمسين

2579312

1126

58514

الشركة الشمالية المتحدة لالعالم  -إذاعة الفيحاء ش.م.ل

1214371

1036

57850

خليف عبيد الحمود

2625120

1127

58516

حسام محمد طالب

1217064

1037

57851

محمود محمد ابراهيم

494143

1128

58517

محمد عارف محمد سالم الخير

1219185

1038

57852

ضياء بدر غانم

82972

130

55015

خالد مصطفى البدوي

1219708

1039

57853

محمد رضوان عفيف صيادي

96631

131

55017

ابراهيم احمد اسوم

1227438

1040

57856

هانيه عفيف صيادي

467127

132

55019

علي ابراهيم المحمد

1228080

1041

57858

فواز علي احمد

729777

133

55020

عزت مصطفى الدكوير

1232082

1042

57866

عبد العزيز محمود غازي طرطوسي

775046

134

55021

جمال محمد مريم

1238165

1044

57876

منى محمد سهيل الحموي

931429

135

55022

رامي سعد الشامي

1238396

1045

57880

محمد هشام محمود يمق

1264154

136

55024

شركة سيدر روز للخدمات الدولية ش.م.م

1241702

1047

57884

سوسن اكرم خضر

1323658

137

55027

اي .تك  -كي

1244530

1048

57885

جومانا عفيف الصيادي

1487431

138

55031

شركة عرجا اخوان

1245235

1049

57886

امية عفيف صيادي

1515459

139

55036

هند سعد الدين العمري

1251361

1051

57890

احمد نهاد جودت العبد

2014904

140

55039

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم اإلنذار

رقم البريد المضمون

2019709

141

55049

2105847

142

55054

2153591

143

55057

144

55061
55068
55073

رئيس المصلحة المالية االقليمية في مالية

اعالن
المديرية العامة للموارد المائية
الكهربائية
إعالن تلزيم
تعلن المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية ،عن اجراء تلزيم
بطريقة استدراج عروض على أساس
تقديم أسعار لتنفيذ مشروع أشغال
إنشاء خط توتر متوسط في بلدة
بقعتوتة -قضاء كسروان.
تجري عملية التلزيم في الساعة
التاسعة من يوم الخميس الواقع في
.2015/9/3
فعلى المتعهدين المصنفين
ف���ي ال���درج���ة ال��ث��ال��ث��ة ع��ل��ى األق���ل
لتنفيذ صفقات األشغال الكهربائية
الراغبين ب��االش��ت��راك بهذا التلزيم
تقديم عروضهم قبل الساعة الثانية
عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم
المحدد لجلسة فض العروض -وفق
ن��ص��وص دف��ت��ر ال��ش��روط ال��خ��اص
الذي يمكن االطالع والحصول عليه
في المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية -مصلحة ال��دي��وان-
كورنيش النهر.
بيروت في  30تموز 2015
المدير العام
للموارد المائية الكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف
1473
اعالن
المديرية العامة للموارد المائية
الكهربائية
إعالن تلزيم
مشروع إنشاء شبكة توزيع لمياه
الشرب في بلدة عيتنيت في قضاء
البقاع الغربي .الساعة العاشرة
من ي��وم االثنين الواقع فيه الرابع
وال��ع��ش��رون م��ن ش��ه��ر آب ،2015
تجري إدارة المناقصات في مركزها
الكائن ف��ي بناية بيضون -ش��ارع
بوردو -الصنايع -بيروت ،لحساب
وزارة الطاقة وال��م��ي��اه -المديرية
العامة للموارد المائية والكهربائية
مناقصة تلزيم مشروع إنشاء شبكة
توزيع لمياه الشرب في بلدة عيتنيت
في قضاء البقاع الغربي.
التأمين المؤقت :ثالثون مليون
ليرة لبنانية
طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
العارضون المقبولون :المتعهدون
المصنفون في الدرجة األولى لتنفيذ
صفقات األشغال المائية المسجلون
الذين ال يوجد بعهدتهم أكثر من أربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتا
بعد مع شروط إضافية.

لبنان الشمالي
وسيم مرحبا
التكليف1424
تقدم العروض ،وفق نصوص دفتر
الشروط الخاص الذي يمكن االطالع،
والحصول عليه من المديرية العامة
للموارد المائية والكهربائية.
ي��ج��ب ان ت��ص��ل ال���ع���روض إل��ى
قلم إدارة المناقصات ،قبل الساعة
الثانية ع��ش��رة م��ن آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف
1467
أعالن
وزارة الزراعة
تعديل موعد إعالن تلزيم تقديم
آالت حلب تعمل على الكهرباء لزوم
وزارة ال���زراع���ة -م��دي��ري��ة ال��ث��روة
الحيوانية الساعة التاسعة من يوم
االثنين الواقع فيه الحادي والثالثون
من شهر آب  ،2015بدال ً من :الساعة
التاسعة من يوم االربعاء الواقع فيه
التاسع عشر م��ن شهر آب ،2015
تجري إدارة المناقصات في مركزها
الكائن ف��ي بناية بيضون -ش��ارع
بوردو-الصنايع -بيروت لحساب
وزارة ال���زراع���ة -مناقصة تلزيم
تقديم آالت حلب تعمل على الكهرباء
لزوم وزارة الزراعة -مديرية الثروة
الحيوانية للعام .2015
التأمين المؤقت :مليوني ليرة
لبنانية ال غير.
طريقة التلزيم :تقدم أسعار.
ت��ق��دم ال��ع��روض ،وف��ق نصوص
دفتر الشروط الخاص ،ال��ذي يمكن
االط�ل�اع وال��ح��ص��ول عليه م��ن قلم
مصلحة دي���وان المديرية العامة
ل��ل��زراع��ة -مبنى وزارة ال��زراع��ة
الكائنة في منطقة بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،الطابق الثالث.
ي��ج��ب ان ت��ص��ل ال���ع���روض إل��ى
قلم ادارة المناقصات ،قبل الساعة

الثانية ع��ش��رة م��ن آخ��ر ي��وم عمل
يسبق تاريخ التلزيم.
المدير العام إلدارة المناقصات
جان العلية
التكليف
1476
إعالن
من أمانة السجل العقاري في المتن
طلب ج���ورج ج��وزي��ف الدويهي
بوكالته ع��ن علي اح��م��د ب��رج��اوي
مالك  1200سهم في العقار /116/
القسم  /7/الجديدة .سند تمليك
بدل ضائع بحصة الموكل للمعترض
المراجعة خالل  15يوم.
امين السجل العقاري
جويس عقل
إعالن بيع بالمعاملة 2012/1408
محكمة تنفيذ ع��ق��ود السيارات
في بيروت برئاسة القاضي جورج
أوغست عطية
تباع بالمزاد العلني نهار الثالثاء
في  2015/8/18ابتداًء من الساعة
 2:00بعد الظهر سيارة المنفذ عليه
ربيع علي زود ماركة بيجو 307XR
موديل  2005رق��م /318011/ج
الخصوصية تحصيالً لدين طالب
التنفيذ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل.
وكيله المحامي رامي باسيل البالغ
 $/9862,25/ع���دا ال��ل��واح��ق
وال��م��خ��م��ن��ة ب��م��ب��ل��غ $/4058/
والمطروحة بسعر  $/2800/او ما
يعادلها بالعملة الوطنية وإن رسوم
الميكانيك قد بلغت /768,000/
ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور
بالموعد المحدد الى م��رآب مشيلح
في بيروت جسر الواطي مصحوبا ً
بالثمن نقدا ً أو شيك مصرفي و5%
رسم بلدي.
رئيس القلم اسامة حمية

وفيات
ذكرى �أ�سبوع

يصادف نهار االربعاء الواقع في  5آب  2015ذكرى مرور اسبوع على وفاة
فقيدنا الغالي شهيد الغدر

العقيد ربيع جميل كحيل

وبهذه المناسبة ستتلى آيات من الذكر الحكيم ومجلس عزاء عن روحه
الطاهرة في تمام الساعة الخامسة في حسينية االمام علي (ع) خندق الغميق
اآلسفون آل كحيل وآل حمود وآل سعادة وآل سويد وجميع أهالي النبطية وبلدة
القماطية والخندق الغميق.

