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تتمات � /إعالنات
كيري ي�س ّلم ( ...تتمة �ص)1

ما فعلته موسكو أنها ضخت
ج������رع������ة ح������ض������ور ع���س���ك���ري
م��ش��ف��وع��ة ب��م��ع��ادل��ة عسكرية
قوامها النية بقيادة جبهة الحرب
ع���ل���ى اإلره��������اب ف����ي س���وري���ة،
باعتبارها أمنا ً قوميا ً روسيا ً مع
كثافة مشاركة المتطرفين اآلتين
م��ن الشيشان وخطر عودتهم،
وم��ع��ادل��ة س��ي��اس��ي��ة ت��رب��ط هذا
الحضور بجعل المعبر اإللزامي
ل��ل��ح��رب ع��ل��ى اإلره�����اب وال��ح�� ّل
السياسي التنسيق م��ع الدولة
السورية ورئيسها.
أخيرا ً سلّمت واشنطن بعدما
سبقتها أوروب��ا للتموضع تحت
ض��غ��ط خ��ط��ر اإلره�����اب وكثافة
ت����دف����ق ال���م���ه���اج���ري���ن ،وص����ار
الموقف من ح�� ّل سياسي ببقاء
ال���رئ���ي���س ب���ش���ار األس�����د الزم���ة
ت��ت��ك�� ّرر ح��ت��ى ن��ط��ق ب��ه��ا كيري
وه���و ي��ع��ل��م أنّ ح��دي��ث��ه الالحق
ع��ن رح��ي��ل ال��رئ��ي��س األس���د بعد
الح ّل السياسي يصير مشروطا ً
بصناديق االقتراع التي يعرف
أنها ستكون لمصلحته.
بينما على الجبهات الميدانية
ف���ي س���وري���ة ك����ان ال���ح���دث هو
اإلع���ل��ان ع���ن ه���دن���ة ال���زب���دان���ي
الفوعة برعاية تركية إيرانية،
تنشر «البناء» تفاصيل بنودها
في مقالة الزميل نضال حمادة
م��ن ب��اري��س ،وم���ا تتض ّمنه من
إف��راغ للزبداني م��ن المسلحين
وتأمين الخروج اآلمن للمدنيين
من الفوعة وجوارها.

�إعالنات ر�سمية
اعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة  -القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
للعروض العائد لشراء كابالت NYA-
 NYYومجدولة ،وذلك وفق المواصفات
الفنية والشروط االدارية المحددة في دفتر
الشروط الذي يمكن الحصول على نسخة
عنه لقاء ستماية الف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAمن قسم ال��ش��راء في المصلحة
االداري��ة في مركز الشركة في البحصاص
ما بين الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً من كل
يوم عمل .تقدم العروض في أمانة السر في
قاديشا  -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنين
الواقع فيه  12تشرين األول  2015الساعة
 12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف
1761

ل��ب��ن��ان��ي��اً ،ك���ان خ��ط��اب العماد
م��ي��ش��ال ع���ون ف��ي ح��ف��ل تسليم
رئاسة التيار الوطني الحر إلى
وزير الخارجية جبران باسيل،
وم����ن أه����� ّم م���ا ق���ال���ه ع����ون ك��ان
تع ّهده ب��أن يكون للبنان رئيس
���وي ،وت��ح��ذي��ره لخصومه من
ق ّ
تخييره بين ال��ف��وض��ى ورئيس
دمية قائالً« :فلتكن الفوضى إنّ
استطعتم» ،بينما دعا باسيل إلى
حشد لمناصري التيار وأعضائه
ف���ي ذك����رى  13ت��ش��ري��ن األول
وخ��روج العماد ع��ون م��ن قصر
بعبدا ،قائالً« :إنّ ش��وارع بعبدا
لن تتسع لنا».
حماوة الخطاب العوني جاءت
بالتزامن مع حماوة يوم الحراك
في الساحات الذي انتهى كما ك ّل
مرة بمواجهات متعدّدة األطراف
بما ب��دا أن��ه نهج يريده القيّمون
على التظاهرات لحجز مكانة في
اإلع�لام لم تعد أحجام الحشود
ق��ادرة على تأمينها بعدما صار
الحضور ال يتعدّى نسبة ضئيلة
م��ن ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي تظاهرة
 29آب.

التيار الوطني الح ّر
عهد واحد

وعشية جلسة ال��ح��وار الوطني
غدا ً التي لن يشارك فيها رئيس تكتل
التغيير واإلص�لاح العماد ميشال
عون لألسباب عينها التي دفعته إلى
مقاطعة الجلسة الثانية حدد التيار
الوطني الحر يوم الحادي عشر من
تشرين األول للتظاهر أم��ام قصر
بعبدا للمطالبة بانتخاب رئيس
من الشعب وبإقرار قانون انتخابي
جديد .وحجب احتفال الوطني الحر
في مسرح البالتيا في ساحل علما
أمس األض��واء واإلع�لام لمدة ساعة
ع��ن تظاهرة ال��ح��راك المدني التي
انطلقت من برج حمود .نجح التيار
العوني في حفل التسليم والتسلم
بين رئيس تكتل التغيير واإلصالح
العماد ميشال عون ورئيس التيار
الوطني ال��ح��ر ج��ب��ران باسيل في
تسديد نقطة جديدة في ملعب من
ح��اول االصطياد في الماء العكرة
التي رافقت تزكية باسيل وانسحاب
النائب أالن ع��ون .وأك��دت مصادر
سياسية ل��ـ«ال��ب��ن��اء» أن الحضور
البرتقالي ال سيما م��ن ك��ان منهم
ف��ي م��واج��ه��ة م��ع باسيل ي��ؤك��د أن
التجاذبات التي رافقت االنتخابات
مرت وانتهت من دون أن تترك أي
أث��ر ،م��ا شكل ردا ً قاسيا ً على من
حاول أن يهزأ من انتخابات التيار
وديمقراطيته .وش��ددت المصادر
على «أن خ��ط��اب باسيل الوطني

الذي أكد فيه على المناصفة وعلى
دور المقاومة وم��ح��ارب��ة االره��اب
وعلى المعادلة الذهبية الجيش
والشعب والمقاومة هو استمرارية
واضحة لسياسة العماد عون وأثبت
بما ال يقبل الشك أنه ال يوجد عهدان
في التيار الوطني الحر بل عهد واحد
مستمر باسمين متتاليين.
وإذا كان الحضور العوني أثبت
تالحم التيار ووحدته ،فإن الحضور
الرسمي لرئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري ممثالً بالنائب قاسم هاشم،
ورئيس الحكومة تمام سالم ممثالً
بوزير الشؤون االجتماعية رشيد
درب����اس ،وح��ض��ور األم��ي��ن ال��ع��ام
لحزب الله السيد حسن نصر الله
ممثالً بالوزير محمد فنيش ،ورئيس
الحزب السوري القومي االجتماعي
النائب أسعد ح��ردان ممثالً بعميد
الخارجية حسان صقر على رأس
وف��د ،ورئيس تيار المستقبل سعد
الحريري ممثالً بوزير الداخلية نهاد
المشنوق ،ورئيس ح��زب الكتائب
سامي الجميل ممثالً بوزير العمل
سجعان قزي ،ورئيس تيار المرده
ال��ن��ائ��ب س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة ممثالً
بالوزير السابق يوسف سعاده،
ورئيس حزب القوات سمير جعجع
م��م��ث�لاً ب��ال��ن��ائ��ب ف���ادي ك���رم ،ك��ان
رس��ال��ة قوية أن الفضاء الوطني
للعماد عون هو فضاء واسع متعدد
األل����وان م��ا ي��ح��ول دون إمكانية
محاصرته أو االستفراد به .ولفتت
م��ص��ادر سياسية ل��ـ«ال��ب��ن��اء» إلى
أن «اختيار مكان االحتفال وتنوع
الحضور وطبيعة الخطاب رسالة
قوية ثانية أن الجنرال يتقدم على
الجميع في بيئته وعلى المسرح
المسيحي الوطني ال تمكن مقارنته
بأي شخصية مسيحية أخرى ،وأن
مقولة انه قطب مسيحي من األقطاب
األربعة لم تعد دقيقة وصالحة ،فهو
أثبت انه الزعيم المسيحي الوطني
ويليه اآلخ���رون من دون أن تصح
المقارنة أو الترتيب».

عون وباسيل أكدا
على الثوابت

وف��ي ال��س��ي��اق أك��د رئ��ي��س تكتل
ال��ت��غ��ي��ي��ر واإلص��ل��اح م��واق��ف��ه من
كافة ال��ق��وى وال��ت��زم بأنه سيكون
للعونيين كما للبنانيين رئيسا ً من
لدنهم ،حيث رفض المفاضلة بين
الفوضى والرئيس الدمية ،قائالً:
«لتكن الفوضى إذا استطاعوا»،
لكنه أك��د أن��ه سيكون هناك رئيس
من رحم معاناة المواطنين ونبض
أحالمهم وآالم��ه��م .وش��دد على أن
المجلس النيابي الحالي ال يستطيع
انتخاب رئ��ي��س ،داع��ي��ا ً إل��ى إع��ادة
الكلمة الفصل إلى الشعب اللبناني.
أم��ا باسيل فدعا الجميع إل��ى ملء
ساحات بعبدا والتجمع أمام قصر
بعبدا يوم  11تشرين األول .وقال:
«إننا عن المناصفة غير متزحزحين

ونقول ألهل الدستور إن الدستور
وتوجه باسيل
ليس مقتنى خاصاً».
ّ
إلى المقاومين ،قائالً« :حماكم الله
وسنخجل موتا ً إن أتت الساعة وأتى
يوم الواجب إن لم نقم بواجبنا على
��وج��ه باسيل
أرض ل��ب��ن��ان» ،كما ت ّ
للمحتلين ب��ال��ق��ول« :سنقاتلكم
بجيشنا وبشعبنا ومقاومينا»،
ولإلرهابيين ش��دد على «دحرهم
عسكرا ً وفكراً».
وأكدت مصادر عليمة في  8آذار
لـ«البناء» أن الجنرال والرئيس
الجديد ثبّتا ثوابت التيار الوطني
ال��ح��ر ف��ي التفاهم م��ع ح��زب الله
ودع��م المعادلة الذهبية الجيش
والشعب والمقاومة وإق��رار قانون
انتخابي جديد» .ولفتت المصادر
إل��ى «أن ه��ذا المسار سيتواصل
ومستمر وليس مسألة آنية إنما
استراتيجية مرتبطة بمستقبل
لبنان» .ولفتت المصادر إل��ى أن
ك�لام باسيل عن المقاومة أك��د أن
هذه المقاومة باتت ثقافة ولم تعد
مسألة عابرة».
ولفتت المصادر إلى «أن حزب
الله والعماد عون سيتصديان ألي
خلل أمني في الحراك المدني من
خالل دعم المطالب المحقة للشعب
ومنع تجيير ال��ح��راك باتجاهات
س��ي��اس��ي��ة م��وج��ه��ة م��ن ال��خ��ارج،
م��ش��ي��رة إل���ى «أن ع���ون رد على
سياسة التهويل والخداع واستكمل
بذلك ما بدأه الشارع العوني في 4
أيلول الماضي ،وسيستكمله في
 11تشرين األول المقبل» .وشددت
المصادر على «أن الملف الرئاسي
مرتبط بتطورات المنطقة وسيبقى
على حاله حتى إشعار آخر».
وك���ان سبق االح��ت��ف��ال العوني
تأكيد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب محمد رعد «أننا نريد رئيسا ً
للجمهورية صناعة وطنية ،ال نريد
أس��م��ا ًء تتداولها أروق��ة السفارات
فضالً عن دول الخارج ،بكل بساطة
وصراحة نحن بحاجة إلى رئيس
ج��م��ه��وري��ة ق���وي ف��ي شعبه وف��ي
بيئته يملك حيثي ًة شعبية ويملك
ع��ق�لاً س��ي��ادي��ا ً وروح����ا ً وط��ن��ي�� ًة وال
يستجيب إلم�لاءات ،والتجربة معه
قد خبرته فكان ناجحاً ،ومن أراد أن
يكسب الوقت لكي يأتي لنا برئيس
جمهورية من غير هذا الصنف إنه
يضيع وقت البالد ،سننتظر ألف عام
حتى نأتي برئيس من هذا الصنف».

«المستقبل» وسليمان
يعارضان ترقية روكز

إلى ذلك يعلن اليوم رسميا ً قرار
توقيع وزير الدفاع سمير مقبل قرار
استدعاء العميد إدم��ون فاضل من
االح��ت��ي��اط ب��ن��اء على اق��ت��راح قائد
ال��ج��ي��ش ف��ي أن يبقى ف��اض��ل في
المنصب ال��ذي يشغله حاليا ً وهو
مدير المخابرات في الجيش لمدة 6
أشهر جديدة ،بعدما تم التجديد له

لو كنت مكان ( ...تتمة �ص)1

للمرة األولى في عام .2013
في المقابل ،ال يزال ملف الترقيات
العسكرية ي��دور في حلقة مفرغة،
وإن كان الرهان على تسوية اللحظة
األخيرة لم يسقط .وأك��دت مصادر
مطلعة لـ»البناء»وجود معارضة
م��ن ق���وى س��ي��اس��ي��ة ل��ت��رق��ي��ة قائد
فوج المغاوير العميد شامل روكز
وفي مقدمها تيار المستقبل وكتلة
الرئيس ميشال سليمان ويترافق
هذا األمر مع موقف غير واضح من
الكتائب ومن الرئيس نبيه بري».
ولفتت المصادر إلى «أن رفض وزير
الدفاع سمير مقبل ألي قرار يحدث
شرخا ً في الجيش يأتي انطالقا ً من
معارضة الرئيس سليمان الكيدية
ألي أمر يطالب به عون».

ما تسبّب به تيار المستقبل هو إقصاء نفسه
عن رئاسة الحكومة وعن الحكومة في دولة
يحكمها دستور تشكل فيه الحكومة السلطة
التنفيذية وليس رئاسة الجمهورية ،وإنْ كان
الخيار الرئاسي توافقيا ً على اسم العماد عون
سيكون ضمنا ً من خالل صفقة تضمن لتيار
المستقبل رئاسة الحكومة وحصة وازنة في
الحكومة الجديدة.
 إذا كان تيار المستقبل ال يخشى نظاما ًانتخابيا ً يقوم على النسبية ،وواث���ق م��ن أنّ
األوزان الراهنة لن يلحقها تغيير جذري في
دور الكتل في انتخاب الرئيس الجديد وتسمية
رئ��ي��س الحكومة ال��ج��دي��د وتشكيل توازنات
الحكومة الجديدة ،فاألفضل له السير باألمر
ف����وراً ،ووض���ع ال��ح��راك وال��ع��م��اد ع���ون أمام
التحدّي لسؤال م��اذا بعد ،ويستحصل سلفا ً
من العماد عون على التع ّهد بوقف استخدام
س�لاح تعطيل النصاب بعد انتخاب مجلس
ج��دي��د ع��ل��ى أس����اس ال��ن��س��ب��ي��ة ،وه���و أم���ر لن
يستغرق أك��ث��ر م��ن نهاية ال��ع��ام إذا أخلصت
ال���ن���واي���ا ،وه���ي أق���� ّل م���ن ال���م���دة ال��ت��ي يتوقع
المتفائلون أن يستغرقها ال��ف��راغ الرئاسي
وفقا ً لالستعصاء القائم ،وبعد انتخابات وفقا ً
للنسبية ينتج منها مجلس ال يسمح لفريقي
االستعصاء الرئاسي بنيل الغالبية وال يتمكن
أي منهما من تعطيل النصاب سيكون الرئيس
التوافق ملزما ً للعماد ع��ون ،وسيكون لتيار
المستقبل فرصته ب��ت��واف��ق أق��� ّل ق��س��وة ،ألنّ
تسمية رئيس الحكومة ونيل الحكومة للثقة
ال يحتاجان ألكثر من الغالبية البسيطة بينما
النصاب للجلسة الرئاسية ال يمكن تحقيقه
من دون الحاجة لتوافق الثلثين من النواب،
والتوافق هنا سيجلب رئيسا ً غير العماد عون
لكنه سيضمن لتيار المستقبل كما هي الحال
مع المجلس الحالي تسمية رئيس الحكومة
والتحكم بأغلب حقائبها ونيل غالبيتها حكماً.
 إذا ك��ان ت��ي��ار المستقبل واث��ق��ا ً م��ن فوزالعماد ع��ون وحلفائه بالغالبية وف��ق��ا ً لنظام
النسبية ،وسار بإقرار القانون اآلن وإجراء
االنتخابات الرئاسية من المجلس الجديد ،من
ضمن معادلة إيجابية ،سيكون ف��وز العماد
ع���ون ب��ال��رئ��اس��ة م��دخ�لاً لنيل ال��رئ��ي��س سعد
ال��ح��ري��ري رئ��اس��ة الحكومة ول��و ل��م ينل مع
حلفائه الغالبية ،وسيكون توازن الرئاستين
م��ط��ل��ب ح��ل��ف��اء ال��ع��م��اد ع����ون وبضمانتهم،
وستكون الحكومة الجديدة متوازنة أيضا ً
بقوة الحرص على الوحدة الوطنية ،التي ال
يمكن ال��ش ّ
��ك ف��ي ح��رص حلفاء ال��ع��م��اد عون
عليها وال الشك بالتزام ع��ون بها على األق ّل
بعد وصوله للرئاسة.
 بمستطاع تيار المستقبل أن يحمل فيوج��ه ال��ع��م��اد ع��ون خ��ط��اب��ا ً مضمونه الدعوة
ال��م��ت��واص��ل��ة ل��ل��ت��واف��ق وان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س من
المجلس الحالي ،حتى ل��و فقد ه��ذا المجلس

الحراك المدني يقترب
من ساحة النجمة

إلى ذلك ،أجلت حملة «الشعب
يريد إصالح النظام» المؤلفة من
الشق القانوني للحراك المدني،
مؤتمرها الصحافي ،ال���ذي كان
سيعقد عند السادسة من مساء
أم��س ،بمشاركة حملتي «طلعت
ريحتكم» و»بدنا نحاسب» ،لمدة
 48ساعة النضمام القانونيين
في الحملة إلى متظاهري الحراك
ال��م��دن��ي ال��ذي��ن تمكنوا أم��س من
االقتراب من ساحة النجمة ،بعدما
كانوا انطلقوا في مسيرة من برج
حمود مرورا ً بالجميزة وصوال ً إلى
وس��ط ب��ي��روت .وسجلت عمليات
ت��داف��ع ب��ي��ن ع��ن��اص��ر ق���وى األم��ن
والمتظاهرين بعد ض��رب طوق
أمني عند مداخل ساحة النجمة
لمنع المتظاهرين م��ن ال��دخ��ول.
وس��ج��ل إش��ك��ال بين متظاهرين
ومندسين ،حيث حمل مندسون
س��ك��اك��ي��ن وه�������ددوا إع�لام��ي��ي��ن
أم��ام مبنى «ال��ن��ه��ار» وطلبوا من
المتظاهرين إخالء ساحة الشهداء.
وتدخل عناصر من مكافحة الشغب
لفض اإلش��ك��ال وأوق��ف��ت ع��ددا ً من
األش��خ��اص ،في حين أ ّك��دت قوى
األمن أ ّنها «تعمل جاهدة على فض
اإلش��ك��االت بين المتظاهرين إنما
الفوضى تصعّ ب ه��ذه المهمة»،
وطلبت م��ن جميع المتظاهرين
الحفاظ على سلمية الحراك.
وأع��ل��ن األم��ي��ن ال��ع��ام للصليب
األح��م��ر اللبناني ج���ورج كتانة،
إصابة  26شخصا ً في اإلشكاالت
التي حصلت خ�لال تظاهرة 12 ،
م��ن��ه��م أس��ع��ف��وا م��ي��دان��ي��ا ً م��ن قبل
الصليب األحمر 5 ،مصابين نقلوا
إلى مستشفى الجامعة األميركية و9
مصابين إلى مستشفى رزق بوسائل
مدنية.
وك��ان افتتح عدد من الناشطين
يوم السبت ردا ً على رئيس جمعية
تجار بيروت نقوال شماس ،سوقا ً في
ساحة رياض الصلح تحت عنوان
سوق «أبو رخوصة».

بعضا ً من قوته التمثيلية بسبب تمديد واليته
لمرتين ،والحجة القانونية قوية لمن يقول،
كيف ي��ك��ون المجلس ش��رع��ي��ا ً إلق���رار قانون
انتخابات وال يكون شرعيا ً النتخاب رئيس؟
وفي هذه الحالة على تيار المستقبل أن ينتظر
طويالً ما سيجري إقليميا ً ودولياً ،حتى يتحقق
ره��ان��ه بضغط ال��خ��ارج على ال��ق��وى المحلية
إلنهاء االستعصاء الرئاسي ،وذلك قد يكون
وفقا ً لرهان المستقبل بانتقال العماد عون من
مرشح رئاسي تتعطل االنتخابات بسبب عدم
انتخابه إلى ناخب رئيسي يملك حق التسمية
أو حق الفيتو ،لكنه قد يكون عكس هذا الرهان
ووفقا ً لرهان العماد عون بتثبيت العماد عون
رئيساً ،والضغط على تيار المستقبل لتسهيل
ذلك وفقا ً لمقولة عون ،كيف يمكن أن ينتصر
حلفنا دول��ي��ا ً وإقليميا ً و ُن��ه��زم محلياً ،وكيف
س��ي��ك��ون ل��ح��زب ال��ل��ه ف��ائ��ض ق���وة ه��ائ��ل من
دوره في الحرب على اإلره��اب وانتصاراته
فيها ،وال يكون ل��ه ح��ق ص��رف ه��ذا الفائض
للمجيء برئيس يحمي ظهره في هذه الحرب.
وفي هذه الحالة قد تتض ّمن المعادلة تثبيت
رئاسة الحكومة لرئيس تيار المستقبل لكن
ضمن معادلة تشبه حكومات الرئيس رفيق
الحريري في عهد الرئيس إميل لحود.
 لو كنت مكان صنّاع السياسة في تيارالمستقبل ألقمت ك ّل هذه الحسابات وبادرت
إلى أحد اثنين ،التفاهم مع العماد عون على
مجيئه رئ��ي��س��ا ً مقابل م��ج��يء ال��رئ��ي��س سعد
ال��ح��ري��ري رئ��ي��س��ا ً ل��ح��ك��وم��ة ت��واف��ق��ي��ة وبقاء
هذه المعادلة طيلة العهد الجديد مهما كانت
ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ال��ت��ي ستجرى
وف��ق��ا ً لنظام النسبية ،أو ب���ادرت للسير في
اإلصرار على إقرار سريع لقانون انتخابات
وفقا ً للنسبية ،والتحضير لالنتخابات على
أس��اس��ه ،وإنْ كنت واث��ق��ا ً م��ن ال��ف��وز سلكت
طريق التحدّي وإنْ كنت واثقا ً من الخسارة
سلكت طريق التوافق .وفي ك ّل حال سيكون
ل��ه��ذا السير مفعول كبير ف��ي تلبية المطلب
الرئيسي ال���ذي تلتقي عليه ال��ق��وى الواقفة
وراء ال��ح��راك ،س���واء ذات ال��ن��واي��ا الحسنة
التي تؤمن بالنسبية وتعتبرها مفتاحا ً للح ّل
واإلصالح ،أو القوى ذات النوايا السيئة التي
ترفع شعار النسبية شكالً وبهدف اإلحراج.
وس��ي��ك��ون ال��ب��ل��د ع��ن��ده��ا م���دع���وا ً إل���ى ورش��ة
انتخابية على ناشطي الحراك خوض غمارها
ف��ي الصناديق ول��ي��س ف��ي ال��س��اح��ات إلنتاج
مشروعيتهم قبل أن يصيبهم بعد االنتخابات
الرذاذ الذي يص ّوبونه على المجلس النيابي
ال��ح��ال��ي .ويكفي تخيّل إع�لان ال��ت��واف��ق على
قانون للنسبية من طاولة الحوار والمفعول
السحري الذي سيحدثه في البلد ،سواء أق ّر
ال��ق��ان��ون وأج��ري��ت االن��ت��خ��اب��ات النيابية قبل
االنتخابات الرئاسية أو بعدها.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
وزارة المالية
مديرية المالية العامة -مالية محافظة جبل لبنان
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ 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
هاتف ،920102/05: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:
رقم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

9015

LB150038412 RR

15/06/15

15/08/07

شركة ميغا موتور كومباني ش.م.م

10555

RR150038409LB

15/06/15

15/08/07

شركة هامر موتور كومباني ش.م.م

10557

RR150038491LB

15/06/15

15/08/07

فن وتراث ش.م.م

الشركة اللبنانية العالمية لتأجير السيارات ش.م.م

104481

RR150038960LB

1512/06/

15/08/18

علي احمد االتات

231869

RR153508398LB

15/06/15

15/08/07

فرانسوا روكس االسمر

232151

RR153507582LB

15/06/16

15/08/06

فال -دو -لي

236933

RR150046555LB

15/06/16

15/08/07

نادر وجيه الحرماني

292748

RR150038341LB

15/06/15

15/08/06

مالك رائف الجلبوط

310719

RR153508319LB

15/06/16

15/08/06

ايلي عبده بارود

790653

RR150046232LB

15/06/11

15/08/06

بشير جبرايل عيد

1189750

RR150045926LB

15/06/15

15/08/06

شركة ج.ر.ب .للتجارة ش.م.م

1257720

RR153507463LB

15/06/15

15/08/06

1266051 SEDNA

RR153507596LB

15/06/15

15/08/06

شركة ميستيك ش.م.م

1488232

RR153507415LB

15/06/15

15/08/06

زينب مصطفى العيتاوي

1931599

RR150038338LB

15/06/13

15/08/06

رمزي جان داغر

1968346

RR150046039LB

15/06/12

15/08/07

ميغاراك التجارية ش.م.م

1999013

RR150045890LB

15/06/16

15/08/06

S.A.R.L- SECURITY AND
TELECOM

شركة تاتي ش.م.م

2140165

RR150045965LB

15/06/12

15/08/06

شارل فوزي ريشا

2385825

RR150038531LB

15/06/15

15/08/06

وزارة المالية
مديرية المالية العامة -مالية محافظة جبل لبنان
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم
في الجدول أدن��اه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية جبل لبنان -بعبدا -قرب السرايا -الطابق الثاني
هاتف ،920102/05: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

نهاد نايف مرعي

225924

RR153506352LB

15/06/19

شركة نوستالجي لالعالنات ش.م.م

995562

RR153506560LB

15/06/19

15/08/06

محمد عرب العرب

1005016

RR150038196LB

15/06/19

15/08/06

ميتكو ش.م.مMYTCO s.a.r.l .

1717773

RR153507684LB

15/06/19

15/08/12

محمد وهيب عوده

1729057

RR150046100LB

15/06/19

15/08/06

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

64072

RR153506587LB

15/06/23

15/08/06

جورج ميشال ديبو

73007

RR153506233LB

15/06/23

15/08/06

شركة كيميكال كوتنغ ش.م.م

104697

RR153506304LB

15/06/22

15/08/06

حكمت سليمان عبيد الجرماني

219685

RR153506131LB

1524/06/

15/08/10

سليمان عبدالله الصليبي

229888

RR153506410LB

15/06/22

15/08/06

ابراهيم علي السيد

301364

RR150038222LB

15/06/19

15/08/07

علي مصباح الحاج

776839

RR153507675LB

15/06/24

15/08/06

KALINA S.A.R.L

1313418

RR153507622LB

15/06/23

15/08/17

سيمون حبيب صفير

1335505

RR153507619LB

15/06/23

15/08/07

موود ش.م.م

1388814

RR153507494LB

15/06/23

15/08/06

سمارت فارما ش.م.م

1781036

RR153506600LB

15/06/20

15/08/06

ميالد الياس جبور

2015584

RR010080944LB

15/06/22

15/08/07

شركة بوسترز اوفرسيز ش.م.م

2123112

RR15306114LB

15/06/24

15/08/06

جيسكو انترتيمنت ش.م.م

2225061

RR153506556LB

15/06/23

15/08/06

محمد صبحي عالمة

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1747

التكليف
1747

15/08/06

في الجدول أدن��اه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية جبل لبنان -بعبدا -قرب السرايا -الطابق الثاني
هاتف ،920102/05: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:

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1747
وزارة المالية
مديرية المالية العامة -مالية محافظة جبل لبنان
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم

وزارة المالية
مديرية المالية العامة -مالية محافظة جبل لبنان
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم
في الجدول أدن��اه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية جبل لبنان -بعبدا -قرب السرايا -الطابق الثاني
هاتف ،920102/05: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

74916

RR153506750LB

15/07/07

عبده الياس الغول

74921

RR153506785LB

15/07/07

15/08/06

ريمون الياس الغول

74924

RR153506777LB

15/07/07

15/08/06

شركة ميم ش.م.ل

175096

RR153507344LB

15/07/06

15/08/07

ميشال جوزيف جريصاتي

230736

RR153506882LB

15/07/06

15/08/06

انيس عفيف ابو غادر

255498

RR153506984LB

15/07/08

15/08/07

وسيم عفيف ابو غادر

255502

RR153506953LB

15/07/08

15/08/07

جيبكو للبترول ش.م.م

270554

RR150038372LB

15/07/04

15/08/06

شركة الصادق للصيرفة -هيثم بكري وشريكه

1410243

RR153506763LB

15/07/07

15/08/06

الياس فارس الغول

15/08/06

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1749
وزارة المالية
مديرية المالية العامة -مالية محافظة جبل لبنان
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم
في الجدول أدن��اه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية جبل لبنان -بعبدا -قرب السرايا -الطابق الثاني
هاتف ،920102/05: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

كميل داوود سالمي

89450

رقم البريد المضمون
RR153506689LB

تاريخ الزيارة الثانية
15/07/09

تاريخ اللصق
15/08/06

شركة شوكوال دراجيه وكومباني ش.م.م

1345368

RR153507375LB

15/07/08

15/08/06

شركة مصطفى للتجارة العامة ش.م.م

2127269

RR153508217LB

15/07/09

15/08/07

شركة األندلس ش.م.م

2397277

RR153506922LB

15/07/09

15/08/07

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف
1749
وزارة المالية
مديرية المالية العامة -مالية محافظة جبل لبنان
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم
في الجدول أدن��اه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية جبل لبنان -بعبدا -قرب السرايا -الطابق الثاني
هاتف ،920102/05: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

شركة البعيني للتجارة العامة ش.م.م

104727

RR153506998LB

15/07/13

15/08/06

بسام عباس عالم

147501

RR153503815LB

15/07/15

15/08/06

سمارت الكتريك ابليانسز ش.م.م

205936

RR153508132LB

15/07/14

15/08/07

انطوان نووال عطيه

255483

RR153506975LB

15/07/14

15/08/06

شركة ابو خليل ماركت /جورج ابو خليل وشركاه

357131

RR153507035LB

15/07/13

15/08/06

رومين ترايدنغ كومباني ش.م.م

757872

RR153507021LB

15/07/15

15/08/07

YACOUB MIDITERRANEAN FOOD

2060002

RR153506967LB

15/07/13

15/08/06

International flying services sarl

2075082

RR153506896LB

15/07/14

15/08/12

ايلي بطرس ابو جوده

2665026

RR153508061LB

15/07/13

15/08/11
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وزارة المالية
مديرية المالية العامة -مالية محافظة جبل لبنان
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان دائرة خدمات المكلفين المكلفين الواردة أسماؤهم
في الجدول أدن��اه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية جبل لبنان -بعبدا -قرب السرايا -الطابق الثاني
هاتف ،920102/05: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

الفرد فؤاد بركات

165337

RR153505873LB

15/07/30

15/08/06

اندريه مطانس نصرالله

243496

RR153503055LB

15/07/30

15/08/07

ربيع كمال الحسنيه

252040

RR153503197LB

15/07/31

15/08/12

رندا ايلي لحود

294948

RR153503033LB

15/07/31

15/08/06

روث لحود لحود

294949

RR153503064LB

15/07/31

15/08/06

ليا فيبي لحود لحود

294951

RR153502982LB

15/07/31

15/08/06

انابيل لحود لحود

294952

RR153503016LB

15/07/31

15/08/06

شركة وهاب لصناعة اآلالت الصناعية

420456

RR153503311LB

15/07/29

15/08/07

شركة غالس متال ش.م.م

1196657

RR153503682LB

15/07/30

15/08/11

شركة دان الغذائية ش.م.م

1311266

RR153505935LB

15/07/31

15/08/06

اللبنانية للتعهدات ش.م.م

1995148

RR153505048LB

15/07/30

15/08/10
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