6

السنة السابعة  /اخلميس  25 /شباط  / 2016العــدد 2014
Seventh year / Thursday / 25 February 2016 / Issue No. 2014

تتمات � /إعالنات
�إيران تحتفل ( ...تتمة �ص)1

الدقيقة للمناطق التي تملك القرار العسكري فيها،
دون شراكة مع «النصرة» و«داع��ش» ،فيما شكلت
واشنطن وموسكو واألمم المتحدة فريقا ً سيتولى
اليوم وغ��دا ً تدقيق ه��ذه الخرائط لتحديد المناطق
ال��ت��ي سيشملها وق��ف ال��ن��ار ،بعدما ك��ان االتحاد
الديمقراطي الكردستاني وحده الذي قدّم خرائط
تفصيلية حتى يوم أمس.
م���ع دخ����ول ال��م��ن��ط��ق��ة ص��ب��اح ال��س��ب��ت سيكون
االختبار العملي لقدرة الجماعات المسلحة على
فرض سيطرتها في المناطق التي تدّعي خضوعها
إلم��رت��ه��ا دون ت��داخ��ل م��ع «ال��ن��ص��رة» و«داع����ش»،
وسيكون قد م ّر الموعد المرتقب لبنانيا ً لسفر وفد
حكومي لبناني برئاسة الرئيس تمام س�لام ،كان
ينتظر أن توافق المملكة السعودية على استقباله،
إلنهاء ملف األزم��ة التي افتتحها القرار السعودي
بوقف الهبات المخصصة للجيش اللبناني وقوى
األمن الداخلي؛ لكن الرياض ق ّررت الر ّد على طلب
الرئيس سالم بالرفض مشترطة لقبول أي زيارة
رسمية حكومية لبنانية ،بيانا ً حكوميا ً لبنانيا ً يدين
مواقف حزب الله االنتقادية للسياسة السعودية،
وال��م��واق��ف التي أعلنها وزي��ر الخارجية اللبناني
جبران باسيل في األزمة.
الموقف السعودي الرافض للزيارة رفع منسوب
ال��ت��وت��ر وال���ت���أزّم ،بينما ي��واص��ل ت��ي��ار المستقبل
تنظيم الوفود الزائرة للسفارة السعودية تضامناً،
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ت��وق��ي��ع ال��ع��رائ��ض ال��م��ؤي��دة لقيادة
المملكة ،بينما حملت األخبار معلومات لم تتأكد
عن قرار بوقف رحالت الخطوط الجوية الملكية
ال��س��ع��ودي��ة إل���ى م��ط��ار ال��رئ��ي��س رف��ي��ق الحريري
الدولي في بيروت.

تباين سعودي أميركي من لبنان

تأكد التباين بين السياستين السعودية واألميركية
منذ قمة كامب دايفيد في تشرين األول الماضي التي
جمعت الرئيس األميركي ب��اراك أوباما بقادة مجلس
التعاون الخليجي ،إذ تبين أن العالقة دخلت في مرحلة
جديدة خرجت فيها السعودية من موقع الحليف الدائم
للسياسات األميركية منذ  70عاما ً واقتنع السعوديون أن
عليهم أن يدافعوا عن مصالحهم بأنفسهم وان يتخلوا عن
منطق االتكال عن واشنطن والتقدم إلى الميدان واستخدام
سياسة مباشرة لهم في كل الدول التي يعتبرون أن لهم
فيها مصالح ،وهذا ينطبق على لبنان.
وأمام ما تقوم به السعودية من تصعيد تجاه لبنان في
مقابل تمسك الواليات المتحدة باستقراره ،وهذا ما تبلغه
الوفد اللبناني في واشنطن ،سأل مصدر مطلع لـ«البناء»

هل تملك السعودية سياسة خاصة في لبنان؟ وإذا
كانت تملك هذه السياسة هل تملك أن تطبقها بمعزل عن
األميركيين؟ وما هو حدود التصعيد الذي تدفع السعودية
لبنان باتجاهه؟ وهل التصعيد لتحسين شروط التفاوض
أو إلع��ادة التوازن إلى المشهد؟ وهل إللهاء حزب الله
عن الساحة السورية أم تصعيد ته ّوري سيدفعه جديا ً
إلى تفجير الوضع في لبنان طائفيا ً ومذهبياً ،كما حصل
في اليمن في ظل ما يُس ّمى بعقيدة سلمان؟ وإذا كان هذا
صحيحاً ،هل تملك الرياض المرتكزات لخطوة خطيرة
كهذه؟ وما هو موقف الواليات المتحدة في ظل التناقض
الحاصل على أكثر من ساحة ش��رق اوسطية في هذه
اللحظة؟
ودعا سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في لبنان
محمد فتحعلي األم َة للتوحد حول مكافحة اإلرهاب بشقيه
اإلسرائيلي والتكفيري.
وأكد فتحعلي خالل المؤتمر الصحافي الذي عُ قد في مقر
السفارة اإليرانية في بيروت ،تحت عنوان لتنفي ِذ «إعالن
َ
المال لك ِّل
طهران لدعم انتفاضة القدس» أن «إيران ستقد ُم
ِ
العائالت التي قدّمت شهدا َء في انتفاضة القدس أو تلك
ُ
االحتالل إلى هد ِم بيوتِها».
التي عم َد

واشنطن تطلب من الرياض
دعم الجيش

وي��ؤك��د م��ص��در نيابي ضمن ال��وف��د اللبناني ال��ذي
يواصل اجتماعاته في واشنطن لـ«البناء» «أن الزيارة
ال��ت��ي تستمر ل��ي��وم غ��د الجمعة ه��ي أك��ث��ر م��ن ممتازة
وأعطت مفعولها» ،ولفت إل��ى «اهتمام أميركي بعدم
المس باستقرار لبنان» ،مشيرا ً إلى «أن الوفد سمع من
المسؤولين األميركيين في البيت األبيض والبنتاغون
والخزانة األميركية أن المستهدَف من القرارات األميركية
حزب الله وليس لبنان ،وأن الواليات المتحدة ليست
على استعداد للتفريط باستقرار لبنان وضربه عبر
استهداف حزب الله» .وتبلّغ الوفد اللبناني ،بحسب
المصدر النيابي من المسؤولين األميركيين االستمرار في
دعم الجيش اللبناني وأن واشنطن ستطلب من الرياض
إعادة النظر بقرارها وقف دعمه؛ فدعم الجيش ضرورة
لمحاربة اإلرهاب» .ونقل المصدر النيابي تفهّم المعنيين
ال سيما في الخزانة األميركية ضرورة االستقرار المالي
والمصرفي في لبنان ،وأن��ه حتى لو لم يكن حزب الله
موجودا ً في لبنان ،فإن الواليات المتحدة كانت ستتخذ
مثل القرارات التي اتخذتها ،فهناك مصارف تشارك في
تبييض األم��وال وف��ي تمويل اإلره��اب وتحديدا ً تنظيم
داعش» .وفي الملف الرئاسي ،أكد المصدر أننا سمعنا من
المسؤولين األميركيين كالما ً مفاده نتمنى عليكم انتخاب
رئيس للجهورية ،لكن ال يمكننا أن نجبركم على انتخاب
أي رئيس».
وك��ان الوفد النيابي اللبناني استهل يومه الثاني
في واشنطن بلقاء مع عضو الكونغرس األميركي رالف
آب��راه��ام .وك��ان��ت مناسبة لبحث سبل ال��ت��ع��اون بين
المجلس النيابي اللبناني والكونغرس األميركي ،ال سيما

نهاية الحقبة ( ...تتمة �ص)1

في الشؤون ذات االهتمام كدعم الجيش اللبناني في حربه
ضد اإلرهاب .وبحث في البنتاغون مع مستشار ومساعد
وزير الدفاع األميركي لشؤون الشرق األوسط أندرو أكسم
في المساعدات العسكرية األميركية للجيش اللبناني
وأهمية مواصلة الجهود لتسليح الجيش اللبناني
وتأمين حاجاته .وع��رض مع مساعد وزي��ر الخزينة
لشؤون مكافحة اإلره��اب داني غليزر الضغوط المالية
التي يتع ّرض لها لبنان ومضاعفاتها على االقتصاد
اللبناني».عقد الوفد النيابي عشاء عمل مع نائب مساعد
وزير الخارجية لشؤون الشرق األوسط الري سيلفرمان
ومسؤول لبنان فيها روالن��د مكاي ،تخلّله نقاش حول
األوضاع في لبنان والمنطقة .وكانت للوفد لفتة ترحيبية
من اإلدارة التي دعتهم إلى جولة خاصة لجناح عمل
الرئيس في البيت األبيض.

�ألي�س جودت يازجي
(أرملة المرحوم ندرة ميشال يازجي)
المنتقلة إلى رحمته تعالى مت ّمم ًة واجباتها الدينية ،وسيُحتفل
بتشييع جثمانها الطاهر في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم
الخميس الواقع في  25شباط  2016إلى كنيسة القديس بينداليمون
للروم األرثوذكس في مرمريتا.
فتدعوكم قلوبنا الحزينة لمشاركتنا الصالة لراحة نفسها سائلين الله
ألاّ يفجعكم بعزيز.
ُتقبل التعازي في قاعة الكنيسة أيام  25و 26و 27شباط  2016من
الساعة  10.30صباحا ً إلى الساعة الواحدة ظهرا ً ومن الساعة  5إلى
الساعة  8مساءً.
وفي دمشق في قاعة كنيسة الصليب يومي  29شباط و 1آذار 2016
من الساعة الخامسة بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساءً.
وفي الالذقية يوم الخميس  3آذار  2016في قاعة كنيسة مار ميخائيل
الجديدة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة الواحدة ظهرا ً
ومن الساعة الخامسة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.
االنطالق من أمام كنيسة سيدة دمشق بالقصور الساعة  7.30صباحا ً
حيث يوجد سيارات للذهاب واإلياب.
البقاء لألمة

الحزب ال�سوري القومي االجتماعي
قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا
فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود – سعاده
زوجة الفقيد :األمينة هيام نفوري
أب��ن��اؤه :عبد الرحمن وأدونيس
وأغاريت وبيترا نفوري
شقيقه :الرفيق دريد نفوري
أص��ه��اره :ال��رف��ي��ق محمد غنام
والرفيق مصطفى نداف
أنسباؤه :د .عبد الجليل نفوري
وشحادة طحان
وعموم آل نفوري في الوطن وعبر
الحدود
ينعون إليكم فقيدهم الغالي

الأمين ملحم نفوري
الذي وافته المنية في مدينة الدمام ودُفن هناك.
ُتقبل التعازي في مدينة النبك أيام األربعاء والخميس والجمعة
 26/25/24شباط  2016من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى
الساعة السابعة مسا ًء في مدينة دمشق للرجال وللنساء معا ً يومي
السبت واألح��د  27و  28شباط  2016في صالة اإلسعاف الخيري،
الكائنة في امتداد شارع الحمرا خلف البرلمان من الساعة الرابعة بعد
الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
البقاء لألمة

لعدم اإلخالل باألمن

وفي خضم احتدام الخالف ،انعقدت جلسة الحوار بين
حزب الله و«تيار المستقبل» مساء أمس ،في مق ّر الرئاسة
الثانية في عين التينة ،بحضور المعاون السياسي
لألمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ،ومدير
مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري عن
تيار المستقبل ،والوزير علي حسن خليل .وجرى بحث
األوضاع الراهنة .وأكدت مصادر المجتمعين لـ«البناء»
أن «الجلسة عقدت أمس في موعدها للتأكيد على أن هذا
الحوار مستم ّر» ،مشيرة إلى «أن البحث تناول مقاربة
جدية للوضع األمني وحصل التزام بعد التسبّب بأي
إخالل باألمن» .ولفتت المصادر إلى «أن حزب الله متفهّم
وضع تيار المستقبل ولن يحشره أكثر ،فهو يعلم أن هذا
التيار ال يمكنه في ظل التوتر واالرتباك السعودي أن
يلتزم بأي شيء ،ولذلك لم يبحث الفرقاء في القضايا
الساخنة».
وبعيدا ً عن التوتر السعودي وتبعاته ،عقدت اللجنة
الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات اجتماعا ً أمس،
برئاسة رئيس الحكومة تمام س�لام ،واقتصر البحث
على التقنيات المتعلقة بالمطامر .ورفض الوزير أكرم
شهيب التعليق لـ«البناء» عن مسار الجلسة ،مكتفيا ً
بالقول «سوف نعمل بهدوء وبعيدا ً عن اإلعالم» .ورفض
الوزير نبيل دو فريج الحديث عن «المناطق التي س ُتقام
فيها مطامر للنفايات» ،مشيرا ً إلى «أن البحث تناول
المرحلة االنتقالية المتعلقة بخيار المطامر كحل مؤقت،
بانتظار وضع الخطة المستدامة للنفايات» ،الفتا ً إلى
«دراسات تقنية يقوم بها خبراء تأخذ بعين االعتبار كل
المالحظات البيئية لعدم تعريض المواطنين ألضرار
صحية» .وتحدّث عن «إنشاء محارق في عدد من المناطق
وفق حجم البلدة وعدد سكانها بالتعاون مع البلديات»،
مشيرا ً إلى «أن إنشاء المحارق البيئية يحتاج إلى سنتين
فهو يتطلب إجراء مناقصات على أن يقوم باستثمارها
القطاع الخاص الذي سيتولى بدوره عمليتي التشغيل
والصيانة».
إلى ذل��ك ،ق�دّم النائب ميشال المر أم��س ،اقتراح حل
لمعالجة النفايات بقيمة  25دوالرا ً للطن الواحد .ويتض ّمن
االقتراح ،وفق المر ،إقامة وإنشاء معمل لمعالجة النفايات
خ�لال  6أش��ه��ر ،كما ه��و مبين على ال��خ��رائ��ط المرفقة
بالمرسوم الصادر بتاريخ  12أيلول  1990والقاضي
بإشغال واستثمار مساحة مئة ألف متر مربع من األمالك
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المملكة ال ترغب باستقبال سالم

إل��ى ذل��ك تسلّم السفير السعودي في بيروت علي
عواض عسيري من رئيس الحكومة تمام سالم في السراي
موجهة إلى الملك السعودي سلمان بن
الحكومية رسالة
ّ
عبد العزيز .ورفض عسيري الكشف عن مضمون الرسالة،
مكتفيا ً بالقول «سالم عبّر فيها عن همومه ،وطلب مني نقل
مضمونها نصا ً وجوهرا ً إلى قيادتي» .وأك��دت مصادر
في تيار المستقبل لـ«البناء» أن الرئيس سالم تبلّغ من
السفير السعودي عدم رغبة المملكة في استقباله في
الوقت الراهن ،فما قامت به الحكومة ليس كافياً ،فهي لم
تعالج ما ارتكبه وزير خارجيتها من أخطاء ولم تضع حدا ً
لتص ّرفات حزب الله».
أكد سالم «أن حزب الله مك ّون سياسي في البلد وهو
في البرلمان اللبناني وفي الحكومة اللبنانية ،وهو في
فترة من الزمن كان له دور مقاوم مع عد ّونا التاريخي،
وهو نشأ من األرض اللبنانية ومن متن اللبنانيين» .وردا ً
على سؤال في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية» قال سالم
«الموضوع ليس التخلص من حزب الله وإنما الموضوع
هو كيف نحافظ على مك ّوناتنا اللبنانية داخل لبنان وبما
يخدم لبنان .فعندما تذهب هذه المكونات إلى خارج
لبنان أو يكون لها مواقع خ��ارج لبنان يتعرض لبنان
للمخاطر».
وتابع :من هنا كنا حريصين منذ بداية الطريق على
اعتماد سياسة النأي بالنفس بما يختص باألحداث في
سورية ،ألننا أدركنا أن هذه األحداث ستؤثر علينا .وكان
هناك تس ّرب من بعض اللبنانيين للتدخل في سورية وفي
أحداثها؛ وكان لحزب الله أيضا ً دور وما زال له دور متقدم.
سنبقى نسعى إلى أن نصل إلى لحظة فعالً يكون النأي
بالنفس كامالً.
وفيما واص��ل تيار المستقبل وحلفاؤه ف��ي القوات
باإلضافة إلى الوزيرين أك��رم شهيب ووائ��ل ابو فاعور
ووفد من كتلة نواب زحلة الحج إلى السفارة السعودية
في بيروت ،ادعى الرئيس سعد الحريري من بيت الوسط
«أن المشكلة أن هناك فرقاء في لبنان يعتقدون أنفسهم
أكبر من ال��دول ،أك��ان «ح��زب الله» أم حلفاؤه ،ويجب

�إعالنات ر�سمية

من �آمن بي و� ْإن مات ف�سيحيا
الدكتور هيثم يازجي وعائلته
أبناء الفقيدة:
المهندس بشار يازجي وعائلته
		
هالة يازجي زوجة موريس أزغن وعائلتها
		
بناتها:
بشرى يازجي
		
الدكتورة ريم ندرة يازجي
		
عائلة المرحوم شحادة يازجي
أشقاؤها:
عائلة المرحوم أكرم يازجي
		
عائلة المرحوم عبدالله يازجي
		
دالل يازجي زوجة الدكتور سعد الله بشور
شقيقتها:
رامي يازجي وعائلته
أحفادها:
ندرة ،اسكندر ،ميس ،يوسف ،رنيم ،رند
		
وعموم عائالت :يازجي وبشور ونجمة وخ��وري وسمعان وأزغن
وأقرباؤهم وأنسباؤهم ينعون إليكم على رجاء القيامة والحياة األبدية
وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة

على «حزب الله» أن يفهم أنه ليس وحده في البلد ،وأن
هناك مصالح للبنانيين في كل العالم ،وهو يُع ّرض لبنان
وكل اللبنانيين في كل العالم العربي لمشاكل ومخاطر،
خصوصا ً في الخليج ومع الجامعة العربية».

إثارة عاصفة هوجاء في وجه حزب الله عبر مجموعة
تدابير قاسية ومؤلمة للبنانيين تريدها أن تصل حتى
ح ّد اإلفالس لتقول هذا ما جناه عليكم وجود حزب الله
أ ّيها اللبنانيون ،وليس موضوعنا هنا كيف سيواجه
ل��ب��ن��ان وال��ل��ب��ن��ان��ي��ون وح���زب ال��ل��ه ه���ذا ال��ت��ح��دّي ،ب��ل ما
سيترتب عليه من تغيير منهجي في السياسة السعودية
التي كانت صاحبة النصيب األكبر في صناعة زعامات
لبنانية منذ اتفاق الطائف على األق ّل بأموالها وحصرية
إدارت��ه��ا بالرئيس رفيق ال��ح��ري��ري ث��م بالرئيس سعد
الحريري ،لتقول اليوم قلِّعوا شوككم بأظافركم ،حتى
شركاتكم ال تعنينا ولتذهب إل��ى اإلف�لاس ،ول��ن تنجو
«سوليدير» من العقاب ببيع األسهم والعقارات التي
يملكها الخليجيون فيها ،وال تمويل انتخابات بلدية
وال نيابية بعد اليوم ،فد ّبروا رؤوسكم أيها الذين كنتم
تعتمدون علينا ولم ننل من ورائكم إال الفشل.
 لبنان جديد مع سياسة سعودية جديدة ،وحراكسياسي يغيّر هيكليا ً في بنية طائفة لبنانية حاسمة
في حياة لبنان ،ولعبت وتلعب دورا ً مفصليا ً في رسم
السياسات والتوازنات فيه ،سيقطف التط ّرف بعضا ً
من شرائحها مع هذا التغيّر ،لكن ضمور القيادات التي
تعتمد على المال السعودي لن يكون لحساب التطرف
وح��ده ،فقدر من التوازن بين أوزان القيادات سيعود
إل��ى ه��ذه الساحة ،وستظهر االنتخابات البلدية ذلك،
وال يبدو الخروج السعودي للحرب على لبنان مأموالً
بنصر ،فواشنطن التي تريد السعودية إثبات قدرتها
على التضييق على حزب الله أمامها ،تريد أيضا ً ضمان
االستقرار ومنع التصعيد من بلوغ لحظة انفجار تضع
البلد كله ف��ي ي��د ح��زب ال��ل��ه وحلفائه ،وال يمكن طلب
الشيء ونقيضه من السعودية ،بينما مصر صاحبة
الدور التقليدي الذي ورثته السعودية في زمن ما بعد
جمال عبد الناصر ،تستع ّد بدعم روسي أميركي لدور
إقليمي يبدأ من بوابة الحرب على «داع��ش» في ليبيا،
ودور وازن مأمول في التسوية السورية ،فهل يتحرك
المصريون لضمان االستقرار في لبنان بغطاء روسي
أميركي ،بينما يكون األميركيون قد وجدوا لإليرانيين
بابا ً لتوظيف فائض أموالهم على الدولة اللبنانية لحماية
اق��ت��ص��ادي��ة ل����دور ح���زب ال��ل��ه ال��س��ي��اس��ي والعسكري
واألم��ن��ي ،وتصير المعادلة اإلقليمية للبنان مصرية
إي��ران��ي��ة فينتقل الملف ال��رئ��اس��ي لبنانيا ً بين القاهرة
وطهران مرورا ً بدمشق؟
ناصر قنديل

الجمهورية اللبنانية
وزارة المالية إعالم تبليغ
مديرية المالية العامة
مديرية الواردات
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة الضريبة على
الرواتب واالجور–
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت
– كورنيش النهر
مبنى وزارة المالية  -الطابق االرضي لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة
ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا االعالم،
واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها
أعاله،علما ً أنه سيتم نشر هذا االعالم على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة المالية.
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

بسام جورج المدور

945235

RR140757502LB

دومنيك فرنسيس سالمه

1844029

RR140757516LB

سوزان فؤاد االعور

1798479

RR140757520LB

سرج انطوان سويد

57353

RR140757578LB

جوال يوسف بدران

1288718

RR140757581LB

فاديا محمد رهيف بيطار

818564

RR140757595LB

حسين عبد الحميد ناصر

338465

RR140757604LB

ايالن ظافر ايوب

416056

RR140757618LB

عبير محمد حمصي

412480

RR140757621LB

طوني اديب حسون

420162

RR140757635LB

سوزان احمد مرجان

655842

RR140757649LB

كامل جوزف خليل

454707

RR140757652LB

جوزيف سعاده يعقوب

561657

RR140757666LB

ايلي انطوان حموي المعروف شارل

500530

RR140757670LB

مارون يوسف سمعان

494201

RR140757697LB

ندى احمد سليمان

762057

RR140757706LB

ابراهيم هاني بلطه جي

378269

RR140757710LB

بيير اسطفان الشهير دانيال حاج بطرس

683817

RR140757723LB

حسين محمد خرمه

407909

RR140757737LB

حسين علي شهاب

1251225

RR140757745LB

الياس فرنسيس ابي شاهين

440596

RR140757768LB

هوريك نيلي ارشاوير قارجيان

519336

RR140757785LB

البار فيليب سيقلي

321885

RR140757799LB

ساميه يونس بحلق

537435

RR140757808LB

خليل ابراهيم بدر الدين

504346

RR140757811LB

عماد صبحي عفاره

1248473

RR140757856LB

محمد حسن الزين

364555

RR140757873LB

سعد مخايل عون

350283

RR140757887LB

مصطفى احمد ترو

934210

RR140757900LB

رنده حسين عطيه

1132797

RR140757913LB

جون بيار يوسف رزق

651872

RR140757935LB

رامي عمر عبد الحي

1123457

RR140757944LB

محمد بدر الدين عبد النبي

1146554

RR140757958LB

فاديا يوسف تقال

456468

RR140757961LB

ندين محمد فاروق درنيقة

322857

RR140757975LB

احسان احمد يحي خليفه

1146456

RR140757989LB

غسان عبد الكريم زهر الدين

1128282

RR140757992LB

محمد احمد ياسين

471701

RR140758009LB

كابي يوسف قصاص

458526

RR140758012LB

جورج جاك االبيض

707033

RR140758030LB

امين يوسف محمود

1301054

RR140758065LB

بسام نديم معماري

2902769

RR140758088LB

سليم نبيه الحاج

2902780

RR140758091LB

عبير حنا برير

2902763

RR140758105LB

فادية مصطفى مكوك

602871

RR140758114LB

نزار محمد الضاهر

1583702

RR140758128LB

ساره غسان ثابت

1407114

RR140758145LB

ماري لين وليد خليل

1495159

RR140758159LB

حسان محمد صالح المحب

578083

RR140758176LB

فادي شمص قاسم نصر الدين

419064

RR140758180LB

موسى احمد البحر

643379

RR140758193LB

بشير الياس نمر

374165

RR140758202LB

جورج اديب عبد الله

411057

RR140758220LB

سامي انطوان بدوي

556174

RR140758281LB

يوسف محمد طه

1145883

RR140758295LB

حسن محمد الساحلي

492549

RR140758304LB

اسم المكلف

رقم المكلف

اسم المكلف

رقم البريد المضمون

رقم البريد المضمون

رقم المكلف

641259

RR140758318LB

سامر سامح عرفات

190617

RR140759857LB

\ نقوال االشقر

466043

RR140758321LB

عبد الغني عبد القادر الريس

251838

RR140759865LB

حسام مصطفى جفصونيه لي

534786

RR140758335LB

علي ياسين موصللي

251239

RR140759891LB

ميرنا سمير صباغ

638389

RR140758349LB

وسيم يحي الربعه

713487

RR140759928LB

غسان عبد الله ديب

449954

RR140758352LB

سيلين سمير عيد

1658393

RR140759945LB

مهى رياض الدسوقي

771707

RR140758366LB

جورج نبيل مارون

1284360

RR140759962LB

جوزف شيبان طانيوس منعم

1123078

RR140758370LB

زياد الياس نوريه

1647802

RR140759976LB

ابتسام محمد صعب

546426

RR140758383LB

وديع ملحم حرفوش

722850

RR140760016LB

هنا جورج جبور

250926

RR140758397LB

مارال اوهانس اتاشيان

721304

RR140760033LB

سهام علي قوصان

1065572

RR140758406LB

يحي منير المحمود

1219787

RR140760055LB

الرا ايلي منير

يوسف حليم المصري

1145259

RR140758423LB

شركة ثري آد ش.م.ل

174337

RR140760078LB

نجيب خليل جرجس حنا الشماعي

432545

RR140758445LB

عبد العال نبيل عبد الرحيم البطل

1444110

RR140760104LB

حسين خليل فتوني

326870

RR140758468LB

كاتيا مصطفى ايوب

1396092

RR140760118LB

رانيه انطوان مراد

1105802

RR140758499LB

الياس كرم مطر

1746963

RR140760121LB

خليل عزيز افرام

1134229

RR140758511LB

محمد وليد ياسين

1705760

RR140760152LB

لينا رضى جمال

1552044

RR140758542LB

محمد علي صالح

1735339

RR140760183LB

انطوان زخيا المسكاوي

428476

RR140758556LB

رانيه رياض شحادة

1878047

RR140760206LB

الياس بطرس صليبا

490555

RR140758560LB

سلوى نايف جبران

1869523

RR140760210LB

ريتا جبرائيل يزبك كرم

1429705

RR140758595LB

سيما ساهاك تشاشاغيان

1734836

RR140760223LB

ايلي يوسف شكور

1187558

RR140758613LB

اميل ظافر شاوي

637392

RR140760254LB

انطوان جوزف قويق

1003438

RR140758635LB

لينا منير العريسي

532496

RR140760268LB

جون جوزاف حداد

980766

RR140758644LB

حسن حسين فخرو

503734

RR140760360LB

رلى رمزي المكاوي

1091847

RR140758658LB

عبد الكريم محمد شفيق دندن

692968

RR140760373LB

سحر لطيف نصار

1450066

RR140758675LB

صونيا توفيق بالن

1178030

RR140760400LB

حبيب محمود علوش

1619237

RR140758715LB

محمد نور مصطفى قباني

708019

RR140760435LB

نزيه ناجي الخياط

1597590

RR140758732LB

نور جميل كحيل

844336

RR140760489LB

شعاع معروف ابو رحال

558220

RR140758746LB

وسيم ابراهيم ديك

846630

RR140760492LB

مونيكا سيغفريد زويغل

1307894

RR140758777LB

اندره جان فرونجيان

1167987

RR140760501LB

طارق صفوان الخوري

1069124

RR140758803LB

ريان عبد الحميد صبيدين

669800

RR140760532LB

جورج يوسف ابراهيم

1315586

RR140758825LB

عبد الله عبد الرحمن عيتاني

666107

RR140760546LB

ايمن طالل طربيه

922801

RR140758834LB

احمد نجيب صولي

671388

RR140760577LB

نيكول كليمانس ميشال الخوري

914913

RR140758848LB

ابراهيم صالح الدين عيتاني

684134

RR140760585LB

جيهان انطوان حرب

962643

RR140758851LB

عصام نعيم مرعي

686182

RR140760594LB

زكريا نجيب فواز

1169876

RR140758882LB

مريم ابراهام كرابوي كروبسكو

651127

RR140760617LB

دافيد سليمان الخوري

1096715

RR140758905LB

يوسف نايف خليل

506383

RR140760634LB

ليلى سعد القزي

1113926

RR140758919LB

داني سالمة عزام

498080

RR140760696LB

مأمون محمد زهير النجار

1389403

RR140758967LB

عبدو انطوان كسرواني

220075

RR140760740LB

فادي الياس ابو شعيا

1334091

RR140759021LB

جورج دانيال سعد

535549

RR140760798LB

علي حسين جزيني

911986

RR140759035LB

نقوال فؤاد شبلي

814417

RR140760824LB

فاتن محمد التل

663242

RR140759066LB

ميشال ميشال صفير

1020148

RR140760841LB

نانسي طوني النجار

1357979

RR140759083LB

يوسف روكس كرم

50138

RR140760869LB

امل محسن فتوني

559843

RR140759106LB

مالك علي حيدر

258484

RR140760930LB

ربى بسام حمدان

1775672

RR140759123LB

فادي محمود الشيخ فضل الله تلحوق

540744

RR140760965LB

غنى احمد رضوان الدنا

1223756

RR140759137LB

دافيد منير لطيف

991647

RR140761039LB

خالد عفيف المصري

1317177

RR140759185LB

فاروق محمود خليل الترك

534722

RR140761042LB

فادي جان بصيبص

1326027

RR140759199LB

شانتال منصور منصور

1126188

RR140761056LB

شادي بطرس شعيا

1921976

RR140759208LB

مالك محفوظ الحصباني

533785

RR140761135LB

جورج ابراهيم رستم

1621717

RR140759225LB

هاني تحسين صباغ

533396

RR140761158LB

ماريا سمر جودي بحوث

1327831

RR140759239LB

عين اليقين عفيف حلوى

433853

RR140761246LB

نزيه علي حمود فواز

590530

RR140759300LB

مصطفى اسعد عويدات

61059

RR140761250LB

فواز نجيب طرابلسي

559678

RR140759327LB

الشركة اللبنانية العربية لالعالم ش.م.ل

1533

RR140761379LB

ليلى نايف القاضي

559775

RR140759344LB

رجا الزهيري

235783

RR140761405LB

ليندا زكريا شاكر

564690

RR140759358LB

 royal forex tradingشركة محدودة المسؤولية ش.م.م

1579155

RR140761440LB

هال وليد الجبه

1887060

RR140759361LB

فيروز محمد شمس الدين

55860

RR140761586LB

ماري جوزاف سعد

1815083

RR140759375LB

كرستيان توفيق دياب معلوف

372420

RR140761590LB

الين ميشال قيماز

1884495

RR140759392LB

شركة العقارات واالنشاءات ش.م.ل

2722

RR140761630LB

محمد رستم قاسم

184303

RR140759534LB

شركة الكسليك بناء وانماء ش.م.م

6104

RR140761657LB

هشام محمد عبد الباقي حركة

182194

RR140759548LB

ريما انطوان القهوجي

357664

RR140759579LB

ريما انطوان القهوجي

357664

RR140759605LB

غسان احمد فليفل

250561

RR140759622LB

جورج ناظك المر

251061

RR140759653LB

محمد حيدر حسن

250414

RR140759698LB

محمد ابراهيم عيتاني

189124

RR140759724LB

محمد جميل عكيله

249639

RR140759769LB

فادي محمد حمود

184589

RR140759830LB

محمود محمد سليم

188977

RR140759843LB

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

اعالن
تعلن بلدية تربل على العموم ،بأنها
ستجري مناقصة عمومية لتلزيم جمع
ونقل النفايات للعام  2016وذلك في تمام
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع فيه
 ،2016/3/15في مبنى البلدية.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 277

فعلى من يرغب الدخول في المناقصة
يمكنه االطالع على دفتر الشروط في البلدية
وذلك ضمن أوقات الدوام الرسمي.
تربل في 2016-2-8
رئيس بلدية تربل
م .فادي عادل الخوري

