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تتمات � /إعالنات
ع�شية وقف النار ( ...تتمة �ص)1

ال�ت��ي تصل بين ح�م��اة وح �ل��ب ،معركة ض��اري��ة نتج عنها مقتل
العشرات من عناصر تنظيم داعش الذي كان قد استولى على أكثر
من نصف البلدة قبل يومين ،لينجح الجيش السوري والحلفاء
باستردادها وتوسيع االنتشار نحو التالل والقرى المجاورة
وإع���ادة فتح ط��ري��ق حلب ح�م��اة وص ��والً إل��ى دم �ش��ق ،وتوقعت
م �ص��ادر عسكرية أن تشهد أري ��اف ح�ل��ب ال�م��زي��د م��ن المعارك
الحاسمة باتجاه طريق الرقة ومدينة الباب ،بينما تشهد جبهة
إدلب المزيد من التقدّم في القرى المحيطة بالمدينة التي صارت
المعقل األخير لجبهة النصرة ،والقاعدة األخيرة لتركيا داخل
الحدود السورية.
الكالم المرتبك لكيري قابله ر ّد قاس من وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف الذي قال ال وجود لخطة «ب» لوقف النار إال وقف
النار ،متسائالً عن الجدية األميركية في تنفيذ التفاهم ،بينما كان
وزي��ر ال��دف��اع األميركي آشتون كارتر يشيد بالمهنية والحرفية
الروسيتين في إدارة ملف وقف النار ،ويشير إلى احتمال اقتراب
معركة الرقة.
لبنان ال��ذي ال ي��زال يعيش تحت وط��أة الضغط السعودي الذي
لم يصل إلى نهاياته كما يبدو ،حيث تفاجأت األوساط السياسية
واإلع�لام �ي��ة بنبأ إب �ع��اد تسعين لبنانيا ً م��ن ال �س �ع��ودي��ة ،ووقف
التحويالت المالية لشركة «سعودي أوجيه» التي يملكها الرئيس
سعد الحريري ،بعد وقف الهبات العسكرية ورفض استقبال وفد
حكومي ،بينما تسود القطاع العقاري والسياحي مخاوف من ركود
وكساد مع القرارات الخليجية بمنع زيارة لبنان وما قد يستتبعها
على المستويين المصرفي والعقاري من خروج الرعايا الخليجيين
من األسواق العقارية والمصرفية اللبنانية.
وتحت الضغط يعيش اللبنانيون سؤاالً لم يسمعوا عليه وسط
أي ج��واب ،ه��ل يمكن
ال�ص��راخ المساند للسعودية م��ن حلفائهاّ ،
تفسير معنى هذه الحرب بما يتناسب معها من أفعال لبنانية عدائية
ض ّد السعودية ،وبما يتناسب مع معادلة «السعودية تريد التوافق
اللبناني» ،و«ال تريد شيئا ً مقابل ما تقدّمه للبنان واللبنانيين» ،ومع
تحب لبنان
القول إنّ «استقرار لبنان ه ّم القيادة السعودية التي
ّ
واللبنانيين؟».

الرياح الصحراوية
ال تسقط الحكومة

رغم صدور بيان تصحيح العالقات مع السعودية عن مجلس الوزراء
االسبوع الماضي وما رافق ذلك من تواقيع لعريضة التضامن التي اطلقها
الرئيس سعد الحريري ،والبيان الذي أصدره فريق  14آذار بعد اجتماعه
في بيت الوسط ،والوفود التي تقاطرت الى السفارة متضامنة ،ال تزال
الرياح الصحراوية مستمرة؛ فبعد القرار بوقف دعم الجيش اللبناني ألنه
لم يتبنّ سياسة مناوئة للمقاومة ،قررت ان تضرب اللبنانيين في لقمة
عيشهم ،حيث تم إبالغ  90شخصا ً لبنانيا ً من مختلف الطوائف االستغناء
عن خدماتهم في الشركات التي يعملون لديها في المملكة ،بعد أن وضعت
الئحة بـ  900لبناني لمغادرة أراضيها.
إال ان التصعيد السعودي بقي ضمن الحدود المعقولة فال قرار بالقطع
النهائي ،رغم كل التهديدات واإلج��راءات التي اتخدتها المملكة في االيام
القليلة الماضية ،وأكبر دليل على ذلك أن الحكومة لم تستقل رغم كل
التهويالت ،وبيانها الذي صدر لم يحاكِ تطلعات المملكة ،وان كان الرئيس
تمام سالم حاول امس ،تبرئة نفسه من الموقف الذي اتخذه لبنان في
الجامعة العربية ومؤتمر منظمة التعاون االسالمي برمي الكرة عند وزير
الخارجية جبران باسيل.
وتؤكد مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن الوضع اللبناني في ظل التصعيد
السعودي مفتوح على كل االحتماالت ،بما فيها السيئ جداً» ،إال أنها لفتت
الى «الحوار الوطني والحوار الثنائي والحكومة كمسارات ثالثة تملئ الفراغ
تالق
في البلد وتشكل رؤوس جسور تجمع األطراف المتخاصمة ومساحة
ٍ
ال يزال هناك إجماع على استمرارها وبقائها في ظل اإلصرار األميركي على
مواصلة الحوار ،ال سيما ان لبنان يعيش في محيط ساخن».

حزب الله مستم ّر بالحوار

وش��ددت مصادر نيابية في فريق  8آذار على «أن حزب الله مستم ّر
بالحوار الثنائي ،مهما كان حجم التهديد السعودي ،طالما أن الفريق اآلخر
لن يبادر الى قطعه ،ولكن إذا اتخذت الرياض قرارا ً بإلزام تيار المستقبل
بوقف الحوار ،فلن يبذل الحزب أي جهد من أجل استئنافه ،ألن المبدأ
الذي أرساه األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ردا ً على تهديد
المستقبل بقطع الحوار ال يزال ساري المفعول».
وأش��ارت المصادر الى «أن تيار المستقبل يعلم «أن قطع الحوار في
المرجح أن ينحصر البحث في
هذا التوقيت ليس في مصلحته ،ولذلك من
ّ
مواضيع محددة أو المحافظة عليه بالشكل ،ال سيما أن أحدا ً لن يبدّل موقفه
من التطورات اإلقليمية» .ولفتت المصادر في الوقت نفسه إلى «أنه إذا قطع
الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل ،فأحد لن يتفاجأ بذلك» .مشيرة الى
عدم قدرة أي فريق اتخاذ موقف بإنهاء الحوار وتح ّمل مسؤولية وتبعات ما
بعد ذلك ،ألنها ستقع على عاتقه».

جنبالط يكبح جماح إسقاط الحكومة

وفي الشأن الحكومي ،أكدت المصادر «أن مجلس الوزراء هو الموقع األخير
في الدولة الذي يؤمن تسيير شؤون الناس في الحد األدنى الممكن؛ بالتالي
فإن حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاءهما حريصون على الحكومة ولن
يبادروا بأي شكل من األشكال الى إسقاطها أو تعطيلها ،وفي الوقت نفسه لن
يكون حزب الله مستعدا ً للتنازل عن القواعد األساسية والمبدئية من أجل
أحد ،فهو أكثر إيمانا ً وإصرارا ً على موقفه السياسي ولن يغير قيد أنملة في
قناعاته التي أصبحت أكثر رسوخاً ،وحقق بالبيان الحكومي انتصارا ً في
السياسة يفوق االنتصار الذي حققه في البيان الوزاري».
وإذ أبدت مصادر وزارية في  14آذار لـ«البناء» مخاوفها من نية البعض
من قيادات تيار المستقبل إسقاط الحكومة إلخراج حزب الله من السلطة
وما لذلك من انعكاسات» ،لفتت الى «أن وزراء حزب الكتائب وجبهة النضال
الوطني يعتبران أن إسقاط الحكومة ليس في مصلحة احد» ،وأن النائب
وليد جنبالط يحاول كبح جماح بعض صقور تيار المستقبل بكل األشكال
وطلب من الرئيس سعد الحريري التريث قبل استقالة وزرائه لما لذلك من
تداعيات خطيرة على البلد» .ولم تستبعد المصادر «أن تقدم السعودية على
إسقاط الحكومة في سياق مسارها التصعيدي الذي بدأته ،اال ان الواضح
هو بقاء الحكومة دون المس بها في الوقت الراهن في ظل التشدد االميركي
بضرورة المحافظة على حد أدنى من االستقرار في لبنان».

 ..ومحكومة بالبقاء حتى انتخاب الرئيس

وأكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا لـ«البناء» أن هناك
إجماعا ً من كل المك ّونات الحكومية ،برغم التباين من السياسة السعودية،
على استمرار الحكومة لما في ذلك من مصلحة للبنان لكونها المؤسسة
الوحيدة الفاعلة في ظل الفراغ الرئاسي وتعطيل عمل مجلس النواب ،ولذلك
فإن الحكومة محكومة بااللتئام لحين انتخاب رئيس للجمهورية».
وتوقفت مصادر سياسية في  8آذار عند تبلغ  90لبنانيا ً في السعودية من
أرباب أعمالهم االستغناء عن خدماتهم» ،وأشارت إلى «أن هذه اإلجراءات
ليست أكثر من إجراءات كيدية تمارس العقاب الجماعي على اساس غير
مسؤول» ،مشيرة الى «أن السعودية تحاكي «إسرائيل» في أدائها؛ فاألخيرة
قصفت مدنا ً بأكملها في حرب تموز ،فقط ألن صاروخا ً أُطلق من بعض
البلدات».

بري :التقارب اإليراني ـ السعودي مفتاح الحل

ومن بروكسل ،أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن التقارب والحوار
بين طهران والرياض هو أكثر من ضروري .وهذا االقتناع يجب أن يتع ّمم ،لكن
ويا لألسف األحداث تتسارع وتخربط كل المحاوالت واللقاءات التمهيدية.
مع ذلك ال أزال أرى أن مفتاح الحل هو هذا التقارب» .وشدّد على «أن المجلس
النيابي سيكون المرجع إلعادة إنتاج الدولة وأدوارها انطالقا ً من انتخابات
الرئاسة وإص��دار قانون لالنتخابات التشريعية» .واذ لفت الى ان الحوار
الوطني بين كافة المكونات الوطنية وممثليها مستم ّر ،وهو يشكل ضمانة
وحدة لبنان أرضا ً وشعبا ً ومؤسسات وأنه وطن نهائي لجميع ابنائه .
أشار إلى ان الحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله تم ّكن من
خفض سقف التوترات وإجهاض كل ن��وازع الفتنة المذهبية وقد جرى
فيه تطوير نقاط االلتقاء وتضييق الهوة حول نقاط االختالف .وأكد أن
بإمكان اللبنانيين إدارة اتفاقاتهم واختالفاتهم وحفظ الوطن حديقة باردة
لالختالفات اإلقليمية مهما عصفت رياحها وزادت الحوارات الساخنة
الجارية على غير ساحة .

الحكومة مرهونة بالنفايات

لم توتر األج��واء السعودية جلسة مجلس ال��وزراء امس ،فالنقاش لم
يتطرق الى الموقف السعودي واقتصر الكالم على مداخلة لرئيس الحكومة
تمام سالم في بداية الجلسة استهلها بعرض للبيان الحكومي وتمنى
على الوزراء جميعا ً أن يواكبوا االتصاالت التي حصلت مع المملكة بتأكيد
اإلجماع الحكومي وااللتزام بالبيان وعدم اإلدالء بأي تصريحات تخالف هذا
البيان ،وإن كان وزراء حزب الكتائب وحزب الله اكدوا قبيل الجلسة رفض
االعتذار من السعودية ،حيث أكد وزير االقتصاد أالن حكيم أن «الحكومة لم
تخطئ حتى نعتذر من أحد .وكفى هلعا ً من الخطوات الخليجية ،ألن الهلع
المسبق يؤثر على االقتصاد» ،وأشار وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
محمد فنيش «أننا لم نخطئ حتى نعتذر» ،سائالً« :هل االعتذار يخرج
السعودية من مأزقها في اليمن؟».
وفي ملف النفايات ،وأش��ارت مصادر وزاري��ة لـ«البناء» إلى أن رئيس
الحكومة أجرى اتصاالت بالمعنيين بشأن إقامة المطامر وأنه سيدعو إلى
جلسة لمجلس الوزراء على ضوء النتائج التي ستصدر عن هذه االتصاالت
في اليومين المقبلين» ،الفتة إلى أن سالم بحث مع األمين العام لحزب
الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان في إعادة العمل بمكب برج حمود ومع
رئيس الحزب الديمقراطي النائب طالل أرسالن في مكب الكوستابرافا وأجرى
اتصاالت بالرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبالط
إلعادة فتح مطمر الناعمة لبضعة أيام» ،ونقلت المصادر تأكيد الرئيس سالم
أن بقاء الحكومة مرهون بحل ملف النفايات ،وارتياحه الى مواقف الكتل
السياسية التي باتت تتفهم الحاجة إلى إقامة المطامر بعد فشل الترحيل
والطريق المسدود الذي وصلت اليه الحكومة في معالجة هذا الملف».

لجنة التواصل تعود الثالثاء

إلى ذلك ،تعقد لجنة التواصل النيابية المكلّفة درس قانون االنتخاب
اجتماعا ً الثالثاء المقبل بعد عودة النائبين أالن عون وروبير فاضل من
واشنطن إلجراء قراءة أخيرة للصيغة التي تجمع بين األكثري والنسبي
والتي ت ّم التوافق عليها ،تمهيدا ً لرفع التقرير النهائي لعمل اللجنة من قبل
منسقها العام النائب جورج عدوان إلى رئيس المجلس نبيه بري الذي
يكون بدوره عاد من االجتماعات البرلمانية التي يشارك فيها في بروكسل.

لن ن�س ّلمكم بالدنا (تتمة �ص)1
عجبا ً والله! كيف استفاق القوم على العروبة!
واستحالوا عروبيّين بين ليلة وضحاها ،كما لو
أنّ وح ّيا ً هبط عليهم وألبَسهم جلبابها وع ّمتها .وال
أدري إنْ كان تق ُّمص العروبة من عالمات الفناء أو من
عالمات الغباء أو كأنّ القوم جاعوا فلم يجدوا غير تمر
العروبة يأكلونه بعدما بات نقيع المذهبية ممجوجاً.
وعلى أيّ حال ،فإنّ أيّ عروبة ال تسكن فلسطين في
قلبها فهي هراء .وأيّ عروبة ال تتسع لمصر وسورية
فهي عمياء .وأيّ عروبة ال ترفع شعار مقاومة العدو
«اإلسرائيلي» فهي عرجاء.

سنون طويلة والمملكة العربية السعودية تهاجم
عبد الناصر وعروبته ،وما ذلك إال ألنّ عبد الناصر
فضح نفاق الملوك وعمل على تحرير فلسطين ،معتبرا ً
أنّ الصراع مع العدو «اإلسرائيلي» صراع وجود ال
صراع حدود ،وإال ألنّ عبد الناصر قال ال للتفاوض ،وال
لالعتراف ،وال للصلح مع عدو يريد تمزيق األمة وبناء
كيان على ركامها .وعليه نقول :لبعض اللبنانيين
الذين ال يرغبون بالمقاومة وال يريدون بلدهم سيدا ً
حرا ً كريماً.
ّ
لقد سعيتم ب��ك��ل م��ا أوت��ي��ت��م م��ن ق��وة لتقضوا

على المقاومة وفشلتم ،وكانت أمانيكم مع العدو
«اإلسرائيلي» للقضاء على المقاومة وخبتم.
واليوم :ال سحب ودائع النفط ،وال طرد العمال من
دول الخليج ،وال ج ّر اللبنانيين إلى حرب أهلية يمكن
أن ينال من إرادة المقاومة والمقاومين.
استم ّروا في أباطيلكم المغرضة ونحن مستم ّرون
في ثباتنا ،قابضون على الجمر .األمس واآلن وغدا ً
ولن نسلّمكم بالدنا التي زرعتها دماء الشهداء كرامة
وعزة وشرفاً.

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

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

�ألي�س جودت يازجي
(أرملة المرحوم ندرة ميشال يازجي)
ُتقبل التعازي في قاعة كنيسة القديس بينداليمون للروم األرثوذكس
في مرمريتا يومي الجمعة والسبت  26و 27شباط  2016من الساعة
 10.30صباحا ً إلى الساعة الواحدة ظهرا ً ومن الساعة  5إلى الساعة 8
مساءً.
وفي دمشق في قاعة كنيسة الصليب يومي االثنين  29شباط والثالثاء
 1آذار  2016من 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.
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 اليوم الجمعة  26شباط  2016من
الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مسا ًء في مدينة دمشق
للرجال وللنساء معا ً يومي السبت واألحد  27و  28شباط  2016في
صالة اإلسعاف الخيري ،الكائنة في امتداد شارع الحمرا خلف البرلمان
من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
البقاء لألمة

�إعالنات ر�سمية
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

حميد رفعت الفرخ

1516027

RR142813025LB

محمود احمد نعمه

1516122

RR142813048LB

سامي شكري سرحان مينا

1516268

RR142813065LB

جرجس مرعي الحلو

1516421

RR142813082LB

فادي نقوال كنعان

1516461

RR142813096LB

نبيل سيمون نونه

1516479

RR142813105LB

انطوان جورج كنج شعنين

1516910

RR142813140LB

منيف قاسم كركي

1517213

RR142813175LB

حسن خليل ماجد

1517555

RR142813184LB

هناء احمد حاسبيني

1517838

RR142813207LB

البير حنا النغيوي

1517857

RR142813215LB

بربر سمعان ونسا

1517885

RR142813238LB

جوزف طنوس ديب

1517992

RR142813255LB

شارل دانيال الهاشم

1518096

RR142813272LB

نوال اسعد عيد

1518219

RR142813286LB

جمال نجيب ياسين

1518232

RR142813290LB

ادمون ميشال هاشم

1519029

RR142813343LB

طوني شكري ابو جوده

1519040

RR142813357LB

جنات قبالن مارون

1519052

RR142813374LB

سابا يوسف الخوري

1519056

RR142813391LB

بدر الدين محمد الهبش

1519323

RR142813428LB

موريس جرجي ابي بدره

1519890

RR142813459LB

احمد مسعود غصن

1520002

RR142813462LB

خليل سعيد عبد النور

1520039

RR142813476LB

عماد عبد المنعم درويش

1520184

RR142813480LB

مسعود ابراهيم سعد

1520288

RR142813493LB

بشاره خليل سماحه

1520577

RR142813533LB

زهير احمد ناصر الدين

1520675

RR142813547LB

سميح سليمان ابو كروم

1520717

RR142813555LB

غنام فؤاد رباح

1520744

RR142813564LB

فاروق محي الدين جوهر

1520773

RR142813578LB

محمد حسين صباط

1520803

RR142813595LB

غاده حسن سفر

1520931

RR142813618LB

روال سليمان الخطيب

1521054

RR142813635LB

جوزيف فايز طعمه

1521355

RR142813649LB

سيمون اخوان مفلح سعاده

1521381

RR142813652LB

ايلي جورج معيكي

1521735

RR142813666LB

فيفيان قيصر حبيب

1522370

RR142813745LB

سلفين مارون باسيل

1522409

RR142813754LB

جورج قبالن االشقر

1522672

RR142813785LB

جورج طوني عاقوري

1522918

RR142813799LB

ندى نسيب خوري

1522988

RR142813808LB

رياض علي ذيب

1523092

RR142813811LB

شكري الياس قياله

1523142

RR142813825LB

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

فاديا جبرايل قبالن قصاص

1523181

RR142813842LB

مروان عبد الحفيظ دوغان

1523210

RR142813860LB

نبيل جوزف صوايا

1523240

RR142813873LB

فيصل غازي الحاج سليمان حيدر

1523441

RR142813887LB

حوا حليم طيون

1523825

RR142813944LB

اليانه حنا ديب

1523853

RR142813989LB

خالد رشيد سكريه

1524315

RR142813992LB

ايفون يوسف سليمان

1524553

RR142814012LB

لورين خليل عساف

1524586

RR142814030LB

يوال الياس قرداحي

1524613

RR142814043LB

لور اسعد صليبي

1524686

RR142814074LB

خليل علي سفر

1524743

RR142814088LB

مارو اواديس شوالكيان

1524773

RR142814091LB

ايالن نخله عبد الكريم

1524788

RR142814105LB

روز جبرايل المر

1524900

RR142814131LB

سميرة يوسف ابي نادر

1524947

RR142814176LB

فيليب فكتور خوري

1524953

RR142814180LB

دنيا يوسف نمور

1524959

RR142814193LB

هدى عادل رمضان

1524978

RR142814202LB

جهاد حسن غصن

1525270

RR142814247LB

دام الهنا علي االحمر

1525251

RR142814278LB

جرجات وديع القزي

1525293

RR142814295LB

جوزف عصام بحري

1525320

RR142814304LB

جوزاف اميل فدعوس

1525326

RR142814321LB

احالم جميل بو حمدان

1525361

RR142814335LB

جانيت مخايل الصدي

1525367

RR142814349LB

ديب عبد الغني الديراني

1525533

RR142814383LB

دالل كامل زنتوت

1525681

RR142814406LB

نهى راغب شريتح

1525724

RR142814410LB

ماري خليل رعد

1525764

RR142814423LB

ايمان نياز جرجس

1525828

RR142814454LB

هدى جوزف ابي شديد

1525882

RR142814468LB

باتي الياس صليبا

1525907

RR142814471LB

لبيبه توفيق كرم

1525933

RR142814485LB

بشير مصطفى يوسف

1526117

RR142814511LB

راجي طانيوس صقر

1526195

RR142814542LB

ريتا اسد الطبيب

1526207

RR142814556LB

هيالنه عبد المسيح عتيق

1526285

RR142814595LB

سهام اسعد عيد

1526357

RR142814635LB

جورج الياس رشوان

1526371

RR142814644LB

كمال انطوان معتوق

1526380

RR142814658LB

كاميليا الياس لبس

1526435

RR142814661LB

انطوانيت توفيق نخله توما متى

1526611

RR142814675LB

جوزف قبالن نعمان

1526634

RR142814692LB

الهام حسن حكيم

1526688

RR142814715LB

سعاد محمد اديب عليوان

1526737

RR142814729LB

لميا امين الطبش

1526754

RR142814732LB

سالم ابراهيم يعقوب

1526762

RR142814746LB

دعد علي عبد الله

1526806

RR142814777LB

نهى ميشال خير الله

1526813

RR142814785LB

هند محمد الساحلي

1526832

RR142814803LB

نفيسه محمد شفيق صناديقي

1526836

RR142814817LB

حسن محمد كامل منصور

1526856

RR142814825LB

لميا موريس حداد

1527468

RR142814848LB

هنريات نسيب جبران

1527469

RR142814851LB

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

اسم المكلف

طاكوهي سركيس ترزيان

1527475

RR142814865LB

ماري ديوار طنوس الخوري

رقم المكلف
1539167

رقم البريد المضمون
RR142815843LB

اندره الياس حشيمة

1527488

RR142814882LB

منير علي العنتبلي

1539226

RR142815857LB

كاترين حنا متري

1527492

RR142814896LB

ليلى جورج ابو نهرا

1539246

RR142815891LB

ماري اميل عازار

1527496

RR142814905LB

علي مصطفى بدران

1539247

RR142815905LB

مينرفا فؤاد زرد

1527509

RR142814919LB

عفاف يوسف مفوض

1539259

RR142815931LB

عبدو لويس الخوري حنا

1528813

RR142814967LB

فاطمة حسن رباعي

1540622

RR142815962LB

هدى عبد الرضى عبد الله

1528876

RR142814984LB

عامر محمد غالب االمين

1540726

RR142815980LB

تراز جميل القاصوف

1528889

RR142814998LB

عبده الياس القطاع

1541003

RR142815993LB

امل فواد الفغالي

1528904

RR142815004LB

صالح محمد الصميلي

1542284

RR142816058LB

اميرة نخلة الزقاني

1529328

RR142815052LB

طانيوس قزحيا كرم

1543119

RR142816129LB

سهام نجم نجم

1529334

RR142815066LB

يوسف ابراهيم الحاج

1543176

RR142816146LB

فيوليت مارون عازار

1529358

RR142815083LB

الياس ميشال العقل

1543409

RR142816163LB

ابراهيم سالم شربل

1529405

RR142815097LB

انطوان حنا .جبور

1543438

RR142816177LB

مارون رومانوس رومانوس

1529412

RR142815110LB

جوزاف فيليب توما

1543452

RR142816185LB

ليليان عبده ابو جوده

1529422

RR142815137LB

حسن محمد حمود

1544124

RR142816225LB

فيصل توفيق الحلو

1529429

RR142815145LB

علي محمد حماده

1544347

RR142816279LB

نقوال سمعان خرياطي

1529466

RR142815171LB

عبدالله محمد حمزة

1544376

RR142816282LB

نورما جرجس بشارة ديب

1529471

RR142815185LB

احمد علي الحسيني

1544426

RR142816296LB

غسان رامز زين الدين

1530899

RR142815239LB

بسام ميشال داغر

1544440

RR142816305LB

نايف محمد بلحص

1531016

RR142815256LB

محمد خليل ابو ديه

1544671

RR142816322LB

مري قبالن كيوان

1531027

RR142815260LB

عدنان محمد سعد

1544691

RR142816336LB

اليس جورج الرموز

1531097

RR142815273LB

انطون بطرس صعب

1544733

RR142816367LB

امال علي شكر

1531118

RR142815287LB

ماري جورج حبيب

1550343

RR142816398LB

نجوى سعد الدين المخلالتي

1531537

RR142815344LB

ندى الياس الحاج

1550388

RR142816407LB

هدى احمد طرابلسي البركة

1531538

RR142815358LB

ميالد الياس غطاس رزق

1550543

RR142816415LB

حسني منير يقظان

1531542

RR142815361LB

ريتا جورج الحاج

1550683

RR142816424LB

روزيت شكر الله جبور

1531545

RR142815375LB

سعدى رمضان جمول

1531546

RR142815389LB

صفا محمد عون التنير

1531551

RR142815401LB

عفاف نجا ابو جنيد

1531555

RR142815429LB

لودي فريد حبيقه

1531562

RR142815432LB

جورج متري فلوطي

1533185

RR142815450LB

سعاد محمود عيسى

1533199

RR142815463LB

عادل جان شرفان

1533223

RR142815494LB

كلودين حبيب الالذقاني

1533230

RR142815503LB

ميالني بدر زعرب

1533299

RR142815517LB

تونيا كميل شلهوب

1533328

RR142815525LB

ايفا ارسانيوس ابي شاهين

1533349

RR142815534LB

جرجس عبد الله المسيح

1533365

RR142815548LB

عبد الكريم دخيل ضحوي

1533383

RR142815551LB

عاطف جرجي حيدر

1533388

RR142815565LB

مي يوسف نمر

1533398

RR142815579LB

سهام جرجي عفيف

1533463

RR142815622LB

نهى مصطفى عبد الله

1533517

RR142815684LB

اولغا عبدو بو سعدى

1533527

RR142815698LB

نوال توفيق نحاس

1535251

RR142815707LB

سهام بديع خطار شبلي

1536002

RR142815724LB

نديم وليم الغفري

1536194

RR142815738LB

فريد جورج فرح

1536681

RR142815755LB

كلود ميشال ابي افرام

1537387

RR142815769LB

سعد الله بدر الباشا

1537414

RR142815790LB

الهام شاهين خنفور

1537425

RR142815809LB

ثريا احمد فياض

1537438

RR142815812LB

اوكتفي الياس صليبا

1537445

RR142815826LB

خالد محمد الالدقي

1539042

RR142815830LB

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

إعالن
تعلن بلدية الفيدار عن رغبتها بإجراء
مناقصة عمومية الشغال عائد لتحوير
شبكة الكهرباء من هوائية الى مطمورة
من العقار رقم  930الى العقار رقم 932
ضمن نطاق بلدية الفيدار قضاء جبيل
وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ً
من النهار الواقع بعد خمسة عشر يوما ً
من تاريخ نشر هذا االع�لان في الجريدة
الرسمية في مركز بلدية الفيدار .فمن
له رغبة باالشتراك في المناقصة عليه

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 282

الحضور الى مركز البلدية بخالل أوقات
الدوام الرسمي لالطالع على دفتر الشروط
واستالم نسخة عنه بعد تسديد ثمنها
البالغ //1.000.000//ل.ل .فقط
مليون ليرة لبنانية ال غير .ان آخر مهلة
لقبول الطلبات قبل الساعة الثانية عشرة
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد
الجراء التلزيم.
الفيدار في 2016-2-22
رئيس بلدية الفيدار
دكتور نعيم أديب باسيل

دعوة لجمعية عمومية عادية
صندوق التعاضد الصحي اللبناني يدعو منتسبيه لحضور
جمعية عمومية عادية االثنين  2016/03/28الساعة الثانية بعد
الظهر في مركزه -زقاق البالط بناية االريج ط .3
في حال عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة بنفس اليوم والتاريخ
الساعة الرابعة بعد الظهر بمن حضر.
جدول االعمال :المصادقة على البيانات المالية واالدارية.
مجلس االدارة

