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حمليات � /إعالنات
نقا�ش �أميركي رو�سي ( ...تتمة �ص)1

م��ع معايير ال��س��ي��ادة ال��وط��ن��ي��ة ،وف���ي م��ل��ف م����وا ٍز للعقوبات
األميركية المصرفية تجرجر فضائح اإلنترنت غير الشرعي
بذيولها ،مع تساؤالت عن ت��و ّرط أو تقصير أمني أو قضائي
دون أجوبة ،بينما ينتظر أن يمثل مدير عام أوجيرو عبد المنعم
يوسف أمام القضاء خالل األسبوع المقبل

.سقوط «المختلط» ..و «الحكومي» يتقدّم

بعد نجاح القوى السياسية بتجاوز قطوع االستحقاق البلدي
واالختياري يبدو أن القوى نفسها ستكون في سباق مع الزمن مع
اقتراب موعد االستحقاق النيابي في نيسان العام  ،2017وبالتالي
يشكل قانون االنتخاب أبرز العقد والذي كان مدار بحث أمس ،في جلسة
اللجان النيابية المشتركة ،حيث دخل النقاش في بعض تفاصيل
القانون المختلط ،لكن لم يحقق تقدّم أو خرق يُذ َكر ،وعرض المجتمعون
ألوجه الشبه واالختالف بين صيغتي القانون المختلط ،كما بحثوا في
التقسيمات اإلدارية وفي توزيع عدد النواب حسب الدوائر.
وفي السياق ،أشار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي
رأس االجتماع إلى أ ّنه «شعر في الجلسة بأن كان هناك جدية إلى
أبعد حدود» .وقال «إن نقاشا ً عاما ً جرى حول النظام المختلط ومسألة
تقسيم الدوائر خصوصا ً في جبل لبنان ،كما جرت مناقشة مع ّمقة
تتعلق بقضاءي الشوف وعاليه ،مضيفا ً «إذا تم ّكنا في األسبوعين
المقبلين من التوصل إلى حل في موضوع تقسيم الدوائر وعدد النواب
نكون وصلنا إلى ما نبتغيه ،أي قانون جديد لالنتخابات» .وتم
تحديد الثالثاء المقبل موعدا ً لجلسة جديدة لمتابعة البحث في قانون
االنتخاب.
إلى ذلك ،حضر قانون االنتخاب في لقاء األربعاء النيابي ورأى
رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «ما جرى في االنتخابات البلدية
يؤكد الحاجة إلى اعتماد القانون النسبي الذي يؤمن التمثيل األكثر
عدالة للجميع» .وأكد بري ،بحسب ما نقل عنه زواره لـ «البناء» ،فشل
التوافق حول القانون المختلط ،وعلمت «البناء» أن «بري سيبدأ من
جديد طرح مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من جديد في اإلعالم
وفي اللجان المشتركة والذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان إلى 13
دائرة ،بعد فشل المشاورات بين القوى السياسية للتوافق على القانون
المختلط ال سيما أن مشروع الحكومة لم يناقش في اللجان بل وضع
جانباً».

جلسة انتخاب وال نصاب

رئاسياً ،تعقد اليوم جلسة النتخاب رئيس للجمهورية ستلقى مصير
سابقاتها في ظل عدم توفر النصاب القانوني لالنتخاب.
وأوضحت مصادر نيابية لـ «البناء» أن «جلسة اليوم لن تقدم أي
جديد في المشهد االنتخابي ومواقف القوى السياسية على حالها،
وبالتالي ال رئيس جمهورية اليوم وال خالل األشهر المقبلة» ،مؤكدة أن
«الحكومة الحالية باقية بتوافق جميع األطراف الداخلية والخارجية،
بأمس الحاجة إليها طالما الفراغ الرئاسي سيد الموقف ،رغم
ألن البلد
ّ

الخالفات السياسية التي تعصف بها عند كل منعطف» ،واستبعدت
المصادر أن يعود المجلس النيابي لالنعقاد بشكل طبيعي وإقرار
ملفات أساسية كسلسلة الرتب والرواتب ،بسبب الخالف السياسي،
كما استبعدت التوصل إلى قانون جديد لالنتخاب».

والشركات التي س ُترسي عليها المناقصة ،وهل ستشمل بيروت أم أن
البلدية ستجري المناقصة والتلزيم في المدينة ،فضالً عن الخالف في
الحكومة حول تف ّرد مجلس اإلنماء واإلعمار في ملف المناقصات دون
العودة إلى مجلس الوزراء».

والحرب األميركية على حزب الله مستمرة

درباس لـ «البناء» :أخاف على الوضع السياسي

وعلى صعيد األزم��ة بين ح��زب الله والمصارف بسبب قانون
العقوبات األميركي على الحزب ،أش��ار مصدر نيابي في  8آذار لـ
«البناء» إلى أن «المعركة مستم ّرة بين حزب الله والواليات المتحدة
واألخيرة جدية في عقوباتها المالية على الحزب ،والتي تأتي في سياق
استمرار الحرب األميركية عليه» ،مشددا ً على أن «المفاوضات بين
جمعية المصارف ووفد حزب الله لن تح ّل المشكلة بل تحاول إيجاد
إجراءات معينة لمنع االنفجار بين الحزب ومصرف لبنان والمصارف
يحصل هو أن المصارف تحاول البحث عن طريقة تحافظ على
وما
ّ
صورتها أمام المجتمع المالي العالمي على أنها ُتطبّق العقوبات وفي
الوقت نفسه تحرص على أن ال تجد نفسها أمام مواجهة مع شريحة
لبنانية أساسية» .وطمأن المصدر إلى أن ال خطر على استقرار الليرة أو
حصول انهيار اقتصادي جراء هذه األزمة.

س ّد جنة والنفايات على طاولة الحكومة

حكومياً ،لن يحضر ملف العقوبات على حزب الله في جلسة مجلس
ال��وزراء اليوم ،بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ «البناء» ،في حين
سيشكل سد جنة وملف النفايات محور نقاش المجلس الذي سيستكمل
جدول أعمال الجلسة السابقة وموضوع سد جنة أول بنوده.
وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء» إن «وزارة البيئة
تقدّمت بطلب لمحافظ جبل لبنان لوقف أعمال مشروع س ّد جنة وت ّم
االلتزام بوقف األعمال ،لكنّ ضغوطا ً سياسية مورست من وزراء التيار
الوطني الحر لالستمرار بالمشروع» ،وتوقعت المصادر أن يشهد هذا
الملف سيناريو تصعيديا ً سيترجم في مجلس الوزراء» .وأشارت إلى
أن «بعض الجهات ال تأخذ على محمل الجد المخاطر البيئية والجدوى
التقنية واالقتصادية للمشروع وتضع البلد أمام خيارين إما تنفيذ
المشروع وإما التهديد بحرمان مناطق معينة من المياه».
وح ّذرت المصادر من متابعة تنفيذ المشروع دون التأكد من مجموعة
معطيات التي قد تؤدي إلى كارثة بيئية ،وأوضحت أن «الموضوع يأخذ
منحى التشبث بالرأي ومرتبط بالعناد السياسي وبعض الحسابات
المناطقية والطائفية ،حيث أن بيروت لديها خيارات بديلة إذا لم ين ّفذ
المشروع وهي استجرار المياه من س ّد بسري أما جبيل فخياراتها
ضيقة ،لذلك يأخذ هذا الملف البعد الطائفي».

هل تنفجر أزمة النفايات مجدداً؟

وفي سياق آخر ،ح ّذرت المصادر من مشكلة جديدة تواجه الحكومة
في ملف النفايات ُتنذر بعودة األزمة ،لكن ليس بالشكل الذي شهده
لبنان الصيف الماضي ،مضيفة أن «الخطة المؤقتة لم تنجح مئة
في المئة ،بل تعترضها بعض المشاكل التي تتعلّق بآلية التلزيم

توصل مجلس
واستبعد وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس
ّ
الوزراء إلى ح ّل بموضوع سد جنة في جلسة اليوم ،معربا ً عن تخ ّوفه
من الوضع السياسي في لبنان ال على الوضع األمني في ظل انسداد
خص استقالة وزير العدل اللواء
الحلول في معظم الملفات» .وفي ما
ّ
أش��رف ريفي ،أكد درب��اس أن «رئيس الحكومة تمام سالم لم يقبل
االستقالة حتى اآلن ولم يطلب ريفي العودة عن استقالته وال يحضر
جلسات الحكومة منذ استقالته وال يمارس عمله في مكتبه بالوزارة
وعندما يطلب العودة عن استقالته ،سيتخذ سالم القرار المناسب».

قهوجي :اتخذنا إجراءات نوعية ومكثفة

أمنياً ،بعد أن كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق عن إحباط األجهزة
األمنية  3مخططات إرهابية كان ينوي تنظيم «داعش» تنفيذها في
لبنان ،أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي «أن اإلج��راءات النوعية
والمكثفة التي اتخذها الجيش تباعا ً على الحدود الشرقية ،أدّت إلى
ضبط أعمال التسلل ،وتضييق الخناق على التنظيمات اإلرهابية،
والحؤول دون دخول السيارات المفخخة إلى الداخل» .وأضاف إثر
استقباله السفير األميركي ريتشارد جونز والسفير البريطاني هيوغو
شورتر في مكتبه في اليرزة «أثبت جنودنا في ك ّل المعارك التي خاضها
الجيش ض ّد هذا العدو ،أنّ لديهم من الشجاعة والكفاءة واالستعداد
للتضحية ،ما يجعلهم في طليعة جنود العالم ،وال ينقصهم سوى
الحصول على المزيد من األعتدة واألسلحة النوعية التي تم ّكنهم من
العمل بأقصى فاعلية ،وقدرة على الحسم السريع للمواجهات».

الغرب يمنع االنفجار األمني

وطمأنت مصادر عسكرية إلى استقرار الوضع األمني في لبنان في
ظل التطورات المشتعلة في المنطقة ال سيما على الساحتين العراقية
والسورية ،وأكدت لـ «البناء» أن «ما يمنع االنفجار األمني في لبنان هو
مخاوف الغرب من تس ّرب مقاتلي داعش إلى لبنان وسيطرتهم على
الشمال وإقامة إمارة إسالمية فيه ما يشكل خطرا ً ليس على سواحل
أوروب��ا فحسب بل على كل العالم ،لذلك يعمل الغرب للحفاظ على
الوضع األمني ،رغم بعض التوترات المتنقلة».

مباشرة التحقيقات مع يوسف

على خط اإلنترنت غير الشرعي ،وفي ظل محاوالت لفلفة الملف،
يباشر قاضي التحقيق في بيروت ف��ادي العنيسي ،في الثامن من
الشهر الحالي ،تحقيقاته مع المدعى عليهم مدير عام هيئة أوجيرو عبد
المنعم يوسف ،والموظفين كابي سميره وتوفيق شبارو في اإلسناد
الموجه إليهم باإلهمال في القيام بواجبات الوظيفة وهدر المال العام.
َّ

نقابة المحررين تابعت
مو�ضوع �صرف �صحافيين
عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اجتماعا ً استثنائيا ً أمس ،برئاسة النقيب الياس عون
وفي حضور األعضاء .واستمع المجلس إلى عدد من الزمالء العاملين في جريدة «السفير» حول
موضوع صرف عدد كبير منهم .وأفاد بيان للنقابة أنه «جرى البحث في عدد من االقتراحات
لمواجهة هذا التدبير الجائر ،سوف يعلن عنها في حينه».
وأكدت النقابة اآلتي:
« -الحفاظ على ديمومة عمل الصحافيين.
 اعتبار كل صرف ،جماعيا ً كان أو فرديا ً يطاول أي زميل ،بمثابة صرف كيفي وتعسفيسيجري التعامل معه على هذا األساس.
 جاهزية الفريق القانوني ألي مراجعة أو مالحقة قانونية دعما ً للزمالء الذين يتع ّرضونلتدابير جائرة.
 تتبنى النقابة كل الخطوات التي تق ِّررها الجمعية العمومية للصحافيين والعاملين في«السفير».
 ترفض النقابة السياسة التي تعتمدها بعض الصحف والوسائل اإلعالمية على طريقةاإلحراج لإلخراج ،مع الزمالء الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر ،وتدعو هؤالء الزمالء إلى
التنبه لهـذا األم��ر ،والتمسك بحقهـم في الحصـول على مستحقاتهم وديمومة عملهم في آن
واحد.
 -إبقاء اجتماعات مجلس النقابة مفتوحة لمواكبة أي تطورات».

ب�صبو�ص بحث مع خبراء ان�ضمام لبنان
لم�شروع االت�صال بين المطارات
استقبل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص أمس ،في مكتبه بثكنة
المقر العام ،فريقا ً من خبراء المكتب اإلقليمي للشرق األوس��ط وشمال افريقيا يضم كالً من:
منسق مشروع االتصال بالمطارات  -مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تييري
تيمون ،المسؤولة اإلقليمية لمشروع االتصال بين المطارات  -مكتب األمم المتحدة اإلقليمي
المعني بالمخدرات والجريمة للشرق األوسط وشمال افريقيا دينا فياض ،خبير منظمة الجمارك
العالمية إبراهيما سك وحسام عبد اللطيف من وحدة مكافحة اإلرهاب  -منظمة األنتربول.
وحضر اللقاء قائد الشرطة القضائية العميد ناجي المصري ،قائد سرية مطار رفيق الحريري
الدولي العقيد بالل الحجار ،مساعد رئيس مركز تدريب أمن المطار العقيد القيم جورج نادر
ورئيس شعبة االتصال الدولي العقيد مارون خوند.
وهدفت الزيارة إلى التنسيق واإلع��داد النضمام لبنان لمشروع االتصال بين المطارات
( )Aircopالذي يهدف إلى تعزيز قدرات الكشف واالعتراض ودعم االتصال اآلني بين المطارات
في ال��دول المشاركة ،لمواجهة التهديد الناجم عن المسافرين المشتبه فيهم واالتجار غير
المشروع.
كما جرى خالل اللقاء عرض ومناقشة وسائل ومنهجيات تفعيل المشروع باإلضافة إلى
التعرف على التدابير األمنية والفنية ذات الصلة المتخذة في المطارات الدولية.

�إعالنات ر�سمية
وزارة المالية
مديرية المالية العامة  -المصلحة اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان  -دائرة التحصيل -
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في بعبدا -شارع سوق بعبدا ـ مبنى الحلو ـ الطابق األول ،لتبلغ البريد المذكور تجاه
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،اّ
وإل يُعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني.
اسم المكلف
عيسى سمير حيدريه
شركة بي أتش تريدنغ غروب ش.م.م
حال بدر الدين الحسن
شركة ريفييرا -ليبان ش.م.م
روبير اسكندر القدوم
شركة برازيليا لإلنماء السياحي و العقار
جرجس سعيد الزند
سليمان حسين حيدر
شركة أطالل بالزا ش.م.م
شركة سانكو ش.م.م
ماريو ليونيداس كارابيباريس
كوليزيوم كروب ش م م
ميشال تامر معلوف
ليفان  21ش م م

شركة الفنادق السياحية في لبنان ش.م.ل
سمير ميالد غصن
ناجي جان اسطفان
شركة المدينة للخدمات السياحية ش.م.
شركة كازاتشوك ش.م.م
توفيق الياس الحاج

شركة شيشابار ش.م.م A BAR SARL
مطعم جورج سليم خضر شاه

شركة كايتر – اكس ش.م.م
رالف سمير هارتس
هاي كواليتي نايت كلوب

سان جي (جورج شهيد عوكر)
بيار سمعان المصلح

E-MEDLINKS SARL

روبرتس غروب ش.م.ل
اوسب كريكور اوتوزيريان
يعقوب منصور زوين
شركة سيدرا ش.م.م

توم ولز – ميشال يوسف حداد
الياس توفيق الحاوي

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

نديم امهنا نصر
نجم سليم شيبان
رويال فالش ش.م.م.
جورج الياس بو خليل
راشيو بالس ش.م.ل.
يوسف فوزي البرنس
نهاد اسطفان خليل

بورا بورا بيتش BORA BORA BEACH
ميد ايست تريدينغ اند انفستنغ غروب ش م ل
نير ايست ترايدينغ (ايلي جان الخويري)

فريدالند ش.م.ل
بيار الياس موسى
جيكام ش.م.م

(الياس مطانيوس مخايل)REST-O-CAFE
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1981887

RT000069926LB

01/03/2016

30/03/2016

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 987 :

2029440

RT000069674LB

تاريخ الزيارة الثانية
26/02/2016

2042610

RT000069676LB

25/02/2016

10/03/2016

2180623

RT000069693LB

24/02/2016

11/03/2016

1046768

RT000069700LB

25/02/2016

10/03/2016

2006146

RT000069705LB

24/02/2016

14/03/2016

251176

RT000069729LB

23/02/2016

10/03/2016

313056

RT000069753LB

23/02/2016

10/03/2016

1620281

RT000069759LB

24/02/2016

10/03/2016

11430

RT000069779LB

24/02/2016

11/03/2016

11608

RT000069785LB

25/02/2016

11/03/2016

296803

RT000069791LB

24/02/2016

14/03/2016

1380729

RT000069797LB

22/02/2016

11/03/2016

1638048

RT000069798LB

24/02/2016

11/03/2016

2039524

RT000069800LB

25/02/2016

11/03/2016

7652

RT000069803LB

24/02/2016

11/03/2016

74191

RT000069807LB

25/02/2016

11/03/2016

231289

RT000069818LB

25/02/2016

10/03/2016

278158

RT000069821LB

26/02/2016

11/03/2016

588885

RT000069824LB

24/02/2016

17/03/2016

1427022

RT000069830LB

24/02/2016

10/03/2016

1744095

RT000069834LB

24/02/2016

10/03/2016

1879548

RT000069836LB

24/02/2016

10/03/2016

1911037

RT000069837LB

25/02/2016

11/03/2016

2020546

RT000069842LB

25/02/2016

11/03/2016

2029572

RT000069843LB

24/02/2016

10/03/2016

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 987 :

2394133

RT000069852LB

22/02/2016

11/03/2016

2450193

RT000069855LB

24/02/2016

11/03/2016

2386949

RT000069880LB

25/02/2016

15/03/2016

7748

RT000069881LB

25/02/2016

11/03/2016

140434

RT000069887LB

25/02/2016

11/03/2016

249954

RT000069895LB

25/02/2016

10/03/2016

7934

RT000069905LB

24/02/2016

10/03/2016

وزارة المالية
مديرية المالية العامة -المصلحة اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان  -دائرة التحصيل -
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في بعبدا -شارع سوق بعبدا ـ مبنى الحلو ـ الطابق األول لتبلغ البريد المذكور تجاه
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،اّ
وإل يُعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أ ّنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني.

1661951

RT000069922LB

26/02/2016

10/03/2016

2224289

RT000069930LB

26/02/2016

10/03/2016

10/03/2016

وزارة المالية
مديرية المالية العامة  -المصلحة اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان  -دائرة التحصيل -
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في بعبدا -شارع سوق بعبدا ـ مبنى الحلو ـ الطابق األول لتبلغ البريد المذكور تجاه
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،اّ
وإل يُعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني.

اسطفان طنوس طنوس

جلبير ايلي شماس

23/02/2016

تاريخ اللصق

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 987 :

اسم المكلف

ALONZO

اسم المكلف

رقم المكلف

2478766

رقم البريد المضمون

RT000069857LB

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

31/03/2016

رقم المكلف

RT000069679LB

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية
01/03/2016

تاريخ اللصق

24164

RT000069694LB

29/02/2016

31/03/2016

160501

RT000069750LB

01/03/2016

30/03/2016

86526

31/03/2016

وزارة المالية
مديرية المالية العامة  -المصلحة اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان  -دائرة التحصيل -
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في بعبدا -شارع سوق بعبدا ـ مبنى الحلو ـ الطابق األول لتبلغ البريد المذكور تجاه
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،اّ
وإل يُعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني.
اسم المكلف
بولد ايدياز غروب ش.م.م
مؤسسة الرشيد التجارية (انطوان يوسف)
فرنك فورست ش.م.م.
داني سمير معتوق
جوزاف ريمون مرزا
شارل وديع حبيش
ميشال انطوان الحران
ج س ن غروب ش م م

اسم المكلف
جورج سوغمون حداد
االن ايليا درغام
لقمان امين الجردي

اسم المكلف
شركة بابيلون ش.م.م

1299201

RT000069757LB

26/02/2016

30/03/2016

329798

RT000069766LB

29/02/2016

30/03/2016

1251831

RT000069767LB

01/03/2016

1728950

RT000069783LB

26/02/2016

121957

RT000069810LB

29/02/2016

30/03/2016

214654

RT000069814LB

02/03/2016

30/03/2016

2132269

RT000069846LB

29/02/2016

30/03/2016

2410383

RT000069853LB

01/03/2016

31/03/2016

245381

RT000069764LB

04/03/2016

08/04/2016

2023030

RT000069770LB

01/03/2016

01/04/2016

2452036

RT000069775LB

03/03/2016

30/03/2016

311182

RT000069792LB

02/03/2016

30/03/2016

2578613

RT000069859LB

02/03/2016

30/03/2016

229117

RT000069890LB

02/03/2016

30/03/2016

2069781

RT000069928LB

02/03/2016

30/03/2016

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

RT000069749LB

07/03/2016

677075

RT000075538LB

08/03/2016

1709885

RT000075574LB

09/03/2016

73364

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

31/03/2016
30/03/2016

30/03/2016

وزارة المالية
مديرية المالية العامة -المصلحة اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان  -دائرة التحصيل -
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن
في بعبدا  -شارع سوق بعبدا ـ مبنى الحلو ـ الطابق األول لتبلغ البريد المذكور تجاه
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،اّ
وإل يُعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء
مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني.

خورين انترانيك مومجوغليان

30/03/2016

2326765

RT000069740LB

03/03/2016

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 987 :

متري جورج اشقر

30/03/2016

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

30/03/2016

شركة اورينكو ش.م.م

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

1232222

RT000069657LB

09/03/2016

31/03/2016

68577

RT000069748LB

10/03/2016

31/03/2016

2092627

RT000069903LB

10/03/2016

30/03/2016

9903

RT000075580LB

09/03/2016

30/03/2016

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 987 :

الجمهورية اللبنانية
مديرية المالية العامة ــ مالية محافظة جبل لبنان
إعالم تبليـــــــغ
الموضوع:تبليغ اإلنذارات لتكاليف صادرة عام 2012
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – المصلحة المالية االقليمية في محافظة جبل لبنان – دائرة التحصيل-
المكلفين ،الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه ،المجهولي مركز العمل أو محل اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم
قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ 2016/6/2الى مركز الدائرة الكائن في بعبدا– شارع سوق بعبدا – مبنى الحلو
– الطابق األول لتبلغ بريدهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً انه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني.
رقم المكلف
57031

120742
133792
139017
160880
266156
454905
529634
1009845
1171154
1764981
121461
251973
298847
549183
887682
930670
1114903
1336874
1702145
28575
69264
69306
69310
110939
275896
514324
617642
1075405
1519617
2441622

اسم المكلف
زهير فايز ابي المنى
ابراهيم خليل يونس
سعيد حليم المهتار
حسام سعيد الغريب
نهاد فؤاد العريضي
فايز سليم االحمدية
وجيه سليم سليم
عصام رامز الجوهري
نغم عبد اللطيف سنو
صالحة للتجارة ش م م
عدنان عبد الحليم مراد
سمير حليم القاضي
خالد محمد الشعابين
غالب امين شمس الدين
فؤاد يوسف نصار
اسامة سعيد عبد الملك
باسل حسن صقر
شركة ضو للتجارة والمقاوالت
كومكس للمقاوالت المحدودة ش.م.م
نشأت فايز عيد
خليل توفيق الهبر
نديم لبيب خير الله
ناديا حبيب خيرالله الخوري
اوديت نجيب خير الله
علي نجيب منذر
نشأت خالد المهتار
نيو كار ش.م.م
دياب قاسم السلطان
سحر جابر جابر
عايدة محمود النوري
جاد سمير ابو مجاهد

2512860

N F H TRADING
COMPANY SARL

2642621

مازن وفيق حمزة

2711150
31632
122270
132498
147738
423221
556458
670309
1295057
1297922
37152

هابتس ش .م .م.
رجا سعيد ابو ابراهيم
ابراهيم محمد صفي الدين
فادي خالد السوقي
اسعد حمزة ماضي
حسين سليمان بو فخر الدين
عصمة فواز حسن
عبدالله عبد الرحمن ورده
مكرم عبد الله حميدان
فاطمة ضاهر زعيتر
فؤاد عبد الله ابو ابراهيم

إعالن
نشر إعالن تبليغ
ت��دع��و محكمة الغرفة االب��ت��دائ��ي��ة األول���ى ف��ي البقاع
المستدعى ضدّه جورج نايف أبو عبود ،المقيم سابقا ً في
الفرزل والمجهول محل اإلقامة حالياً ،الحضور شخصيا ً أو
بواسطة من ينوب عنه قانونا ً الى قلم المحكمة في زحله
لتبلّغ أوراق االستدعاء المقدم من ابراهيم فايز غصان بوكالة
األستاذ رشيد فرح المسجل برقم أس��اس ،2016/477
والذي يطلب بموجبه إزالة الشيوع في العقار رقم 2463
من منطقة الفرزل العقارية .وللمستدعى ض��دّه المذكور
مهلة عشرين يوما ً من تاريخ النشر إلبداء المالحظات على
الطلب ،وإال فكل تبليغ له لصقا ً على باب ردهة المحكمة
يعتبر صحيحا ً بما فيه الحكم النهائي.
رئيس الكتبة
جورج أبو فيصل

رقم المكلف
47152

152151
291328
316041
361503
471083
526036
1126645
1288283
1839709
122299
128226
131742
184231
210636
245747
384701
473025
525718
599506
680577
1193702
1668650
62578
121908
704236
776045
844950
1359739
2620161
2641956
31643
178281
416035

اسم المكلف
مازن فؤاد سعيد
رفيق سامي سعاده
شركة اورال اش و ام ش.م.م
انطوان جاك اهو
طالل عارف حسن حيدر
بسام امين سلمان
علي حسين وهبه
شركة مر ومجذوب المتحدة ش.م.م
راني سمير حرب
ايمان عارف البنا
لطفي فواد يحي
جميله شريف السواح
نبيل نايف الجوهري
وائل سامر مسعود
زهير انيس جابر
اديب يوسف موفق
سعيد فايز مالعب
اميه عادل زحالن
عماد محمد نور الدين
عماد فاروق المراكبجي
علي حسين ضاهر
اس.ت اند ار كومباني ليمتد ش.م.م
حسين علي الكردية
علي اسماعيل زين الدين
مصطفى محمد شمص
جهاد سعيد جابر
توفيق خليل الهبر
صالح عصام صقر
وفيق عباس الحلبي
رامونا عباس العلي
يامن وفيق حمزة
محطة ابو ابراهيم
خالد محمد خضر الحاج عمر
ايهاب محمد معاويه

605395

جهاد محمد غضية

945839

اكرم حسن خير

889739
978973
1248226
1911382
2564875

ليمبيو ش.م.م LIMPIU S.A.R.L
ماهر سعيد يحي
ربيع كمال نجم
صفاء سمير ابو شقرا
دانوس للتجارة العامة ش.م.م

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
إرسالية /3بريد مرتجع/2016/تحصيل
إعالن
كهرباء قاديشا
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي المغفلة  -القاديشا
عن استدراج للعروض لشراء أعمدة خشبية طول 14م.
(ع��دد  ،)100وذل��ك وف��ق المواصفات الفنية والشروط
اإلداري��ة المحددة في دفتر الشروط الذي يمكن الحصول
على نسخة عنه لقاء مبلغ مئتي ألف ليرة لبنانية (تضاف
 )TVAمن قسم الشراء في المصلحة اإلداري��ة في مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة  8صباحا ً و 12ظهرا ً
من كل يوم عمل.
تقدّم العروض في أمانة السر في القاديشا  -البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنين الواقع فيه 27
حزيران  ،2016الساعة  12ظهرا ً ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف1039

