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حمليات � /إعالنات
دي مي�ستورا ي�ستعدّ ( ...تتمة �ص)1

خطاب إقليمي لنصر الله اليوم

يُطل األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
عند الساعة الخامسة عص ًرا من بعد ظهر اليوم في
االحتفال الذي يقيمه حزب الله في ذكرى أربعين الشهيد
القائد الحاج مصطفى بدر الدين «السيد ذو الفقار في
مجمع شاهد التربوي  -طريق المطار .وعلمت «البناء»
أن خطاب السيد نصر الله سيكون اليوم خطابا ً إقليميا ً
سيركز خالله على قضية البحرين والتطورات األخيرة
في سورية على ضوء المواجهات األخيرة في ريف
حلب الجنوبي وسيأتي على بعض الملفات المحلية.
وأشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى «أن السيد نصر
الله سيُطل الجمعة المقبل أيضا ً في يوم القدس العالمي
مستكمالً عرض ما لن يتطرق إليه اليوم».

الحوار الثنائي

عقدت مساء أمس الجولة الثالثون للحوار الثنائي
بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» في عين التينة،
استمرت إلى ما بعد منتصف الليل برئاسة الرئيس
نبيه بري وحضرها عن «المستقبل» وزير الداخلية
نهاد المشنوق ،النائب سمير الجسر ومدير مكتب
الرئيس سعد الحريري نادر الحريري؛ وعن «الحزب»
وزير الصناعة حسين الحاج حسن ،النائب حسن فضل
الله والمعاون السياسي لالمين العام حسين الخليل،
إضافة إلى وزير المال علي حسن خليل .وسبقت الحوار
مأدبة إفطار أقامها الرئيس بري جمعت المتحاورين
انتقلوا بعدها إلى الغوص في مل َّفي انتخابات الرئيس
وقانون االنتخاب.

الوفاء للمقاومة تح ّيد الحاكم

إلى ذلك حيدت كتلة الوفاء للمقاومة حاكم مصرف
لبنان رياض سالمة لكنها في الوقت نفسه أبدت رفضها
أصالً آلليات تعاطي المصارف مع «فرمان» الوصاية
النقدية األميركية .وح��ذرت من مخاطر تطبيقه على
استقرارالبالد،الفتةإلىأنها«ستبقىتتابعاألمرباهتمام
بالغ على قاعدة حفظ السيادة النقدية واالستقرار النقدي
واالجتماعي معاً ،ولن تقبل ابتزازا ًأو تجاوزا ًأو تراخيا ًفي
مقاربة ومعالجة هذا الملف من قبل أي كان» .وأشارت
مصادر مطلعة لـ «البناء» إلى «أن البيان يحافظ على

نفس المنطق العالي النبرة في التعاطي مع بعض
المصارف لكي ال يترك لآلخرين فرصة االجتهاد ،وشكل
نوعا ً من إضاءة الضوء األصفر للمصارف التي تتجاوز
في سلوكياتها التعميم الصادر عن الحاكم والوضع
المتشكل نتيجة تفاهم الحاكم مع حزب الله».
وقبل يومين من إحالة المدير العام لجهاز أمن الدولة
العميد محمد الطفيلي إلى التقاعد ،يوم االثنين المقبل،
يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في السراي الحكومية
للبحث في التقرير المؤلف من  150صفحة وأعده
مجلس اإلنماء واإلعمار عن المشاريع التي هي قيد
التنفيذ والتي يجب أن تنفذ للمناطق وحددت كلفتها بما
يقارب  262مليارا ً و 499مليون ليرة لبنانية .وسيأتي
مجلس الوزراء على موضوع سد جنة وملف النفايات ال
سيما تلزيم أشغال مطامر النفايات في برج حمود.
وفي السياق يجتمع مجلس اإلنماء واإلعمار عصر
اليوم للبت بتلزيم أعمال مكب برج حمود ،حيث تتجه
االمور اما إلى التفاوض مع المتعهد لتخفيض السعر او
إلغاء المناقصة التي فازت فيها شركة خوري للمقاوالت
وإع��ادة فض العروض ،وسيبت المجلس ايضا ً في
مناقصة الكوستابرافا ،بعدما أوقف االمر لمفاوضة
جهاد العرب على تخفيض سعره أو إعادة المناقصة.

سنان أو خليفة بدال ً عن الطفيلي

وأك��د وزي��ر العمل سجعان ق��زي لـ«البناء» أنه
سيحضر جلسة مجلس ال���وزراء اليوم ،مشيرا ً إلى
«أهمية العدالة في توزيع قيمة مشاريع مجلس اإلنماء
واإلعمار بين مختلف المناطق».
وإذ أشارت مصادر وزارية لـ «البناء» إلى «أن ملف
جهاز أمن الدولة ليس على جدول أعمال الجلسة اليوم،
لم تستبعد أن يطرح من قبل ال��وزراء المسيحيين ال
سيما انه يحال إلى التقاعد في  26حزيران الحالي».
وأكدت المصادر أن «التمديد للعميد محمد الطفيلي لن
يبصر النور مرجحة التفاهم السياسي على تعيين مدير
عام ونائب مدير عام جديدين» .وتحدثت عن اسمين
هما سمير سنان وحسين خليفة يجري التداول بهما
لتعيين أحدهما بدال ً من الطفيلي.
ورفضت مصادر وزارية أخرى لـ «البناء» الحديث
عن تعيين بديل عن اللواء جورج قرعة ،مشيرة إلى

أن «هذا اإلجراء غير قانوني ولن نسمح به مهما كلف
االم��ر» ،مشددة على ان والية قرعة لم تنته بعد وهو
يحال على التقاعد عام .»2017
وأش��ار وزي��ر السياحة ميشال فرعون لـ «البناء»
إلى «أن ملف أمن الدولة في عهدة رئيس الحكومة
وإذا ارتأى عرضه في جلسة مجلس الوزراء سنناقش
الموضوع ،لكن الثابت الوحيد لدينا أن ال تمديد للعميد
طفيلي ورئيس الحكومة ليس في وارد القيام بأي
خطوة استفزازية فتعيين مدير عام جديد غير مطروح».
وإذ شدد على «وج��وب االلتزام باألصول والقوانين
والمسارعة في تعيين نائب مدير عام جديد» ،لفت إلى
«أن قضية الصالحيات المرتبطة بالمدير العام ونائبه
ستظهر مع الوقت».
وفي إطار متاهة الدوران في الفراغ الرئاسي ،لعدم
التوافق السياسي على شخص الرئيس أرج��أ رئيس
المجلس النيابي الجلسة  41النتخاب الرئيس إلى
االربعاء في  13تموز المقبل لعدم اكتمال النصاب الذي
اقتصر على  31نائبا ً في ادنى مستوياته .وعلى هامش
الجلسة عقد اجتماع بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب
جورج عدوان ،أكد بعده االخير أن االجتماع «التقليدي»
بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان حصل
كالمعتاد .فأكد بعده األخير «ان الحل للملف الرئاسي هو
إما بفتح حوار بين تيار المستقبل والعماد عون أو التفكير
جديا ً بمبادرة الرئيس نبيه بري لناحية إق��رار قانون
انتخابي جديد بسرعة وانتخاب رئيس بعدها».
وفيما حضر الملف الرئاسي اللبناني في لقاء
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ووزي��ر الخارجية
جاك مارك ايرولت من جهة ووزير الخارجية االيراني
محمد ج��واد ظريف م��ن جهة أخ��رى ف��ي العاصمة
الفرنسية ،جال السفير الفرنسي ايمانويل بون على
وزي��ر الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزي��ر
البيئة محمد المشنوق .وأكد أنّ «مسألة انعقاد البرلمان
اللبناني شأن لبناني وليس شأن فرنسا التي تعمل إلى
جانب لبنان والشركاء الدوليين للبنان ،لكن ليس من
مهمة فرنسا حل مشاكل اللبنانيين بدال ً منهم».
وردا ً على سؤال عما اذا كان الحل الشامل لالزمة
السياسية في لبنان يحتاج إلى مؤتمر سان كلو جديد
أو إلى دوحة جديدة قال بون« :ليس هناك من تفكير
بمشروع من هذا النوع».

محا�ضرة لـ «حركة الأمة» عن يوم القد�س
لمناسبة ي��وم ال��ق��دس العالمي ّ
نظمت اللجنة
النسائية في «حركة األمة» محاضرة تحت عنوان:
«ي���وم ال��ق��دس ال��ع��ال��م��ي ...اس��ت��ن��ه��اض الشعوب
لتحرير المسجد األقصى» ،حاضر فيها األمين العام
لـ «الحركة» الشيخ الدكتور عبد الناصر جبري،
بحضور ممثالت عن اللجان النسائية في األح��زاب
والقوى الوطنية واإلسالمية والفصائل الفلسطينية.
بدأت الندوة بكلمة من مسؤولة اللجنة النسائية،
التي أك��دت أن يوم القدس العالمي هو يوم تجديد

العهد لتحرير فلسطين ،وقالت« :يأتي يوم القدس
في ظل أوض��اع خطيرة تعيشها فلسطين والقدس
وأمتنا العربية واإلسالمية ،فالصهاينة والمجموعات
التكفيرية يعيثون ف��ي األرض ال��خ��راب وال��دم��ار
والفساد ،فهم وجهان لعملة واح��دة ،وكالهما عدو
لإلسالم والمسلمين ،ولإلنسانية جمعاء».
وأك��دت أن «القدس ستظل عنوانا ً لكرامة األمة،
وعنوانا ً لمجد البشرية في زمن طغى عليه الظلم
والعدوان».

ثم ألقى جبري كلمة ش��دد فيها على أن إحياء
ي���وم ال��ق��دس ي��أت��ي رغ���م م��ح��اوالت ب��ع��ض ال���دول
حرف البوصلة عن القدس وفلسطين والمقدسات،
داعياً«  شعوب عالمنا العربي واإلسالمي إلى توحيد
والتوجه نحو فلسطين ،أولى
الطاقات ،ونبذ الفتن،
ّ
القبلتين ،ومهد سيدنا عيسى عليه السالم ،ومسرى
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم».
وح��� ّذر م��ن مخططات ال��ع��دو الصهيو  -أميركي
الهادفة إلى ضرب األوطان وتقسيم الشعوب.

الأ�سعد :التمديد �أف�ضل
من قانون انتخاب مز ِّور للإرادة

بيار فتو�ش ر ّد على مختار عين دارة:
وقائع ال ت ُم ّت �إلى الحقيقة ب�صلة

دعا األمين العام لـ «التيار األسعدي» المحامي معن األسعد ،في تصريح
أمس ،النواب «للتمديد ألنفسهم مرة جديدة أفضل من االعتماد على قانون
انتخابي مزوِّر إلرادة اللبنانيين».
ودعا إلى «مواجهة تلزيم أي مرفق عام إلى الخارج ،ألنه ملك اللبنانيين»،
مؤكدا ً «أن مصادرة المرافق تعني القضاء على مستقبل األجيال في لبنان وعلى
الدولة وإفراغها من مؤسساتها وقطاعاتها اإلنتاجية المختلفة».

صدر عن المكتب اإلعالمي لبيار فتوش بيان ،توقف فيه عند «التصريح الذي
نقلته وسائل اإلعالم والصادر عن مختار بلدة عين دارة أنطوان بدر والمستند
إلى وقائع كاذبة ال تمت إلى الحقيقة بصلة يتهم فيه السيد بيار فتوش بالخلط
بين ترخيص الكسارة وترخيص معمل اإلسمنت الذي ينوي فتوش نقله من
زحلة التي رفضته بالمطلق إلى عين دارة .واعتبر مشروع المعمل مد ّمرا ً لعين
دارة وقب الياس وسائر البلدات المجاورة ،في حين أن المعمل المرخص به
ٍ
مستوف الشروط البيئية والصحية كافة ،كما هو ثابت في دراسة تقييم األثر
البيئي الذي أنجزته شركة دولية معتمَدة من الدولة اللبنانية ووافقت عليها
وزارة البيئة ،وهي تثبت أن المعمل بعيد عشرات الكيلومترات عن أقرب موقع
سكني وال ينجم عنه أي ضرر بيئي أو صحي وال يساهم في أي تلوث».
وتابع البيان« :لذلك ،ومن منطلق الحرص على الحقيقة نورد الوقائع اآلتية:
إن قطاع الكسارات هو قطاع شرعي يساهم في عملية النهوض االقتصادي ،وله
قوانين ترعاه وتك ّرسه منذ العام  ،»1932وأشار «إلى أنه عام  1994حصل
فتوش على تراخيص قانونية وفقا ً للمراسيم والقرارات التي ترعى االستثمار
بإنشاء واستثمار كسارات ومقالع ومعمل أحجار باطون».
وأض���اف« :ال��ت��زم السيد بيار فتوش في أعماله القوانين النافذة على
المستويات البيئية والتنظيمية والمالية واإلدارية ،كما هو ثابت في األحكام
القضائية والقرارات اإلداري��ة النافذة» ،وقال« :إن تكرار األكاذيب حول نقل
المعمل من زحلة إلى عين دارة لن يجعلها حقائق .فمشروع جبالة الباطون
التي كان فتوش ينوي إنشاءها على أرض مصنفة صناعية في زحلة ،ال عالقة
له إطالقا ً بمعمل اإلسمنت الذي لديه ترخيص بإنشائه في منطقة ضهر البيدر
منذ العام .»1994
وختم البيان« :ندعو بعض المهتمين بموضوع الكسارات ومعمل اإلسمنت
الذين يفبركون وقائع وك��اذب��ة إل��ى أن يدققوا في معلوماتهم قبل إطالق
التصريحات العشوائية ،ألنهم ال يعرفون سوى تشويه الحقائق لغايات
شخصية بعيدة عن مسألة توفر المعايير البيئية والصحية الواجب توفرها
باستمرار في المقالع والكسارات والصناعات المتالزمة والمترابطة مع
التراخيص باالستثمار والمصانع ،كما هي حالة كسارات ومقالع ومصانع
السيد بيار فتوش».

الدفاع المدني :مهمات �إنقاذ
و�إ�سعاف و�إخماد حرائق
صدر عن المديرية العامة للدفاع
المدني في وزارة الداخلية والبلديات
بيان ج��اء فيه« :تمكنت العناصر
التابعة للمديرية العامة للدفاع
المدني بمؤازرة وحدات من الجيش
المنتشرة عمالنيا ً وطوافات ،خالل
الساعات الـ 24الماضية ،من إخماد
حريق حرج شب في بعقلين.
ك��م��ا تمكنت م��ن تنفيذ مهمات
إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على
األراض��ي اللبنانية ،وتو َّزعت على
الشكل التالي:
 إخماد حرائق:{ أحراج:
(م.جبل لبنان) :داريا (الشوف)
 زيتون.(م.الشمال) :مشتى حمود.
{ أعشاب:
(م.جبل لبنان) :البيرة (الشوف)
 الدامور  -حمانا – كيفون  -عينحاال – بخشتيه  -رويسة النعمان
 س��وق الغرب  -عاليه  -ضهورال��ع��ب��ادي��ة  -بعبدا  -شانيه()2
 جسر الباشا  -رأس الدكوانة -فيطرون  -حراجل  -عين الصفصاف
 بلحص  -مشمش .(م.ال��ج��ن��وب) :الكفور -صريفا
 قدموس – العباسية – البص -صفاريه .
(م.ال��ب��ق��اع) :ق��ب ال��ي��اس (-)3
الكرك ( -)2زحلة ( -)5المعلقة
( - )2وادي الدلم (ق��ب الياس) -
القرعون  -تعلبايا  -بدنايل  -مكسة
 ب��ر ال��ي��اس  -ال��ف��رزل  -جديتا -تمنين التحتا  -ضهر األحمر – لبايا
 -عيتنيت.

(م.الشمال) :بخعون – كفيفان
 بجدرفل  -مجدليا  -بيت منذر –الدورة (عكار)  -إهدن.
{ منازل :منور بناء في مار الياس
(بيروت)  -المريجة.
{ سيارات :فان لنقل البضائع في
جديتا  -مجدل عنجر  -دقون.
{ مؤسسات :محل لبيع األدوات
الكهربائية في حرار (عكار).
{ مختلف :سهل من القمح في
المرج (البقاع)  -حصيد في كل من:
مجدل عنجر  ،بر الياس.
أع��ش��اب وإط�����ارات ف��ي ك��ل م��ن:
زحلة ،المصيلح  -نفايات واشجار
مثمرة في كل م��ن :إهمج ،بسوس،
طورزيا ،نهر الذهب  -بؤرة لتجميع
األسمدة الزراعية في البترون.
أع��ش��اب وأش��ج��ار مثمرة ف��ي كل
من :حوش الرافقة ،البابلية ،شحيم
 ،الصويري ،قصب في الدامور.
 حوادث سير :حارة حريك ونقلجريح إلى مستشفى البرج ( -دير
زنون  -رياق) ونقل جريحتين الى
مستشفى البقاع.
 ن��ق��ل وإس���ع���اف )5( :ح��االتطارئة.
 إغ��اث��ة وإن��ق��اذ :إن��ق��اذ  3عمالوسحبهم م��ن داخ���ل بئر ف��ي عين
الجديدة.
 حماية مدنية :تأمين السالمةالعامة خالل حفل إفطار في جامعة
رفيق الحريري الكندية المشرف.
وذ ّك��رت المديرية العامة للدفاع
المدني المواطنين بضرورة االتصال
بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ
 125لطلب المساعدة.

�أوباما وك�شف الم�ستور ( ...تتمة �ص)1
كان على أبواب حرب مفتوحة تتخطى حدود سورية ،فقد تلقيت
إنذارا ً روسيا ً إيرانيا ً بأن الطلقة األولى نحو سورية ستكون الطلقة
األولى في هذه الحرب المفتوحة.
 كالم البيت األبيض ردا ً على دعوات التدخل يملك قيمة تاريخية،ألنه يأتي بخلفية تجربة لم تحدث إال مرة واحدة مع أميركا ،بأن
أمرت أساطيلها بالذهاب لحرب ثم أمرتها بالعودة ،والسبب هو
تفادي ح��رب مفتوحة أوس��ع م��دى ،وه��ذا تأسيس لفهم موازين
وتفسر
القوى الجديدة التي ترسم اليوم مستقبل الشرق األوسط
ّ
ما يس ّميه حلفاء واشنطن بتخاذل إدارة الرئيس أوباما ،وهو ضمنا ً
يقول لهم ،لم نعد كما كنا أصحاب قرار الحرب والسلم في الشرق
األوس���ط ،ورب��م��ا ه��ذا يفسر بعض الثقة الروسية ب��أن واشنطن
ستضطر بالنهاية لقبول التفاهمات ،ألن يدها فارغة من البدائل.
ناصر قنديل

�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
اوراكل سيستمز ليمتد
مروان اسكندر الحلبي
حسين علي ابو حمدان
روني جاك مقدسي يوسف
محمود محمد عبد القادر مراش
وليد عبد الله العبيدي
مطعم الشحرور
خالد محمد الطويل
هناء عباس بركه
رفعت توفيق الحلبي
سعاد جورج نصوصكي
كابي علي يونس
عيسى قمر قمر
بسام يوسف عون
ريتا مانوك خجادوريان
وليد متري بو سرحال
ندى انطوان حبيب
عصام احمد يونس
فادي سعيد بو عز الدين
هبة حسين رمضان
نمر نعمان ساسين
هادي طانيوس المدور
كبريال جان الهاشم
سبيرو يني كليتيرا
فاليا ميشال الزرزور
رنا نهاد ابي هيال
شربل عادل نخول
علي حسين عمار
ناصر كمال البنا
كارول الياس عبيد
محمد عبد الهادي علي احمد
عباس حسين عليق
امين عوض غنام
جمال علي بلوق
جورج نبيل حداد
بسام طاهر عيسى
سمير توفيق الخوري
انطوان شفيق ابو كالم
ميشال جورج سماط
مفيد مسعود القهوجي
كوليت يوسف الحايك
مارك جوزف عبس االسطى
زينب حسن ماجد
جان بسام سركيس
ميشال طانيوس مخلوف
مرغريت وليد باسيل
سيرج الياس سالمه
عباس حسن حجازي
عمر عيسى الحلبي
عماد محسن الحسيني

رقم المكلف

594962

رقم البريد المضمون

RR155360584LB

830557

RR155360607LB

1376032

RR155360624LB

877708

RR155360638LB

818599

RR155360686LB

34608

RR155360730LB

92990

RR155360774LB

486789

RR155360814LB

470242

RR155360828LB

376968

RR155360862LB

447722

RR155360933LB

803412

RR155360955LB

525380

RR155360964LB

670678

RR155360995LB

971025

RR155361085LB

403000

RR155361103LB

601195

RR155361117LB

724618

RR155361148LB

1380308

RR155361341LB

1489472

RR155361372LB

1362583

RR155361390LB

1406232

RR155361409LB

1825594

RR155361443LB

1870936

RR155361465LB

1842824

RR155361474LB

1703332

RR155361488LB

1859287

RR155361531LB

1847855

RR155361562LB

1759001

RR155361580LB

417626

RR155361783LB

1447462

RR155361797LB

905054

RR155361806LB

1469963

RR155361854LB

423294

RR155361868LB

1415010

RR155361885LB

610174

RR155361911LB

1559679

RR155361925LB

413773

RR155361939LB

415915

RR155361942LB

558907

RR155361956LB

468978

RR155362015LB

1601575

RR155362024LB

2224071

RR155362072LB

2053050

RR155362126LB

1552622

RR155362165LB

اسم المكلف
رشا وفيق حمود
طوني اميل نصرالله
عبير محمد حمصي
احمد فتحي كاظم عويضه
نضال جرجس متري
ريما محمد شعبان
ايفيت بطرس غاريوس
جورج ايلي صغبيني
ماريا فؤاد شخطورة
عصام فوزي قازان
انطوان جوزيف المعوشي
جمعية االصالح والرعاية االجتماعية
غسان خليل مراد
انطوان جرجي الفغالي
محمد بسام فياض سكريه
سارة خليل بنات
رنده شكري النابلسي قطب
وائل فيروز سلمان
بالل شوكت شماعه
كورين نبيل عطيه
جوزف جورج غريب
هبة مصطفى الحلبي
علي محمد رمال
انطوان جرجس بو حيدر
فيروز محمد شمس الدين
علي توفيق سبيتي
محمد فؤاد مصطفى زياده
توفيق جوزف ريشا عبد االحد
جورج الياس حايك
كرستيان توفيق دياب معلوف
وائل سعد المبسوط
جورج دانيال سعد
ناجي عارف حسان
عبدو انطوان كسرواني
مصطفى وجيه سوبره
عنايه حسين جعفر
مريم محمد البكري
علي أحمد جباعي
عمر ايلي ضاهر
ماهر حسان الطبش
بالل عادل الحشاش
ميشال طانيوس ابي حيدر
جواد انطوان فغالي
لينا مأمون البيالني
مروان نعمة الله الحايك
سيف الدين غالب عميرات للتجارة العامة
Votchini-Fashion-Accessories

غسان ابراهيم احمد دبوبش
بيار جوزيف زياده
غسان عمر فاروق ميقاتي
رياض فرح فرح

رقم المكلف

2422336

رقم البريد المضمون

RR155362452LB

2169300

RR155362470LB

412480

RR155362599LB

328179

RR155362611LB

343760

RR155362625LB

1469992

RR155362642LB

1180481

RR155362660LB

406217

RR155362673LB

358443

RR155362727LB

1096668

RR155362761LB

1803663

RR155362789LB

106265

RR155362792LB

1138058

RR155362829LB

375275

RR155362832LB

535849

RR155362846LB

1829004

RR155362863LB

1752520

RR155362877LB

627733

RR155362885LB

550857

RR155362903LB

1270360

RR155362948LB

1208455

RR155362965LB

1393180

RR155363002LB

587400

RR155363118LB

402908

RR155363299LB

55860

RR155363311LB

519361

RR155363339LB

1130103

RR155363342LB

111923

RR155363387LB

367934

RR155363435LB

372420

RR155363458LB

303061

RR155363529LB

535549

RR155363550LB

297210

RR155363563LB

220075

RR155363577LB

56748

RR155363594LB

337730

RR155363625LB

334870

RR155363651LB

356445

RR155363679LB

246940

RR155363722LB

233877

RR155363736LB

1909846

RR155363753LB

394844

RR155363767LB

1564877

RR155363798LB

802543

RR155363815LB

621324

RR155363912LB

248313

RR155364008LB

1772733

RR155364042LB

920668

RR155364060LB

203274

RR155364100LB

240841

RR155364113LB

364537

RR155364135LB

220583

RR155364144LB

1604531

RR155364215LB

شركة العمران واالنماء العقاري-تضامن علي سعد 1581283
وشركاه

RR155364246LB

شركة تراست ترايدنغ غروب ش.م.م
فرانس كونتاكت بيروت ش.م.م

ماجستيك للديكور ش.م.م
شركة كويك سرفيس للزراعة والتجارة والصناعة
بالسبرو -نجاة حمام وشركاها
محمد عمر مصطفى رضوان الدنا
روجيه بطرس بستاني
محمد رياض فخرالدين
محمود محمد صبرا
انطوان سليمان الجلخ
ليلى نقوال طرزي
طوني حنا يارد
يوالند جورج بردغجي
كارل نوبار قره بت طاشجيان
سامر جورج مبيض
رنا مروان الحجار
زياد خليل الحجار
نافذ حنا يعقوب
سعديه مصطفى الكبي
جميل محمد امين السعيد العرب
جورج يوسف الغزال
دنيز لويس خليفة
نعمت سليم الطبش
غسان احمد ناصر
محمود يوسف صفا
عدنان محمد سرحان
محمد عماد اسماعيل معتوق
سامي محمد بلوط
عفيف سليم منيمنه
هدى امين الطبش
هال خالد كريدية
اورور يوسف الفغالي
غاده محمد الجبيلي
حميدة امين ناصر
هيام محمود خليل
مروان عثمان المدلل
عاطف فارس يوسف الحجار
محمد خير عبد الله عاليلي
وفاء نجيب عبد الحي
نجوى يحي نابلسي
محي الدين زكريا هاشم
جرجس بطرس سركيس
مي انطوان الكك
مريم مارون هيكل
عيسى حسين دكروب
خليل حسين زينة
حنان احمد عانوتي
خليل محمد عنتر
بشرى علي االغر
مارون بطرس يوسف الخوري
اقبال نافذ ميقاتي

942
1626274

RR155364440LB

6825

RR155364507LB

943716

RR155364538LB

34196

RR155364665LB

2130211

RR155364780LB

2152425

RR155364793LB

52798

RR155364820LB

40415

RR155364833LB

393478

RR155365025LB

326873

RR155365034LB

449432

RR155365082LB

69748

RR155365136LB

1544714

RR155365140LB

668679

RR155365153LB

545813

RR155365241LB

203724

RR155365290LB

306327

RR155365330LB

328036

RR155365357LB

440033

RR155365388LB

492045

RR155365391LB

513864

RR155365405LB

538810

RR155365431LB

541307

RR155365445LB

545164

RR155365462LB

548297

RR155365516LB

552400

RR155365533LB

564110

RR155365564LB

587973

RR155365595LB

591924

RR155365621LB

593073

RR155365635LB

598061

RR155365652LB

614235

RR155365666LB

617874

RR155365670LB

دعوة حضور
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي شركة «أو تي في» (هولدنغ) ش.م.ل.

620346

RR155365683LB

620894

RR155365697LB

620968

RR155365706LB

621613

RR155365710LB

631593

RR155365745LB

بعد التحية،
يتش ّرف رئيس مجلس ادارة شركة «أو تي في» (هولدنغ) ش.م.ل.
بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي الشركة المدعوة لالنعقاد يوم االثنين الواقع في 2016/7/4
في تمام الساعة العاشرة صباحا ً في مكاتب الشركة الخاصة الكائنة في
مبنى محطة الـ  OTVالتلفزيونية في سن الفيل – جسر الباشا – شارع
الوردية ،وذلك للبحث والتداول والمناقشة في جدول االعمال التالي:
تحويل االسهم من نوع «بالتينوم لحامله» المكتتب بها في رأسمال
الشركة إلى أسهم «بالتينوم إسمية»؛
تعديل النظام االساسي للشركة لدى إتمام عملية التحويل؛
تفويض مجلس االدارة بالصالحيات الالزمة لتنفيذ عملية التحويل
ال سيما إلغاء شهادات أسهم «بالتينوم لحامله» وتنظيم شهادات اسهم
اسمية جديدة؛
وقف إصدار أسهم لحامله سواء ضمن «اصدار بالتينوم Platinum
 »Issueأو أي إصدار آخر؛
امور اخرى متفرقة.
كما يمكن للمساهمين الحائزين على اسهم بالتينوم اسمية حضور
اجتماع الجمعية شخصيا ً او توكيل احد اعضاء مجلس االدارة او احد
المساهمين في الشركة للحضور عنهم مصحوبا ً بالتوكيل وفقا ً لالنموذج
المتوفر في مركز الشركة أو على الموقع االلكتروني للشركة www.otv.
. com.lb
ويقتضي على الحائزين على اسهم بالتينوم لحامله اب��راز شهادات
االسهم لدى حضور االجتماع موضوع هذه الدعوة.
آملين تلبية الدعوة لالهمية والفائدة واألصول.
وتفضلوا بقبول االحترام
رئيس مجلس االدارة – المدير العام
روي هاشم

632350

RR155365754LB

1074847

RR155365768LB

1074887

RR155365771LB

1095941

RR155365799LB

656466

RR155365839LB

658807

RR155365842LB

659325

RR155365860LB

669843

RR155365887LB

692497

RR155365900LB

728053

RR155365935LB

734098

RR155365944LB

745429
825103
826039

RR155366012LB

847282

RR155366043LB

849434

RR155366057LB

856580

RR155366065LB

1282140

RR155364348LB

جوزف ملحم الصباغ

856727

RR155366074LB

4593

RR155364351LB

هدى رستم فخران

859896

RR155366105LB

1711498

1930930
67071

RR155362293LB

53085

RR155362316LB

2076201

RR155362364LB

سنتر بوينت ش.م.ل

366670

RR155362381LB

RR155364250LB
RR155364285LB

ثناء حسن عنكليس
ميشال ابراهيم بشير
محمد اسماعيل صالح
حسين احمد الخطيب
انطوان موسى ابو بطرس
طوني جميل هليط

محمد حسن شداد

879952

RR155366128LB

RR155364422LB

RR155366009LB

RR155362174LB

نادي الدلهمية الريفي ش.م.ل

سنو لوفتز ش م ل
شركة ادلياكو ش.م.م

1891504

RR155364379LB

RR155365961LB

شركة النهى الستثمار المياه الطبيعية والمعدنية 131972
ش.م.ل

كابي سركيس نلبنديان

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

فايز زكي الديراني
علي خليل فران
نديم ادمون يوسف
الياس كميل يزبك

888980

RR155366131LB

912967

RR155366159LB

926825

RR155366176LB

931505

RR155366180LB

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ع��ن رغبتها في
إجراء استدراج العروض لتصنيع صفائح
حديدية ل��زوم مسخنات ال��ه��واء بالغاز
لمعمل الجية الحراري.
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر،
وذلك لقاء مبلغ قدره /35000/ل.ل.
تسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق «»12
 المبنى المركزي.علما ً أنّ آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/7/22عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/6/21
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1194

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة

إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان ع��ن رغبتها في
اجراء استدراج العروض لشراء  100جهاز
كمبيوتر كامل و.UPS 100
يمكن للراغبين في االشتراك باستدراج
ال��ع��روض المذكور أع�لاه الحصول على
نسخة م��ن دف��ت��ر ال��ش��روط م��ن مصلحة
الديوان  -أمانة السر  -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان  -طريق النهر
(ثمن النسخة  40.000ل.ل).
تسلّم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان  -طريق النهر  -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أنّ آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/7/22عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/6/21
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف
1197

