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العالم

العالم
فرنسا

األولوية تفادي الترحيل إلى الواليات المتحدة

المتظاهرون
ّ
يتحدون ماكرون:
ارتفاع أعداد
المشاركين

أسانج مستعد للتعاون مع السويد

بعد مرور حوالى أربعة
أيام على أسر جوليان أسانج،
ال يزال من غير الواضح كيف
ستقوم بريطانيا بالتعامل
مع قضيته .وبانتظار أن تقررّ
الوجهة التي سيتم ترحيله
إليها ،أعلنت محاميته أن ال
مشكلة لديه في التعاون
مع السلطات السويدية إذا
ما طلب تسليمه إلى هناك،
فيما تبقى األولوية
لتفادي ترحيله إلى
الواليات المتحدة
أع ـل ـنــت جـنـيـفــر روب ـن ـس ــون ،مـحــامـيــة
ّ
ج ــول ـي ــان أس ــان ــج ،أم ـ ــس ،أن مــوكـلـهــا
م ـس ـت ـع ــد ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع ال ـس ـل ـط ــات
الـســويــديــة إذا مــا طلبت تسلمه ،غير
أن األول ــوي ــة تـبـقــى ل ـت ـف ــادي تــرحـيـلــه
إلــى الــواليــات املتحدة ،وذلــك ردًا على
ت ــوقـ ـي ــع أكـ ـث ــر مـ ــن س ـب ـع ــن ب ــرمل ــان ـي ــا
بــري ـطــان ـيــا ع ـلــى رس ــال ــة مــوج ـهــة إلــى
وزيـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،ي ـطــال ـبــونــه بــإعـطــاء
األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة لـ ـطـ ـل ــب ت ــرحـ ـي ــل م ـح ـت ـمــل
م ــن الـ ـس ــوي ــد .وأك ـ ـ ـ َـدت روبـ ـنـ ـس ــون أن
«ج ــولـ ـي ــان ل ــم ي ـخ ــش ي ــوم ــا مــواج ـهــة
ال ـق ـضــاء ال ـبــري ـطــانــي أو ال ـس ــوي ــدي»،
مضيفة أن «هـ ّـمـنــا كــان وال ي ــزال منع
ترحيله إلى الواليات املتحدة».
ّ
وكـ ـ ــان أسـ ــانـ ــج قـ ــد ات ـ ـهـ ــم ب ــاالعـ ـت ــداء
ال ـج ـن ـس ــي ف ــي الـ ـس ــوي ــد ،األمـ ـ ــر ال ــذي
دأب على نفيه ،فيما ُوضــع فــي خانة
التلفيق .وقد سقطت الشكوى بتهمة
االع ـت ــداء الجنسي ب ـمــرور الــزمــن عــام
 ،2015ثم أسقطت السويد مالحقاتها
ف ــي الـقـضـيــة ال ـثــان ـيــة ،ف ــي أيــار/مــايــو
 ،2017بسبب عدم القدرة على متابعة
التحقيق .لكن لدى اإلعــان عن أسره،
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،طــال ـبــت مـحــامـيــة
املدعية بإعادة فتح التحقيق.
وقالت جنيفر روبنسون لقناة «سكاي
نـ ـي ــوز» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة« :ن ـح ــن س ـع ــداء
للغاية للرد على هذه األسئلة في حال
طرحت وفي وقت طرحها» ،موضحة
أن «املـســألــة املــركــزيــة فــي هــذه املرحلة
هــي الترحيل إلــى الــواليــات املتحدة».
وم ـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ي ـ ـ ـ ــدرس الـ ـقـ ـض ــاء
البريطاني طلب الترحيل ،في الثاني
م ــن أي ــار/م ــاي ــو .وف ــي ال ـس ـي ــاق ،قــالــت
وكيلة الدفاع عن أسانج إنــه في حال
«فسنطلب
طـلـبــت ال ـســويــد تــرح ـي ـلــه،
ّ
حتمًا الـضـمــانــات عينها الـتــي أعلنا
ّ
عنها ،وهي أال يسلم (جوليان أسانج)
لـ ـل ــوالي ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة» ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن
موكلها لجأ إلى السفارة بسبب عدم
توافر هذه الضمانات.
من جهته ،دعــا والــد أسانج الحكومة
األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة اب ـ ـنـ ــه إل ــى
اسـتــرالـيــا ،مــؤك ـدًا أن ــه ُص ــدم مــن حالة
الضعف الواضحة التي بدا فيها لدى
توقيفه في لندن .وكان جون شيبتون،
والـ ـ ـ ـ ــد جـ ــول ـ ـيـ ــان أس ـ ـ ــان ـ ـ ــح ،س ـك ــرت ـي ــر
ح ــزب «ويـكـيـلـيـكــس» الـسـيــاســي الــذي
ّأس ـســه ابـنــه خ ــال انـتـخــابــات مجلس
الشيوخ في عام  ،2013وسجل نتيجة
متواضعة.
وذكرت وسائل إعالم أن شيبتون كان
يقوم بزيارة ابنه في كل عيد ميالد في
سفارة اإلك ــوادور في بريطانيا ،التي
أقام فيها من عام  2012حتى توقيفه.
وق ـ ــال ش ـي ـب ـتــون لـصـحـيـفــة «ص ـن ــداي
هـيــرالــد ص ــن» ال ـص ــادرة فــي مـلـبــورن،
إنه «على وزارة الخارجية األسترالية
ورئ ـيــس الـ ــوزراء الـقـيــام بـخـطــوة مــا».
وأضاف أن «ذلك يمكن أن ُيحل بمجرد
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إرضاء الجميع .أجريت مناقشات بني
س ـن ــات ــور ومـ ـس ــؤول ك ـب ـيــر ف ــي وزارة
الخارجية لتسليم أستراليا جوليان
أسانج».
وم ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدثـ ــا عـ ـ ــن ص ـ ـ ّـح ـ ــة اب ـ ـ ـنـ ـ ــه ،قـ ــال
شيبتون« :رأيــت كيف كان على رجال
الشرطة حمله إلى أسفل الدرج ،لم يكن
يبدو جيدًا ،عمري  74عامًا وأنا أفضل
ً
حاال منه ،وهو في الـ 47من العمر .هذا
قاس جـدًا» .وأضــاف« :ألشهر وأشهر،
ٍ
ك ــان يـعـيــش م ـثــل م ــوق ــوف ف ــي سجن
شديد الحراسة ،ولــم يكن قــادرًا حتى
على الذهاب إلى املرحاض وكــان ثمة
كــامـيــرات تــاحــق كــل تـحــركــاتــه» .كالم
ش ـي ـب ـتــون ي ــأت ــي ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان رئ ـيــس
ال ــوزراء األسترالي سكوت موريسون
قــد ذك ــر ،ي ــوم الـجـمـعــة ،أن أســانــج لن
يتلقى «معاملة خاصة» من كانبيرا.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،أع ـل ـنــت اإلك ـ ـ ــوادور،
أول من أمس ،أنها ّ
تعرضت لهجمات
إلكترونية ،موضحة أن هذه الهجمات
ل ــم ت ــؤث ــر ع ـلــى مــواق ـع ـهــا الـحـكــومـيــة.
وقـ ــالـ ــت وزي ـ ـ ـ ــرة داخـ ـلـ ـي ــة اإلكـ ـ ـ ـ ــوادور

م ـ ــاري ـ ــا بـ ـ ـ ــاوال رومـ ـ ـ ـ ــو« :ن ـج ـح ـن ــا فــي
اع ـتــراض رســالــة إلـكـتــرونـيــة ملؤسسة
وعـ ـل ــى ص ـف ـحــة إلح ـ ــدى الـ ـبـ ـل ــدي ــات»،
ب ـ ــدون أن ت ــذك ــر امل ـس ــؤول ــن ع ــن هــذه
الهجمات .وأضــافــت« :على الــرغــم من
هــذه الهجمات ،في األيــام األخـيــرة ،لم
ّ
يتعرض أي موقع لحكومة مركزية وال
جـهــات أســاسـيــة فــي الـقـطــاع الـخــاص

دعا والد جوليان أسانج
الحكومة األسترالية إلى
إعادة ابنه إلى أستراليا
الختراق أو لعملية نشر غير الئقة».
ّ
ولـ ـس ــاع ــات ال ـس ـب ــت ،اح ـت ــل ــت ص ــورة
أس ــان ــج صـفـحــة م ــوق ــع ب ـلــديــة المــانــا
(وسط) .وتظهر على الصفحة صورة
م ــؤس ــس م ــوق ــع «وي ـك ـي ـل ـي ـكــس» ،بعد
اعتقاله في سفارة اإلكوادور في لندن،
يوم الخميس.
(األخبار ،أ ف ب)

أعلنت اإلكوادور أول من أمس أنها ّ
تعرضت لهجمات إلكترونية (أ ف ب)
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أفقيا

ّ
شمالي املجر – شكل هندسي له أربعة أضالع متساوية –  -2كبرى
 -1سلسلة جبال
محافظات دولة اليمن تحتل مساحات شاسعة من ساحل البحر العربي كما تحتل
ّ
صحية
جزءًا من صحراء الربع الخالي – بقل زراعي يؤكل نيئًا أو مطبوخًا وله فوائد
ّ
جمة –  -3ضد يغلظ ويثخن – فاكهة الصحراء – عبودية –  -4جماعة العسكر أو
صف السيارات – إسم موصول –  -5والدة – عاصمة عربية –  -6من عناصر الطبيعة
األساسية – للنداء –  -7طعم الحنظل – أبــو البشرية – صغير اإلنـســان أو مولود
صغير –  -8منسوب للحماسة – سرب من الطيور –  -9ماركة غاالت ومفاتيح عاملية
– القصير –  -10مدينة مغربية على مضيق جبل طارق – رشوة

عموديًا

ّ
لغوي للمعلم بطرس البستاني أخــذه عن قاموس للفيروزابادي – -2
 -1قاموس
ّ
عالم
إشعال النار – من الفاكهة –  -3إنتظار وترصد – أدخل البيت –  -4ثرى – عائلة ِ
ّ
طبيعيات إنكليزي راحل وأحد مؤسسي الجغرافيا الحيوانية –  -5مدينة برازيلية
–  -6مرتفع من األرض – انتصب ووقــف – قلب الثمرة –  -7من الحيوانات – قرية
ّ
غربي املدينة إنتصر فيها املسلمون على ُمشركي قريش –  -8إله وخالق –
جنوب
للتأوه – نزل وهبط –  -9نظر ورأى وشاهد – عائلة شاعر فرنسي راحل ُيعتبر رائد
جاهلي مدح املناذرة في الحيرة والحارث ّ
ّ
الغساني له ديوان
السريالية –  -10شاعر

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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 -1بحر اليابان –  -2رجب – يلدز –  -3وا – بخيل – سف –  -4كزبرة – هيرا –  -5سيدا – ّ
عماوس
–  -6يزبك – ورك –  -7بني – أنا –  -8د د – لس – بنات –  -9بوحيرد – دمي –  -10قيظ – براهما

عموديًا
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مشاهير 3138

حلول الشبكة السابقة

 -1بروكسل – دبق –  -2حجازي – بدوي –  ّ -3رب – بدين – حظ –  -4برازيلي –  -5ليخة – سرب
–  -6يلي – عكا – ُدر – ّ -7
ادلهم – نب –  -8بز – ياوانده –  -9سرور – أمم –  -10نوفاسكوتيا

حل الشبكة 3137

إعداد
نعوم
مسعود
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شاعر وأدي ــب فلسطيني بــدأ الكتابة األدبـيــة فــي ســن مبكرة .حــاز لقب
أفضل شاعر فلسطيني شاب عام  .2006من أعماله « متهم في محكمة
الحب «
 = 7+6+2+1+4+3خطيب الثورة الفرنسية ■  = 11+8+9+10خالف الغلط
■  = 3+5والدة

حل الشبكة الماضية :غابي مودنغاي

واص ـ ـلـ ــت ح ــرك ــة «ال ـ ـس ـ ـتـ ــرات ال ـص ـف ــر»
احـتـجــاجــاتـهــا ،أول مــن أم ــس ،لألسبوع
ّ
يستعد فيه
الثاني والعشرين ،في وقـ ٍـت
الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل مــاكــرون
لــإعــان عــن «إج ـ ــراءات قــويــة» ،وف ــق ما
وع ـ ــد رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة إدوار فـيـلـيــب،
فــي الـخــاصــات الـتــي ت ـحـ ّـدث عنها أمــام
مـجـلـســي الـ ـن ــواب وال ـش ـي ــوخ ،وال ـت ــي من
املـفـتــرض أن تـنـهــي أزم ــة مـسـتـمــرة منذ
خمسة أشهر.
وب ـعــد ثــاثــة أش ـهــر اسـتـغـ ّـرقـهــا «ال ـحــوار
الــوط ـنــي الـكـبـيــر» الـ ــذي نــظـمــه م ــاك ــرون،
وعد فيليب ّ
بأن األول «سيعلن قريبًا عن
ّ
توجهات قوية وملموسة» ،وبــأنــه ينوي
«فتح الورشات الكبرى» من ّ أجل امللفات
االقتصادية واالجتماعية .إل أن حركة
«ال ـس ـت ــرات ال ـص ـفــر» ك ــان ــت ق ــد شككت
فــي ه ــذه ال ـخــاصــات ســاب ـقــا ،ورفـضــت
املـشــاركــة فــي «ال ـحــوار الــوطـنــي الكبير»،
ط ــارح ــة م ــن جــانـبـهــا خ ــاص ــات نتجت
ـوار الــوط ـنــي الـحـقـيـقــي» ،ال ــذي
ع ــن «الـ ـح ـ ّ
كانت قد نظمته على شبكات التواصل
االجـتـمــاعــي .وق ــد عـ ّـبــر املـتـظــاهــرون في
ب ــاري ــس ع ــن هـ ــذه ال ـش ـك ــوك ،م ــن خــال
رفعهم لالفتات مكتوب عليها« :النقاش
الكبير ،هباء كبير»« ،ماكرون ،ال ننتظر
شيئًا ّ
مما ستعلنه».
وش ـهــدت ال ـت ـظــاهــرات ارت ـفــاعــا ملحوظًا
ف ــي أع ـ ــداد املـ ـش ــارك ــن ،ح ـي ــث اع ـتــرفــت
إحـ ـص ــاءات وزارة الــداخ ـل ـيــة الـفــرنـسـيــة
بمشاركة  31ألــف متظاهر ،مــن بينهم
 5آالف شـخــص فــي الـعــاصـمــة بــاريــس،
بينما الرقم الــذي ُس ّجل السبت املاضي
كان  22ألفًا ،و 300شخص ،رغم أن هذه
التظاهرات كانت األولى بعد دخول قانون
مكافحة الشغب الجديدّ ،
حيز التنفيذ.
ُ
ُهذا القانون اعتبر إجراء نادرًا ،وكان قد
أحيل من ِقبل ماكرون وأحزاب املعارضة
على املجلس الــدسـتــوري الــذي اعترض،
أول الشهر الحالي ،على أحد بنوده ،الذي
يـسـمــح للسلطة اإلداري ـ ــة (األم ـ ــن) بمنع
بعض األشخاص من التظاهر .ورأى في
القرار «مساسًا بحق التعبير الجماعي
عن أفكار وآراء» .وردًا على اإلجراء ،دعا
أك ـثــر م ــن  40جـمـعـيــة ومـنـظـمــة وحــركــة
سياسية إلى التظاهر ،أول من أمس ،في
كل أنحاء فرنسا ،من أجل املطالبة بإلغائه،
إذ اع ـت ـبــرت أن ال ـقــانــون ال ـجــديــد «يـمـ ّـس
حرية الشعب في التعبير»ّ ،
وأن «املشاركة
في تظاهرة يجب أال تلحق باملتظاهرين
مخاطر باملالحقة أو وضعهم في قوائم
أو الحكم عليهم جنائيًا أو ماليًا».
أما السلطات األمنية ،فواصلت لألسبوع
ال ـ ـ ــراب ـ ـ ــع عـ ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي إغ ـ ـ ـ ــاق ج ـ ــادة
الـشــانــزيـلـيــزيــه فــي الـعــاصـمــة الفرنسية
ـوات من
أمــام املتظاهرين ،كما تم نشر قـ ٍ
الــدرك مــزودة بمصفحات لحماية قوس
النصر ،الــذي شهد عمليات تخريب في
األسابيع األولى من الحراك.
(األخبار ،أ ف ب)
(أ ف ب)

َّبسم الله َّالرحمن الرحيم
ّ
َ
َْ َ
عون
ِ َإنا َ ِل َّل ُهِ َ ِ
وإنـا َّ ِإ ْل ُيهِ ر ُْ ِ
اج ْ َ َّ ُ
ْ
ج ِعي
َيــا أ َي ِّتها َالنف َس ً َال ْطم ِئنة َ ار ِ ُ
ض َّية ف ْادخ ِلي
ِإلــى ربـ ِـك ر ِ
اضـ ُـيــة مر ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي
ُّ
العلي العظيم
صدق الله
انتقل إلى رحمته تعالى
ّ
املربي الفاضل
األستاذ فؤاد توفيق سليم
ّ
حامل وسام املعلم واملعارف
زوج ـت ــه :املــربـيــة الـفــاضـلــة الـسـيــدة
وهيبة جركس
ب ـ ـنـ ــاتـ ــه :دي ـ ـمـ ــة وول ـ ـ ــداه ـ ـ ــا ف ـي ـصــل
ونـتــاشــا عـمــر شـيــخ األرض وتــالــة
زوجة السفير باولو ديوبنزي
وابـنـتــاهـمــا ياسمينة ويـ ــارا ،وملــى
زوجة السيد محمد عبد الله األمني
وابناهما عبد الله ومالك.
أشقاؤه :املرحومون عفيف وكمال
واملختار السابق فايز وعائالتهم
ش ـق ـي ـق ــات ــه :املـ ــرحـ ــومـ ــات ال ـح ــاج ــة
جـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة ونـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة وإح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان
ّ
وعائالتهن
أبـ ـن ــاء أش ـق ــائ ــه :ال ـع ـم ـيــد ف ــي ق ــوى
األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي امل ـه ـن ــدس تــوفـيــق
فــايــز سليم واملـخـتــار حـســان فايز
سـلـيــم ،عـلــي عفيف سليم ومحمد
عفيف سليم.
عـ ـ ـ ــدالؤه :امل ــرح ــوم ــان ع ـب ــد الـغـنــي
قـبــانــي وعــائـلـتــه واألس ـت ــاذ حلمي
عــالــم وعــائـلـتــه واملـحــامــي األسـتــاذ
أحمد حمدان وعائلته
أشقاء زوجته :املرحومان مصطفى
وعائلته وال ـحــاج محمد وعائلته
وال ـ ـس ـ ـيـ ــد ن ـ ــاج ـ ــي زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه سـ ــام
الخولي
شقيقات زوج ـتــه :املــرحــومــة غــادة،
سوسن وليلى
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي يـ ــومـ ــي االثـ ـن ــن
وال ـث ــاث ــاء  15و 16ن ـي ـســان 2019
فـ ـ ــي م ـ ــرك ـ ــز ج ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء،
قرب أمن الدولة من الساعة الثالثة
ً
مساء.
حتى السابعة
الراضون بقضاء الله وقدره
اآلس ـ ـفـ ــون :ع ـم ــوم عـ ــائـ ــات :سـلـيــم
وجركس وشيخ األرض وديوبنزي
واألم ـ ــن وق ـبــانــي وع ــال ــم وح ـمــدان
وحــركــة وعــامــة وقـ ّـمــوريــة وخــالــد
وعطوي والسلطي وحرب وأهالي
حارة حريك وساحل املنت الجنوبي

انا لله وانا اليه راجعون
ب ـمــزيــد م ــن الـتـسـلـيــم ب ـق ـضــاء الـلــه
وقدره ننعى اليكم فقيدتنا الغالية
املرحومة
الحاجة سميرة حسن مسلم الخنسا
زوجـ ــة الـعـقـيــد امل ـت ـقــاعــد املـهـنــدس
الحاج علي محمد حطيط
(أبو حسني)
أبـ ـ ـن ـ ــاؤه ـ ــا :امل ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــون :ح ـس ــن،
ياسر ،خالد ،عبدالله وحميد.
ابنتها :غنى زوجة املهندس عفيف
رشيد جابر.
أش ـقــاؤهــا :مـحـمــد ،الــدك ـتــور احمد
وعلي حسن مسلم الخنسا.
شقيقتاها :سامية أرمـلــة املرحوم
عبد الكريم محمد حطيط وفاطمة
أرملة املرحوم عاطف شرف الدين.
ت ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار ال ـج ـم ـع ــة ال ــواق ــع
فـ ـي ــه  19نـ ـيـ ـس ــان الـ ـ ـج ـ ــاري ذكـ ــرى
م ــرور اسـبــوع على وفاتها وبهذه
املـنــاسـبــة سـيـقــام احـتـفــال تأبيني
عــن روحـهــا الـطــاهــرة فــي حسينية
ب ـلــدت ـهــا الـنـبـطـيــة ال ـف ــوق ــا الـســاعــة
العاشرة صباحًا.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل حـ ـطـ ـي ــط ،ال ـخ ـن ـســا
وعموم اهالي النبطية الفوقا.

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار  -الدائرة االدارية املكلفني
الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه
ً
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

-

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

1

فينكس الوطنية ش.م.م.

1768318

2018/12/04 RR195780134LB

2019/03/08

2

ابراهيم فاروق الحسن

44753

2018/12/04 RR195780205LB

2019/03/08

3

حنان عصام الحلبي

2912946

2018/12/04 RR195780298LB

2019/03/08

4

AGRIMAL

2459833

2018/12/03 RR195780443LB

2019/03/08

5

فرح للمقاوالت والبناء والتجارة العامة

244369

2018/12/04 RR195780474LB

2019/03/08

6

فرن عكار العتيقة الحديث

438735

2018/12/05 RR195780491LB

2019/03/08

7

شركة الربى ش.م.م.

2418145

2018/12/04 RR195780505LB

2019/03/08

8

شركة غولدن جمل للتعاونيات

208186

2018/12/03 RR195780528LB

2019/03/08

9

احمد خضر عبدالقادر

98739

2018/12/05 RR195780647LB

2019/03/08

10

مصطفى محمد حنتس

44558

2018/12/04 RR195780678LB

2019/03/14

11

ميشال عبد الله ضاهر

44192

2018/12/04 RR195780704LB

2019/03/08

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 630
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية في محافظة عكار  -الدائرة االدارية املكلفني
الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور تجاه
ً
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
-

اسم املكلف

الرقم الضريبي

رقم البريد املضمون

1

مصطفى محمد درويش

151241

2018/12/14 RR195780766LB

2019/03/08

w

محمد محمود العجل

136697

2018/12/14 RR195780837LB

2019/03/08

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/496
املـنـفــذ :ف ــراس صـعــب وكـيـلــه املـحــامــي
وائل هاني
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ريـ ـ ــاض ع ــرب ـي ــد وكـيـلــه
املحامي منتظر ناصر الدين
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد الـ ـغ ــاء تـفــرغ
ً
وتعهد تحصيال لرصيد الدين البالغ
/19451.5/د.أ .والفوائد واللواحق.
املـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات :ت ـ ـقـ ــرر الـ ـحـ ـج ــز ب ـت ــاري ــخ
 2015/6/24وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ
.2015/7/7
تــاريــخ محضر الــوصــف2015/9/21 :
وسجل بتاريخ .2015/11/9
امل ـط ــروح :الـقـســم رق ــم  538/13الفنار
املشتمل على مدخل وصالون وطعام
وم ـط ـبــخ وخ ـ ــاء وم ـم ــر وث ـ ــاث غــرف
ل ـل ـن ــوم وحـ ـم ــام وشـ ــرفـ ــات وي ـق ــع ه ــذا
القسم فــي بناية نجيب شوفاني في
امل ـن ـط ـقــة رقـ ــم  /3/شـ ـ ــارع رقـ ــم /48/
مساحته /131/م.2
ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـم ــن/300666.66/ :د.أ.
ثالثماية ألفًا وستماية وستة وستون
دوالرًا أميركيًا وستة وستون سنتًا.
ق ـي ـمــة ال ـ ـطـ ــرح/180400/ :د.أ .مــايــة
وث ـ ـمـ ــانـ ــون ال ـ ـفـ ــا وارب ـ ـع ـ ـمـ ــايـ ــة دوالر
أميركي.
ستجري املزايدة عند الساعة الحادية
ع ـشــرة م ــن ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/5/15امام حضرة رئيس دائرة
املنت في قاعة املحكمة في جديدة املنت،
فـعـلــى راغـ ــب الـ ـش ــراء وق ـب ــل امل ـبــاشــرة

باملزايدة ان يــودع باسم رئيس دائرة
تنفيذ املــن لــدى صندوق الخزينة او
احد املصارف املقبولة قيمة الطرح او
تقديم كفالة مصرفية معادلة واتخاذ
محل اقــامــة ضمن نطاق دائ ــرة تنفيذ
املنت اذا لم يكن له مقام فيه واال اعتبر
قلمها مقاما مختارًا له وعلى املشتري
خ ــال ثــاثــة ايـ ــام تـلــي االح ــال ــة اي ــداع
ً
كــامــل الـثـمــن واال ي ـعــاد ن ــاك ــا وتـعــاد
املـ ــزايـ ــدة ح ـك ـمــا بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـش ــر واذا
ل ــم يـتـقــدم اح ــد ل ـل ـشــراء وج ـبــت اع ــادة
املـ ــزايـ ــدة ف ـ ــورًا ع ـلــى ع ـهــدتــه فيضمن
النقص وال يستفيد من الزيادة وعليه
خالل عشرين يومًا تسديد كامل الثمن
ويـتــوجــب عـلــى ال ـش ــاري رس ــم الــداللــة
 %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة م ــن يــوم
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه 2019/4/23
ال ـثــالــث وال ـع ـش ــرون م ــن شـهــر نيسان
عـ ــام  ،2019ي ـج ــري مـجـلــس الـجـنــوب
م ـنــاق ـصــة ع ـم ــوم ـي ــة ،ل ـت ـلــزيــم اش ـغ ــال
تأهيل وتجهيز امللعب الرياضي بلدة:
الـحـجــة  -ق ـضــاء :ص ـيــدا ،عـلــى أســاس
التنزيل املئوي.
يمكن للمتعهدين املصنفني بالدرجة
ال ـث ــان ـي ــة الشـ ـغ ــال م ـب ــان ــي وال ــراغ ـب ــن
باالشتراك في هذه املناقصة الحضور
ال ـ ــى االدارة اث ـ ـنـ ــاء ال ـ ـ ـ ــدوام الــرس ـمــي

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 630

للحصول على امللف الكامل لالشغال
لدى مصلحة الديوان بعد تسديد ثمن
امللف.
ترسل العروض بالبريد املضمون او
تسلم باليد على ان تصل وتسجل في
قلم املدير العام ملجلس الجنوب قبل
ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن اخ ــر يــوم
ع ـمــل يـسـبــق ال ـت ــاري ــخ امل ـح ــدد الج ــراء
املناقصة.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 663

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
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