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إعالنات

تقرير

طهران لترامب :ال تصفير لنفطنا وال تفاوض
بعد ثالثة أيام على الخطوة األميركية
الـتـصـعـيــديــة ض ــد إي ـ ـ ــران ،ع ـبــر إل ـغــاء
اإلعفاءات من العقوبات على تصدير
ال ـن ـفــط ل ـ ــ 8دول ،خ ــرج ــت ال ـ ـ ــردود في
طـهــران مــن أعـلــى هــرم الـنـظــام .املرشد
علي خامنئي ّ
تطرق في خطاب له إلى
ّ
تقلل من خطورة
بلغة
القرار األميركي
ّ
ال ـخ ـط ــوة ،لـكـنـهــا ت ـح ــذر م ــن أن «ه ــذا
ال ـعــداء لــن يـمـ ّـر مــن دون ّ
رد ...الشعب
اإلي ــران ــي لـيــس شـعـبــا يـلـتــزم الصمت
أم ـ ـ ــام أعـ ـ ــدائـ ـ ــه» .وم ـ ــن دون تــوض ـيــح
ماهية «ال ـ ّ
ـرد» ،شـ ّـدد خامنئي على أن
«مساعي هؤالء (األميركيني) لن تبلغ
مــآرب ـهــا ،نـحــن ق ـ ــادرون عـلــى تصدير
الكمية التي نشاؤها ونحتاجها من
ّ
النفط .هم يتوهمون بأنهم قد سـ ّـدوا
الـ ـط ــرق ك ــاف ــة ،ل ـك ــن ال ـش ـع ــب الـنـشـيــط
وامل ـس ــؤول ــن ال ــواع ــن ل ــو ش ـ ّـم ــروا عن
ساعد ّ
الهمة قادرون على فتح العديد
من الطرق املسدودة» .ورأى املرشد أن
ّ
تخفيض مستوى التعلق «بهذا النمط
مــن املـبـيـعــات الـنـفـطـيــة» أم ــر يستحق
ّ
الثناء «وهو يخدم مصالحنا» .وذكر
بالخطوات العديدة التي أقــدم عليها
«ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو» ضـ ــد إي ـ ـ ـ ــران فـ ــي الـ ـس ــاب ــق،
ليخلص إل ــى ال ـق ــول« :اآلن قــد لـجــأوا
إل ــى الـقـضــايــا االق ـت ـصــاديــة املـتـنــوعــة،
ّ
ويصرحون بأننا نريد تركيع الشعب
اإليراني ،فليعلموا أن الشعب اإليراني
لن يركع أمامهم».
وعـ ـ ـل ـ ــى املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوال ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ــر
الخارجية جواد ظريف ،من نيويورك،
اسـ ـتـ ـم ــرار بـ ـ ــاده ف ــي ت ـص ــدي ــر الـنـفــط
واس ـت ـخــدام مـضـيــق هــرمــز ،لـكـنــه دعــا
واشنطن إلــى االستعداد لـ«العواقب»
إذا أق ــدم ــت «عـ ـل ــى اإلجـ ـ ـ ــراء امل ـج ـنــون
وحاولت منعنا من فعل ذلك» ،محذرًا
من تآمر فريق «ب» ،أي :جون بولتون

وبنيامني نتنياهو وابن سلمان وابن
زايــد .كما لم يستبعد احتمال تعاون
طهران مع واشنطن إلرساء االستقرار
في العراق وأفغانستان.
ّ
وأمــس ،شكك الرئيس حسن روحاني
ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد األمـ ـي ــركـ ـي ــن إلج ـ ـ ــراء
مـ ـف ــاوض ــات ،م ــؤكـ ـدًا أنـ ـه ــم «ي ـس ـعــون
عـ ـب ــر أفـ ـع ــالـ ـه ــم إل ـ ــى إلـ ـ ـح ـ ــاق هــزي ـمــة
بــال ـش ـعــب اإليـ ــرانـ ــي ،وال ـ ـعـ ــودة ثــانـيــة
إلــى إيـ ــران» .وأش ــار إلــى إمكانية عقد

طمأن روحاني إلى قدرة
إيران على بيع نفطها
«بطرق مختلفة»

خامنئي :هذا العداء لن ّ
يمر دون ّرد ...الشعب اإليراني ليس شعبًا يلتزم الصمت (أ ف ب)

هــذه املـفــاوضــات «بـشــرط إزال ــة جميع
ال ـض ـغــوط واالعـ ـت ــذار ع ــن إجــراءات ـهــم
غـيــر الـقــانــونـيــة وانـتـهــاجـهــم أسـلــوبــا
مـتـسـمــا ب ــاالح ـت ــرام املـ ـتـ ـب ــادل» .ورأى
روحاني أن على بالده جعل الواليات
امل ـت ـح ــدة «نـ ــادمـ ــة ع ـل ــى إج ــراءاتـ ـه ــا»،
داعـ ـي ــا إلـ ــى ال ـق ـي ــام «ب ـم ــا ي ـث ـبــت خطأ
األم ـيــرك ـيــن وحـســابــاتـهــم عـلــى أرض
الــواقــع» .وطـمــأن إلــى قــدرة إي ــران على
بيع نفطها «بطرق مختلفة» وتخطي
امل ـش ـك ـل ــة «مـ ـ ــع ج ـم ـي ــع دول امل ـن ـط ـقــة
والدول الصديقة» .وفي السياق نفسه،
كشف مدير مكتبه ،محمود واعظي ،أن
الحكومة أعـ ّـدت مجموعة من الخطط
ملواجهة الحظر.
ّ
وفـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح آخ ـ ـ ــر ،شـ ـ ــن روح ــان ــي
ه ـ ـجـ ــومـ ــا الذع ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
واإلم ـ ــارات ،الشـتــراكـهـمــا فــي الخطوة
األميركية عبر الـتــزام تعويض النفط
اإلي ـ ــران ـ ــي ب ـع ــد دخ ـ ـ ــول ال ـح ـظ ــر حـ ّـيــز
التنفيذ .وق ــال إن «وج ــود السعودية
واإلم ــارات وبقاءهما اليوم كــان رهنًا
بالقرار الحكيم الــذي اتخذته حكومة
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة» ،مـشـيـرًا إلــى
عــرض كــان قــد قدمه الرئيس العراقي
األس ـ ـبـ ــق ص ـ ـ ــدام حـ ـس ــن ،إب ـ ـ ــان ح ــرب
الكويت ،إليران باالشتراك في الحرب.
ورأى أن ت ـصــرف ال ــري ــاض وأبــوظـبــي
ب ـ ـم ـ ـثـ ــابـ ــة «مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة ض ـ ـ ــد الـ ـشـ ـع ــب
اإليــرانــي» .فــي غضون ذلــك ،قــال وزيــر
الطاقة السعودي ،خالد الفالح ،أمس،
إن ــه ال ي ــرى حــاجــة إل ــى زي ــادة اإلنـتــاج
فورًا لتعويض إمدادات إيران ،مضيفًا:
«نيتنا الـبـقــاء داخ ــل حـ ّـد إنـتــاج أوبــك
الـ ـط ــوع ــي ،ل ـك ــن س ـن ـك ــون م ـت ـجــاوبــن
م ــع ع ـمــائ ـنــا ،والس ـي ـمــا ال ــذي ــن كــانــوا
حاصلني على إعفاء من العقوبات».
(األخبار ،رويترز)

◄ وفيات ►
بسم الله الرحمن الرحيم
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
ب ـمــزيــد م ــن ال ــرض ــى والـتـسـلـيــم
ب ـم ـش ـي ـئــة الـ ـل ــه ت ـع ــال ــى وق ـ ــدره
انتقلت إلى رحمة ربها تعالى
الفقيدة الحاجة
يسرا موسى الشامي
زوجة الحاج محمد أحمد ملع
أب ـنــاؤهــا :ال ـحــاج بــاســم «عضو
ال ـه ـي ـئــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ف ــي حــركــة
أمل» ،طه ،علي ،إبراهيم ،أحمد،
حسني ،صادق ومهدي
ابـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــاه ـ ــا :الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة ف ــاطـ ـم ــة
وال ـح ــاج ــة ربـ ــاب زوجـ ــة الـسـيــد
صادق عبد الله األمني
ش ـق ـي ـقــاهــا :م ـح ـم ــد ،وامل ــرح ــوم
الحاج علي
شقيقتاها :زينب زوجة حسني
عـ ـل ــي الـ ـش ــام ــي ولـ ـيـ ـل ــى زوج ـ ــة
األستاذ محمد فضل مقلد
تقبل التعازي في بيروت اليوم
الخميس الواقع في  ٢٥نيسان
 ٢٠١٩فــي جمعية التخصص
والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـم ــي ـ ال ــرم ـل ــة
ال ـب ـي ـضــاء م ــن ال ـس ــاع ــة الـثــالـثــة
وحتى السادسة مساء.
ك ـ ـمـ ــا س ـ ـي ـ ـقـ ــام ذكـ ـ ـ ـ ــرى أس ـ ـبـ ــوع
وم ـ ـج ـ ـلـ ــس عـ ـ ـ ـ ــزاء عـ ـ ــن روح ـ ـهـ ــا
الـ ـط ــاه ــرة ،وذلـ ـ ــك ي ـ ــوم ال ـس ـبــت
الـ ــواقـ ــع فـ ــي  ٢٧ن ـي ـس ــان ٢٠١٩
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ع ـ ـص ـ ـرًا فــي
حسينية بلدتها جرجوع
ل ـل ـف ـق ـيــدة ال ــرحـ ـم ــة ولـ ـك ــم ط ــول
البقاء
اآلس ـ ـفـ ــون :ح ــرك ــة أمـ ـ ــل ،آل مل ــع،
ال ـشــامــي ،مـقـلــد ،األم ــن وعـمــوم
أهالي بلدة جرجوع.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

تحليل إخباري

إيران وإلغاء اإلعفاءات من العقوبات
طهران ــ مجيد مرادي
ّ
خالفًا ملا كان يتوقعه الرئيس األميركي ،لم يترك إنهاء
اإلعفاءات التي ُمنحت قبل ستة أشهر لثماني دول لشراء
الـنـفــط اإلي ــران ــي ،ب ـهــدف تصفير ص ـ ــادرات ط ـهــران من
الخام ،تأثيرًا ملحوظًا على السوق اإليرانية .وخالفًا ملا
شهدته سوق العملة الصعبة قبل عام ،عند إعالن دونالد
تــرامــب انـسـحــاب ب ــاده مــن االت ـفــاق ال ـنــووي ،مــن تراجع
للعملة اإليــرانـيــة بشكل شبه يــومــي أم ــام ال ــدوالر ،يبدو
اآلن أن االقتصاد اإليراني استعاد ثقته بالنفس ومناعة
ّ
ذاتـيــة يتمكن معها مــن الصمود أمــام املــوجــات الجديدة
للعقوبات.
ّ
الرئيس األميركي فعل كــل مــا كــان بوسعه أن يفعل عند
إعالنه انسحاب بالده من االتفاق النووي ،وذلك على دفعتني:
إعــادة العقوبات النووية السابقة ،وفــرض عقوبات جديدة
ال مثيل لها ،هي األقسى التي يمكن فرضها على ّأي بلد
وفق ترامب نفسه ،وجاء اآلن دور إيران لتجرب حظها في
ّ
الحد من تداعيات العقوبات .عقوبات ّ
أضرت كثيرًا بمصالح
ّ
اإليرانيني ،بحيث يشعر أي مــواطــن ،وخصوصًا املرضى
وذوي الـحــاجــات الـخــاصــة ،بـمــدى قساوتها ووحشيتها،
لـكــن لــم يـقــف اإليــران ـيــون حيالها مــوقــف املـتـفـ ّـرج ال ـهــادئ،
واستخدموا جميع الطرق املمكنة لتدویرها .وبفضل تلك
ّ
الطرق ،تمكنت إيــران من مواصلة تصدير نفطها .تدوير
العقوبات تم بفضل الخبرة الواسعة التي حصلت عليها
وزارة النفط خــال عهد الرئيس األميركي السابق ،بــاراك
أوباما ،مع فارق أساسي يكمن في أن العقوبات املفروضة
على إيران قبل  2013كانت بموجب قرارات أممية التزمت
بـهــا جـمـيــع دول ال ـعــالــم ،بـمــا فـيـهــا روس ـيــا وال ـص ــن .لكن
العقوبات «الترامبية» ال تستند إلــى أي شرعية دولية ،بل
على العكس هي أثــارت سخط األوروبـيــن والصني والهند
وتركيا ،وهذه األطراف الثالثة من زبائن النفط اإليراني.
وعلى الرغم من أن الواليات املتحدة أعفت  8دول من حظر
شراء النفط اإليراني قبل ستة أشهر ،فإننا الحظنا أن ثالثًا
ّ
من تلك الثماني أوقفت نهائيًا شراءه تجنبًا للمخاطر ،وهي

ّ
إيطاليا والـيــونــان وتــايــوان .وكــذلــك ،أوقفته كــل مــن اليابان
وكــوريــا الجنوبية لشهور حتى ّ
يتبي الخيط األبيض من
األسـ ــود ،لتستأنف اس ـت ـيــراده فــي األش ـهــر األخ ـي ــرة .لكن
ّ
طـهــران اسـتـمـ ّـرت فــي إنـتــاج النفط ،ولــم يتبخر نفطها في
الهواءَ .فمن استورده؟ ثمة زبائن جدد ،باإلضافة إلى زبائن
إيــران التقليديني من أمثال الهند والصني وتركيا ،والذين
يتم تسليمهم الشحنات في مياه الخليج الفارسي واملحيط
الهندي .كما أن شحنات نفط إيرانية تتجه إلى موانئ الصني
الشمالية ليتم تصديرها مجددًا إلى سنغافورة وماليزيا
وهــونــغ كــونــغ ،وذل ــك بعد عملية التضليل الـتــي تجعل من
املستحيل مالحقة تلك الـشـحـنــات .ومــن بــن الـطــرق التي
تستخدمها إيران لتصدير نفطها ،إطفاء رادارات الناقالت
النفطية.
وبـغـ ّـض النظر عــن الـطــرق املـنـ ّـوعــة الـتــي ّ
تسهل على إيــران
عملية تصدير النفط إلى  15دولة جارة لها ّبرًا وبحرًا ،فإن
الحسومات التي تعرضها إيــران على زبائنها كفيلة ّ
بحد
ذاتها بإحباط املخطط األميركي الخبيث وإفشاله .فعرض
الحسومات يتيح إليران رفع حجم صادراتها النفطية فوق
الحصة التي ّ
للنفط .كما
حددتها لها منظمة الدول املصدرة
ّ
أن العالقات االستراتيجية التي تربط بني إيــران وكــل من
الصني والهند وحتى تركيا تجعل من املستحيل تصفير
مصاف هندية تم تصميمها
صادرات النفط اإليراني .هناك
ٍ
وتركيبها بشكل ال يـتــاءم إال مــع هــذا النفط ،وقــد أعلنت
إداراتها أن الخام الصخري األميركي ال تتطابق مواصفاته
مـعـهــا .أم ــا ال ـصــن ،ف ــإن طموحها الـسـيــاســي يدفعها إلــى
استعراض قوتها أمام الواليات املتحدة ،وبطبيعة الحال لن
توقف استيرادها .ويبدو أن اململكة السعودية واإلم ــارات
ّ
لن تتمكنا من تعويض السوق .فالسعودية خفضت حجم
إنتاجها من  11مليون برميل قبل أشهر إلى  9ماليني ،ما
يدل على صعوبة االحتفاظ بذلك املستوى من اإلنتاج .أما
اإلمــارات فليست لديها القدرة على رفع مستوى إنتاجها
بشكل ملحوظ ،إنما تبقى روسيا التي زادت حجم إنتاجها
خالل األشهر املاضية بسهولة.
املخطط األميركي األخير لفرض العقوبات النفطية الكاملة

ّ
ع ـلــى إي ـ ــران ي ـشــكــل حـلـقــة ج ــدي ــدة م ــن مـسـلـســل ال ـهــزائــم
املتتالية التي يفرضها ترامب على الــواليــات املتحدة .فهل
للسخرية؟
هناك أحــد يتابع ق ــرارات مؤتمر وارســو املثير
ّ
أي ــن ذه ــب م ـش ــروع «ال ـنــاتــو ال ـع ــرب ــي»؟ أي ــن وص ـلــت خــطــة
ترامب؟ هل أجبرت تلك العقوبات إيران على التفاوض مع
الواليات املتحدة أو دفعتها إلى التشدد ومواصلة تقدمها
في املنطقة؟ ثم مــاذا ترتب على تصنيف الحرس الثوري
منظمة إرهابية؟ هل استطاع الجيش األميركي أن يعامل
قــوات الـحــرس الـثــوري معاملته ألي جماعة إرهــابـيــة؟ هل
تجرؤ القوات األميركية على إطالق رصاصة باتجاه قوات
الـحــرس ال ـثــوري؟ عند إعــانــه انسحاب بــاده مــن االتفاق
الـنــووي ،أكــد الرئيس تــرامــب أن اإليــرانـيــن بعد شهرين أو
ثــاثــة سـيـعــودون حتمًا إلــى طــاولــة الـتـفــاوض معنا ،ألنهم
ال يقدرون على الصمود أمام عقوباتنا .واآلن يعود وزير
الخارجية ،مايك بومبيو ،ويكرر الكالم نفسه ،ويبقي املهلة
مفتوحة ،ويقول إن عقوباتنا على صادرات النفط اإليراني
ستستمر حتى تتخلى طهران عن مشاريعها في املنطقة
وتوقف برنامجها الصاروخي.
ون ـظ ـرًا إل ــى فـشــل ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي إرغ ــام إي ــران على
ال ـت ـفــاوض ،أال يـحــق لــوزيــر الـنـفــط اإلي ــران ــي ،بيجن زنغنه،
أن يقول :إننا لن نسمح بتحقيق حلم ترامب في تصفير
ص ــادرات إي ــران لـلـخــام؟! يمكننا أن نـصــدق الــوزيــر الــذي
أثبت جــدارتــه ومصداقيته رغــم أنــه بخيل ج ـدًا فــي إعطاء
التفاصيل في ما يتعلق بآليات تدوير العقوبات النفطية
(فإن الحرب خدعة) ،ولكننا نستعيض باإلحصائيات التي
تعطينا مؤسسة «أس آند بي غلوبال» .يقول آخرها إن إيران
صـ ّـدرت  1.5مليون برميل يوميًا في شهر نيسان /أبريل
املــاضــي .وال شك في أن املرشد علي خامنئي يثق بقدرة
الحكومة على تجاوز العقبات التي أحدثتها العقوبات ،إذ
قال أمس« :إننا نبيع نفطنا بمقدار حاجتنا ،وإن املسؤولني
الــواعــن سيتجاوزون الطريق املـســدود» .كما أكــد الرئيس
حسن روحــانــي أن تصفير ص ــادرات النفط اإليــرانــي «لن
يتحقق» ،مضيفًا أن واشنطن ُ«هزمت في جميع مؤامراتها
ضد إيران وستهزم هذه املرة».
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◄ إعالنات رسمية ►
◄ ذكرى ►
ذكرى مرور  14عام
تصادف اليوم الخميس الواقع فيه
 2018/4/25ذكرى مرور  14عام على
وفاة فقيدنا واألب الغالي املصرفي
واإلقتصادي الكبير ورجــل األعمال
املرحوم
الحاج
علي عبد الله ّ
جمال

الرجاء من محبيه الدعاء له وقراءة
سورة الفاتحة عن روحه الطاهرة
ولده عبد الله علي ّ
جمال

ت ـص ــادف ي ــوم ال ـس ـبــت ف ــي 27
نـ ـيـ ـس ــان  2019ذك ـ ـ ـ ــرى مـ ــرور
أسـ ـ ـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ـ ـ ـ ــاة ف ـق ـيــدنــا
الغالي املرحوم
الحاج حسني محمد درويش
زوجته حفيظة خولي
والده املرحوم محمد درويش
وال ـ ـ ــدت ـ ـ ــه امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة ضـ ـع ــون
مشلب
أوالده :ع ـص ــام ،م ـح ـمــد ،دالل
وديانا
شقيقه املرحوم حسن درويش
وبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذه امل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة األلـ ـيـ ـم ــة
ستتلى آيات من الذكر الحكيم
وم ـ ـج ـ ـلـ ــس ع ـ ـ ـ ـ ــزاء ع ـ ـ ــن روح ـ ـ ــه
الطاهرة للرجال والنساء من
الساعة الرابعة عصرًا ولغاية
ال ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة م ـس ـ ً
ـاء في
حسينية بلدته شحور.
لـلـفـقـيــد ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم األج ــر
والثواب
اآلس ـفــون :آل دروي ــش ،خولي،
الـ ـح ــاج وعـ ـم ــوم أه ــال ــي ب ـلــدة
شحور.

إعالن عن مناقصة عمومية
ف ــي ت ـمــام ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صـبــاحــا من
يـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه 2019/5/15
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عائدة لـ»تقديم قرطاسية ولــوازم مكتبية
للعام  »2019وفقًا لدفتر الشروط الخاص
امل ــوض ــوع لـهــذه الـغــايــة وذل ــك فــي املكتب
الرئيسي الكائن في شارع سامي الصلح ـ ـ
ملك الشدراوي ـ ـ بيروت.
ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االت ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مركز املؤسسة الكائن فــي وادي خطار ـ ـ
الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء
مبلغ /500.000/ل.ل .يدفع فــي صندوق
املؤسسة لقاء ايصال يضم الى العرض.
تـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املــؤسـســة
الطابق الــرابــع في مهلة اقصاها الساعة
الـثــانـيــة عـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 747
إعالن عن مناقصة عمومية
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظـهـرًا
من يــوم االربـعــاء الــواقــع فيه 2019/5/15
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عــائــدة لــ»تــأهـيــل ال ـخــزانــات ضـمــن نطاق
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان» وفقًا
لــدفـتــر ال ـشــروط ال ـخــاص املــوضــوع لهذه
الغاية وذلــك في املكتب الرئيسي الكائن
في شارع سامي الصلح ـ ـ ملك الشدراوي
ـ ـ بيروت.
ي ـم ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة االط ـ ـ ـ ـ ــاع والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ه ــذا الــدف ـتــر االت ـص ــال ب ــدائ ــرة الـصـفـقــات
واملـ ـشـ ـت ــري ــات فـ ــي الـ ـط ــاب ــق االول ـ ـ ـ ـ ـ مــن
مركز املؤسسة الكائن فــي وادي خطار ـ ـ
الحازمية ـ ـ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء
مبلغ /500.000/ل.ل .يدفع فــي صندوق
املؤسسة لقاء ايصال يضم الى العرض.
تـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى قـلــم املــؤسـســة
الطابق الــرابــع في مهلة اقصاها الساعة
الـثــانـيــة عـشــرة مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جان جبران
التكليف 746
إعالن
تعيد مصلحة األبحاث العلمية الزراعية
اج ــراء مناقصة عــامــة وبــواسـطــة الـظــرف
املـخـتــوم لـتـلــزيــم تــأمــن (إل ــزام ــي وشــامــل
وضــد الـغـيــر وخــدمــة ط ــوارئ) للسيارات
واآلل ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـت ــابـ ـع ــة مل ـص ـل ـح ــة االبـ ـح ــاث
العلمية الزراعية.
املكان :محطة تل العمارة الزراعية ـ ـ رياق
ـ ـ البقاع
الزمان :الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم
الثالثاء الواقع بتاريخ 2019/5/7
فعلى من يهمه االمر الحصول على دفتر
ال ـشــروط ال ـخــاص امل ــودع نسخًا عـنــه في
محطة تــل الـعـمــارة ـ ـ ـ ري ــاق ـ ـ ـ الـبـقــاع لــدى
ق ـســم امل ـن ــاق ـص ــات وفـ ــي م ـح ـطــة ال ـف ـن ــار ـ ـ
جديدة املنت لدى السيد غي قاروط ضمن
اوقــات ال ــدوام الرسمي علمًا بــأن ثمن كل
نسخة عن دفتر الشروط هو خمسون ألف
ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الــى ادارة
مـصـلـحــة االبـ ـح ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة ف ــي محطة
تــل الـعـمــارة ـ ـ ريــاق ـ ـ البقاع خــال الــدوام
ال ــرس ـم ــي ع ـل ــى ان ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض قـبــل
الـســاعــة الـثــالـثــة عـشــر مــن آخ ــر ي ــوم عمل
يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة وتهمل
العروض التي تصل بعد هذا املوعد.
تل العمارة في 2019 APR 15
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 750

إعالن صادر
ع ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي ال ـبـقــاع
الغربي
طلب املحامي يعرب حيمور سند تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ـح ـصــة مــوك ـلــه ج ــودت
سليم حجار بالعقار رقم  2011القرعون.
لالعتراض املراجعة بمهلة  15يومًا
أمني السجل العقاري في البقاع الغربي
ربى الدغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي ال ـب ـقــاع
الغربي
طلبت ليلى محمد العنقوني سند تمليك
ب ــدل ضــائــع بـحـصـتـهــا ف ــي ال ـع ـقــار 5188
مشغرة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ــب م ـح ـمــد احـ ـم ــد ال ـح ـم ـصــي بـصـفـتــه
ً
الخصية وبصفته وكـيــا عــن امنة احمد
ال ـح ـم ـص ــي وك ـ ـمـ ــا طـ ـل ــب راشـ ـ ـ ــد وس ـل ـيــم
ويــوســف اوالد احـمــد الـحـمـصــي سـنــدات
تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصـصـهــم في
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  576م ــن مـنـطـقــة سـعــدنــايــل
العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي ال ـب ـقــاع
الغربي
ط ـل ــب امل ـح ــام ــي ج ـ ــورج ب ــول ــس ال ـخ ــوري
مل ــورث موكليه سميح طــانــوس الـخــوري
سندي تمليك بدل ضائع بالعقارين 444
عني زبده و 2764عيتنيت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
إعالن
ص ـ ــادر ع ــن ام ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
النبطية
بـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــب م ـ ـح ـ ـضـ ــر اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ت ـ ــاري ـ ــخ
 2018/2/6وم ـح ـضــر ال ـت ـص ـف ـيــة تــاريــخ
 2019/3/16ال ـع ــائ ــدي ــن ل ـش ــرك ــة فـ ــارول
للصيرفة رفعت حطيط وشركاه  -توصية
بـسـيـطــة واملـسـجـلــة ل ــدى امــانـتـنــا بــالــرقــم
/109عام واملؤسسة رقم /31خاص.
ومفادهما :شطب قيود الشركة واملؤسسة
نـهــائـيــا م ــن ق ـي ــود ال ـس ـجــل ال ـت ـج ــاري في
النبطية.
املـفــوض بالتوقيع :السيد رفعت حطيط
وبتاريخ  2019/4/9تقرر النشر.
الرقم املالي79532 :
مهلة االعتراض  10أيام تلي آخر نشر
أمني السجل التجاري في النبطية
فاطمة فحص
اعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
رقم املعاملة2012/508 :
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ف ـ ــاروق مـ ـ ـ ّـواس ،وكـيـلــه
املحامي عبداملنعم كبارة.
املنفذ عليهم :مازن الزعيم
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اقـ ــرار وش ـيــك قيمتها
االجـمــالـيــة /12500000/ل.ل .اثـنــي عشر
مليونًا وخمسماية الف ليرة لبنانية عدا
امللحقات والنفقات.
تاريخ قرار الحجز – 2012/6/21 :تاريخ
تسجيله2012/6/27 :
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ال ـق ـس ــم  B/20مـ ــن الـ ـعـ ـق ــار  137زي ـت ــون
طــرابـلــس وفـقــا ملـنــدرجــات دفـتــر الـشــروط
املنظم بتاريخ2014/3/13 :
موضوع الطرح :املقسم  B/20من العقار
 137زيـتــون طرابلس – شقة فــي العلوي
ال ـســادس مساحتها 127 :م.م .مؤلفة من
م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وطـ ـع ــام وثـ ـ ــاث غ ــرف
ومطبخ وحمام وخالء وثالث بلكونات.
قيمة التخمني/95250 /:د.أميركي.
ب ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح :سـ ـت ــة اعـ ـ ـش ـ ــار ال ـت ـخ ـم ــن:

/57150/د .أميركي.
م ـك ــان وت ــاري ــخ املـ ــزايـ ــدة :ب ـت ـمــام الـســاعــة
الثانية والنصف ظهر االثنني 2019/5/27
في دائرة تنفيذ طرابلس – قصر العدل –
غرفة الرئيسة أماني فواز.
ش ـ ــروط املـ ــزايـ ــدة :م ــن ي ــرغ ــب ب ــاالش ـت ــراك
بــاملــزايــدة عليه ان يتخذ مقامًا لــه ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة وان يدفع بــدل الطرح
املقرر قبل مباشرة الجلسة بموجب شيك
مسحوب على مصرف لبنان باسم رئيس
دائ ــرة تنفيذ طرابلس وعليه زي ــادة على
الثمن دفع رسوم التسجيل ورسم الداللة.
رئيس القلم بالتكليف
حاتم عثمان
إعالن قضائي
القاضي العقاري في جبل لبنان
الرئيس يوسف الحكيم
بـتــاريــخ  2019/4/16تـقــرر اع ــادة تكوين
الخريطة املصدقة باملرسوم عــدد /2782
 kتــاريــخ  1945/3/10الـتــي تـعـ ّـن حــدود
االمـ ــاك الـعـمــومـيــة املـكــونــةمــن م ـيــاه نبع
السد الكائن في بلدة املتني (قضاء املنت)
وذل ـ ــك ان ـط ــاق ــا م ــن مـ ـص ــورات الـتـحــديــد
ذوات االرقـ ـ ـ ــام  80 ،79 ،78 ،73/و/81
كــون ـهــا ال ــوث ــائ ــق امل ـت ــوف ــرة ع ــن الـعـنـصــر
امل ـف ـق ــود والـ ـت ــي ت ـش ـكــل م ـن ـط ـل ـقــا الع ـ ــادة
ت ـكــوي ـنــه وت ـع ـيــن ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع
فيه  2019/6/25الساعة العاشرة موعدًا
لجلسة اعادة التكوين في املحكمة ودعوة
ك ــل م ــن ل ــه ع ــاق ــة ب ــال ـخ ــري ـط ــة امل ــذك ــورة
لتقديم طلباته حسب االصول معززة بما
لديه من مستندات.
رئيس القلم
جان ناصيف
دعوة
ت ــدع ــو ن ـق ــاب ــة ال ــدب ــاغ ــن ال ـل ـب ـن ــان ــن ال ــى
ان ـت ـخــاب مـجـلــس ت ـن ـف ـيــذي لـلـنـقــابــة يــوم
الخميس  2ايار من الساعة الحادية عشرة
حتى الواحدة في دباغة انطوان فرحات،
ال ـ ـ ــدورة ال ـط ــري ــق ال ـب ـحــريــة ،وط ـل ـبــت الــى
الراغبني تقديم طلباتهم الــى امانة السر
في مهلة تنتهي قبل ثالثة ايام من موعد
االنتخاب.
جوزف شماعي
إعالن

من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب ع ـم ــاد س ـع ــدي ح ـي ــدر وك ـي ــل وس ــام
ع ــوض ال ـب ـيــوض ملــوكـلـتــه رؤوف ـ ــه محمد
ايـ ـ ــوب ج ـه ـيــر س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  15/2673القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب محمد علي عبد املجيد بــزي وكيل
ابراهيم علي عبدالله العلي سند تمليك
بدل ضائع للعقار  1473قسم  A 16سوق
الغرب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
فـ�رت العامللة البنغالدشي ة �NIYA
 SHA BEGUMم ــن م ـن ــزل كفيلها
الـسـيــد محمد احـمــد رض ــا ،الــرجــاء
م ـمــن ي ـع ــرف عـنـهــا ش ــيء االت ـص ــال
على الرقم 70331768

An auditing firm in
Beirut is looking for a
senior auditor with at
least 5 years of experience
(BS is required٬MS
is preferred٬ CPA
is preferred).
Kindly send your Resume to
"info@auditandmore.com".

