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تقرير

ميركل تستبق «العشرين»:
قضايا القمة غير تقليدية

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ـ ــأن م ـه ـلــة ت ـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء بـنــزيــن ومـ ــازوت
أخ ـض ــر ل ـ ــزوم آلـ ـي ــات امل ــؤس ـس ــة ،مــوضــوع
استدراج العروض رقم ث4د 4205/تاريخ
 ،2017/4/21قد مــددت لغاية يوم الجمعة
 2017/7/28عند نهاية الدوام الرسمي.
يـمـكــن لـلــراغـبــن فــي االش ـت ــراك بــاسـتــدراج
الـ ـع ــروض امل ــذك ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
الــديــوان ـ ـ أمــانــة الـســر ـ ـ الـطــابــق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /250 000/ل.ل.
علمًا بــأن الـعــروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن فــي مطلق االحـ ــوال تـقــديــم عــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في  29حزيران 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1239

إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
العروض العائد لنقل مادة الغاز أويل
بني معملي الزهراني وبعلبك ومعملي
الزهراني وصور ،موضوع استدراج
العروض رقم ث4د 2775/تاريخ
 ،2017/3/17قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/7/28عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /200 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املمكن في مطلق االحوال تقديم عروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في  28حزيران 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1228

إعالن عن وضع جداول التكليف األساسية قيد
التحصيل
ُيعلن رئيس بلدية بنعفول عن وضع
جداول التكليف األساسية لكافة الرسوم
البلدية عن عام  2016و 2017قيد التحصيل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
البلدية رقم  88/60ويلفت النظر الى ما
يلي:
ً
ً
أوال :عمال بنص املادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60تفرض غرامة
تأخير وقدرها ( %2اثنان باملائة) عن كل
شهر تأخير عن املبالغ التي ال تسدد خالل
املهلة املبينة في البند االول اعاله ،ويعتبر
ً
كسر الشهر شهرًا كامال.
ثالثًا :اعتبار هذا االعالن بمثابة انذار
شخصي قاطع ملرور الزمن عن جميع
الرسوم واملتأخرات املتوجبة للبلدية تجاه
كافة املكلفني عن السنني السابقة.
رئيس بلدية بنعفول
توفيق محمد الرز

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائــرة التدقيق امليداني,
املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
خرج األلوف في مسيرات احتجاجية في هامبورغ أمس (أ ف ب)
صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة
املالية		:
أع ـل ـنــت امل ـس ـت ـشــارة األمل ــان ـي ــة أنـجـيــا ولـ ــن ت ـش ـمــل الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ...ن ـح ـت ــاج إل ــى
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
رقم البريد املضمون
الرقم الضريبي
اسم املكلف
ميركل ،أمــس ،أنــه يتعني على زعماء اتفاق حماية املناخ وأســواق مفتوحة
2017/3/3
2017/6/2
RR167141555LB
724405
رامي عبد الرحمن زكريا
م ـج ـم ــوع ــة ال ـع ـش ــري ــن ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى وت ـح ـســن ات ـف ــاق ــات ال ـت ـج ــارة ،بحيث
تحقيق «نمو اقتصادي دائم ويشمل ت ــدع ــم ح ـم ــاي ــة امل ـس ـت ـه ـلــك وامل ـع ــاي ـيــر
2017/3/3
2017/6/2
RR167141612LB
1245252
مركز التجارة الدولي
ً
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع» بـ ـ ـ ــدال م ـ ــن الـ ـت ــركـ ـي ــز عـلــى البيئية واالجتماعية» .وكانت ميركل
2017/2/3
2017/6/2
RR167141626LB
2381967
التوفيق التجارية
«ن ـج ــاح ـه ــم الـ ـشـ ـخـ ـص ــي» ،وذل ـ ـ ــك فــي قد وعدت في كلمة ألقتها أمام البرملان،
الوقت الذي شهدت فيه شوارع مدينة األسبوع املاضي ،بالدفاع عن التجارة				
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
هامبورغ تظاهرات مناهضة للعوملة ،الـحــرة والـضـغــط مــن أجــل بــذل جهود
رئيس مالية محافظة الشمال
ق ـبــل أيـ ــام م ــن ان ـع ـقــاد ق ـمــة مـجـمــوعــة دولـ ـي ــة مل ـكــاف ـحــة ت ـغ ـيــر املـ ـن ــاخ خ ــال
ً
وسيم مرحبا
القمة وتـحــدي سياسة «أميركا أوال»
العشرين في هذه املدينة األملانية.
التكليف 1145
وقــالــت ميركل فــي تدوينها الصوتي التي يرفع شعارها الرئيس األميركي
األسبوعي ،إن قمة مجموعة العشرين دونالد ترامب.
إعالم تبليغ
هــذا الـعــام ستتناول قضايا يؤيدها ويأتي اجتماع مجموعة العشربن في
املوضوع :تبليغ
املـ ـحـ ـتـ ـج ــون ،مـ ـث ــل ت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـ ـث ـ ــروة ،أعقاب قمة مجموعة الدول الصناعية
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائــرة التدقيق امليداني,
واستغالل املــوارد ،إلى جانب قضايا السبع الكبرى فــي صقلية قبل شهر،
املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل
ذات صلة مثل التغير املناخي وحرية وال ـتــي كـشـفــت عــن انـقـســامــات عميقة
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
األس ـ ـ ــواق وح ـم ــاي ــة امل ـس ـت ـه ـلــك ودع ــم ب ــن ال ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة وت ــرام ــب بـشــأن
صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة
املعايير االجتماعية .وتابعت قائلة :ال ـت ـغ ـيــر امل ـن ــاخ ــي وق ـض ــاي ــا ال ـت ـج ــارة
							
املالية:
«لن تتعلق فقط بالنمو (االقتصادي) ،واملهاجرين.
بــل أيـضــا بالنمو امل ـس ـتــدام» ،مشيرة وت ـ ـت ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات األمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
رقم البريد املضمون
الرقم الضريبي
اسم املكلف
إلــى أنــه «يجب أن يكون لدينا وضع لـ ــ«اضـ ـط ــراب ــات» ف ــي ه ــامـ ـب ــورغ ،إلــى
2017/2/3
2017/15/2
RR167141833LB
1799688
ماريجوانا جينز ش.م.م
ّ
يحقق املكاسب للجميع .من الواضح درجــة أن صحيفة «فيلت أم زونتاج»				
أن القضايا ت ــدور ح ــول :كيف نحقق ذك ـ ـ ـ ــرت ،أم ـ ـ ــس ،أن «م ـك ـت ــب م ـكــاف ـحــة
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
النمو املستدام الذي يشمل الجميع؟».
رئيس مالية محافظة الشمال
وخــرج عـشــرات األل ــوف مــن املحتجني
وسيم مرحبا التكليف 1145
في مسيرات احتجاجًا على االجتماع
الـ ــذي سـيـضــم أك ـبــر  20اق ـت ـصــادًا في
إعالم تبليغ
الـ ـع ــال ــم ،ت ـح ــت امل ـط ــر ف ــي ه ــام ـب ــورغ،
املوضوع :تبليغ
أم ـ ــس ،وذل ـ ــك اس ـت ـب ــاق ــا ل ـل ـق ـمــة ال ـتــي
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائــرة التدقيق امليداني,
س ـت ـع ـق ــد يـ ــومـ ــي ال ـج ـم ـع ــة وال ـس ـب ــت
املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل
ً
املقبلني ،إذ ستنشر الشرطة  21ألفًا
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
من أفرادها في مختلف أرجــاء أملانيا
صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة
لحمايتها .وهذه هي التظاهرة األولى
						
املالية:
من سلسلة  30تظاهرة مسجلة لهذا
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
رقم البريد املضمون
الرقم الضريبي
اسم املكلف
األسـ ـب ــوع (ت ـح ــت م ـس ـم ـيــات «مــرحـبــا
فــي الـجـحـيــم» و«مـجـمــوعــة العشرين
شركة تكرير السكر شكا ش.م.ل
2017/3/3
2017/24/2
RR167142913LB
208953
غير مرحب بـهــا») ،فيما حمل بعض
				
ّ
ُ
املتظاهرين ،أمس ،الفتات كتب عليها الجريمة االتـحــادي» األملاني حــذر من
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
ّ
«ح ــارب ــوا ال ـف ـقــر» ،و«أوقـ ـف ــوا الـفـحــم» ،أن «امل ـع ــارض ــن ملـجـمــوعــة الـعـشــريــن
رئيس مالية محافظة الشمال
ً
و«كوكب األرض أوال».
الذين يميلون الستخدام العنف ربما
وسيم مرحبا التكليف 1145
وفـ ـ ــي ك ـل ـم ـت ـه ــا ،ف ـص ـل ــت امل ـس ـت ـش ــارة يشعلون الحرائق أو يقومون بأعمال
األمل ــانـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـس ـعــى ل ـف ـت ــرة والي ــة تخريب فــي منشآت للبنية التحتية
إعالم تبليغ
راب ـ ـعـ ــة فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـ ـقـ ــررة ي ــوم مـثــل مـيـنــاء وم ـطــار هــام ـبــورغ» .وقــال
املوضوع :تبليغ
 24أيـ ـ ـل ـ ــول امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،قـ ـض ــاي ــا ال ـق ـم ــة ،الـتـقــريــر« :ي ـجــب أن ن ـكــون مستعدين
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة االعتراض واالستئناف,
متسائلة« :مــا الــذي نفعله بمواردنا؟ مل ــواجـ ـه ــة أش ـ ـكـ ــال جـ ــديـ ــدة وم ـب ـت ـكــرة
املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل
ً
م ــا ه ــي ق ــواع ــد ت ــوزي ــع ال ـ ـثـ ــروة؟ وكــم م ــن ال ـه ـج ـم ــات» ،مـضـيـفــا أن «شــرطــة
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
شخصًا سيشارك في ذلــك؟ وكــم دولة هامبورغ مستعدة ملواجهة محاوالت
صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة
سـتـسـتـفـيــد م ــن ذلـ ـ ــك؟» .وم ــن دون أن من ناشطني لقطع الطاقة الكهربائية
							
املالية:
تـشـيــر إل ــى االح ـت ـجــاجــات ال ـتــي تقلق في هامبورغ».
تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
رقم البريد املضمون
الرقم الضريبي
اسم املكلف
املـســؤولــن األمنيني فــي أملــانـيــا ،قالت وفي السياق ،حذر وزير العدل األملاني
ّ
2017/6/3
2017/1/3
RR167143940LB
170974
فوزي غازي جباضو
ُميركل إن هذه القضايا غير التقليدية هايكو ماس ،من «أعمال عنف» ،وقال
ّ
فرضت بالقوة على جدول أعمال قمة لـعــدد مــن الصحافيني إن «مــن يشعل
2017/6/3
2017/27/2
RR167142975LB
227440
صبحي خليل الكردي
العشرين.
إطار سيارة أو يسبب إصابات لرجال				
واعتبرت املستشارة األملانية أنه «إذا الـشــرطــة ،يـقــوم بعمل ضــد الـقــانــون»،
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مضينا ببساطة فــي مــا كنا نـقــوم به مضيفًا أن ــه «ال يــوجــد أي مـبــرر لذلك
رئيس مالية محافظة الشمال
ّ
َ
وسيحاسب املعتدون».
م ــن ق ـبــل ،ف ــإن الـتـنـمـيــة عـلــى مستوى على اإلطالق
وسيم مرحبا التكليف 1145
(األخبار ،رويترز)
الـعــالــم بــالـتــأكـيــد لــن ت ـكــون مستدامة

ّ
تتحسب السلطات
الضطرابات في
مدينة هامبورغ حيث
ستنعقد القمة

