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تتمات

األميرين فهد وعبدالله في عهد
الملك خ��ال��د ،م��ع ف���وارق مكانة
وق��وة السعودية يومها قياسا ً
بضعف وتراجع مكانتها اليوم،
وحجم هوامش حركة األميرين
فهد وعبدالله يومها ،بهوامش
أضيق ستحكم حركة األميرين
مقرن ومحمد بن نايف اليوم،
خصوصا ً أنّ العالقة التي تربط
كالً من األميرين مقرن ومحمد
بن نايف بواشنطن وعالقتهما
ال���خ���اص���ة ب��ال��م��ل��ف��ات األم��ن��ي��ة،
تشير إل��ى أنّ ت��ب�� ّدالً ف��ي تعامل
ال��م��م��ل��ك��ة م���ع م��ل��ف��ات المنطقة
يبدو في األف��ق بما ينسجم مع
التوجهات الجديدة لواشنطن،
والتي يتقدّمها الملف المتسارع
للتفاهم م��ع إي���ران وم��ا يترتب
ع��ل��ي��ه م���ن إع�����ادة ت��م��وض��ع في
الكثير من القضايا الساخنة.
ب���ان���ت���ظ���ار ت���ب���ل���ور المشهد
ال���س���ع���ودي وم�ل�ام���ح وح����دود
التغيير فيه ،يخيّم الجمود على
ال��م��ن��ط��ق��ة ،ح��ي��ث ال�لاع��ب األه��� ّم
ف��ي المثلث ال��س��ع��ودي التركي
«اإلسرائيلي» منشغل بترتيبات
ال���ب���ي���ت ال�����داخ�����ل�����ي ،وض���م���ان
االس��ت��ق��رار ل��م��رح��ل��ة االنتقال،
وي��ب��دو التركي و»اإلسرائيلي»
األش ّد ارتباكا ً في وقت تتدحرج
ف��ي��ه ع��ل��ي��ه��م��ا االس��ت��ح��ق��اق��ات،
ح��ي��ث ت��ح��ت��اج «إس��رائ��ي��ل» أم��ام
ت��ح��دّي م��ا بعد عملية القنيطرة
إل��ى تغطية س��ع��ودي��ة لمواجهة
ف����رض����ي����ات ال����م����واج����ه����ة م��ع
المقاومة ومحورها م��ن لبنان
وسورية إلى فلسطين وإيران،
ب��ي��ن��م��ا ت��رت��ب��ك ت��رك��ي��ا م���ا قبل
ب�����دء ح��������وارات م���وس���ك���و بين
الحكومة السورية وأطراف من
ال��م��ع��ارض��ة ،ح��ي��ث ت��ح��ت��اج إلى
التشارك مع السعودية لضمان
تغطية المقاطعة لفرقاء آخرين

ال�سعودية تودع ( ...تتمة �ص)1
ومنع التصدّع في بنية االئتالف
المعارض ،واألمر بالنسبة إلى
السعودية ليس أنّ الملفات كانت
بيد الملك وال يعرفها اآلخرون،
ف��رج��ال ه��ذه ال��م��ل��ف��ات م��ا زال��وا
ف���ي م��واق��ع��ه��م ،ل��ك��ن التنسيق
األميركي السعودي ال��ذي كان
له سقف بوجود الملك ب��ات له
سقف جديد هو الذي سيتبلور
ويرسم السياسات التي تتج ّمد
كثير من ملفات المنطقة بانتظار
تبلورها.
ل��ب��ن��ان ال���ذي ي��ق��ع ب��ي��ن الئحة
المنتظرين ،من هذه الزاوية لم
يقع في الجمود ،فال يزال وقع
ش��ه��ادة م��ق��ات��ل��ي ال��م��ق��اوم��ة في
يوحد النسيج
عملية القنيطرة
ّ
السياسي واالجتماعي اللبناني
بصورة نسبية ،لكنها على هذه
ال��درج��ة م��ن النسبية ل��م تعرف
م���ن ق��ب��ل ف���ي ح����االت مشابهة
م��ن االع��ت��داءات «اإلسرائيلية»،
وال ي������زال ل���ب���ن���ان ت���ح���ت عين
التهديدات «اإلسرائيلية» ،التي
ك��ان آخرها ك�لام وزي��ر الحرب
موشي يعالون عن تحميل دول
ال���ح���دود ال��ش��م��ال��ي��ة مسؤولية
أي عمل يستهدف «إسرائيل»
ّ
م���ن أراض���ي���ه���ا ،ق���اص���دا ً لبنان
وسورية ،وما يمكن أن تر ّد به
المقاومة على العملية.
لم تستبعد مصادر أمنية أن
يكون ثمة اتفاق ضمني متكامل
ب��ي��ن «إس���رائ���ي���ل» والجماعات
اإلرهابية على العمل معا ً وفقا ً
لخطة عسكرية أمنية ،إذا وقعت
م��واج��ه��ة مقبلة ب��ي��ن المقاومة
و»إسرائيل».
لذلك ت��رى ه��ذه المصادر أنّ
التوقيت له معنى ،وأنّ تسخين
الجماعات التابعة لـ»النصرة»
و»داع�����ش» ي��واك��ب التهديدات
«اإلسرائيلية» من أطراف مثلث

وفاة الملك ( ...تتمة �ص)1
 الواضح اليوم أنّ المبادرتين الملكيتين السعوديتين صارتامنتهيتي الصالحية وخارج الزمن ،وأنّ الخليج يترنح من بين
أص��اب��ع القبضة ال��س��ع��ودي��ة ،م��ن ع��م��ان المستقلة ،إل��ى اليمن
المتفجر ،إلى البحرين المتم ّردة ،إلى الكويت الكامنة واإلمارات
المتريثة ،وأنّ بالد الشام خارج النفوذ من العراق الذي يتعافى
بال مكرمة ملكية برعاية المصالحات وتأمين العباءة الملكية
لمواجهة «داع����ش» ،وس��وري��ة تقف على قدميها وتصمد في
طريقها نحو تخطي الخطر بعد حرب قادتها وشنتها ورعتها
مجموعة دولية وإقليمية تصدّرتها السعودية ،وال��ت��وازن مع
إيران صار في خبر كان ،وفي العيون األميركية ،تنتهي الحقبة
ال��س��ع��ودي��ة ،ب��ت��ح�� ّول ال��م��ق��اوم��ة ف��ي فلسطين إل��ى رق��م صعب
ووقوع «إسرائيل» في دائرة العجز المزدوج عن السلم والحرب،
وب��خ��روج النفط م��ن مكانته ف��ي مملكة ال��رم��ال كقوة لصناعة
السياسة إلى أداة انتحار في حرب أسعار ،في زمن المناورات
التي تنتهي من جهة بنهاية ما عند العائلة الحاكمة من مدّخرات،
ومن جهة مقابلة بلوغ األميركي السقف الزمني والسياسي مع
ك ّل من روسيا وإيران في معادلة المفاوضات ،واإلسالم صار
نصفين ،نصف يحمل ل��واءه دع��اة االستقالل والمقاومة من
إيران إلى لبنان وفلسطين وتناصبهم المملكة العداء ،ونصف
يرفع رايات «داعش» و»النصرة» ويضرب ذات اليمن واليسار،
فصار الرهان على االحتواء ضربا ً من الحماقة والغباء.
 تنكفئ المملكة على ذاتها ،وقد نضجت التغييرات ،وكانتتنتظر رحيل كبير العائلة ،هذه هي أبرز عالمات وفاة الحقبة
السعودية ،مع وفاة الملك عبدالله ،الذي خسر صداقة سورية،
ونجح «اإلسرائيليون» في توريطه بلعبة م��زاي��دة على مائدة
قمار مع حكام قطر ،تحت شعار تقدر قطر عليها إنْ لم تقدر
السعودية ،حتى سخر قدرات المملكة في حروب عبثية تلوح
نهاياتها بخسارة ما بعدها خسارة في ك ّل اتجاه.
 تنضج التغييرات نحو الخارج كما تنضج نحو الداخل،مع بروز أول ولي للعهد من الجيل الثالث ،مع األمير محمد بن
نايف ،وإعالن دخول مئة أمير من أبناء العمومة ساحة التنافس
والمنازلة على األدوار ،ف��ي زم��ن ال��ش ّ��ح المالي والسياسي،
وزمن تقدّم نموذج الحكومات المنتخبة نحو العتبة السعودية
من الباب البحراني ،وزم��ن اليمن القادم كدولة وازن��ة سكانيا ً
وعسكريا ً وسياسيا ً خارج العباءة السعودية ،وزمن االعتراف
العالمي بإيران دولة عظمى ،وزمن يدق فيه اإلرهاب المتج ّذر
في الثقافة الوهابية أس��وار العرش حيث في ك�� ّل مكان خاليا
نائمة تستيقظ ،أو خاليا خامدة تستر ّد العافية.
 التشكيلة الجديدة للحكم في المملكة هندسها األميركيون،بانتظار رحيل الملك ،فتعيين األم��ي��ر مقرن ول��ي��ا ً للعهد كان
شرطا ً عشية زيارة الرئيس األميركي للمملكة ،والتتمة تعيين
محمد ب��ن نايف ول��ي��ا ً لولي العهد ،ش��رط متفق عليه ومتوقع
لثنائي ينتظر تح ّوله ثالثيا ً بمجيء عبد العزيز بن عبدالله إلى
وزارة الخارجية ،يجب أن يقود انتقال المملكة من المواجهة
إل��ى التفاهمات ،والتسويات الخارجية والداخلية ،تفاهمات
وتسويات مليئة بمعارك صغيرة ،ألنّ زمن المعارك الكبيرة
رحل مع كبير العائلة.
ناصر قنديل

تت�ضمن وزراء ( ...تتمة �ص)1
لم
ّ
واحتفظ وزير الشؤون االجتماعية عمار الينباعي بمنصبه ،بينما ض ّمت
الحكومة الجديدة ثالث نساء ،من بينهن وزيرة الثقافة لطيفة لخضر.
وقال الصيد في كلمة أثناء تقديمه التشكيلة الحكومية« :هذه حكومة لك ّل
التونسيين ،وسيكون هدفها ترسيخ الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة».
ولم تتضمن قائمة حكومة الصيد وزراء من حركة النهضة.
وكان رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر قد أعلن بداية هذه السنة
أ ّنه ا ُتفق على ترشيح الصيد رئيسا ً للحكومة ،وذلك بعد التشاور داخل هياكل
حركة «نداء تونس» وبعض األحزاب السياسية.

الخطر الممتدّة من شمال لبنان
حيث الخاليا النائمة تستهدف
ال��ج��ي��ش ب��ص��ورة ش��ب��ه يومية،
إل���ى م��خ��ي��م ع��ي��ن ال��ح��ل��وة حيث
الجمر تحت الرماد وصوالً إلى
عرسال حيث النار المشتعلة،
وح��ي��ث ال��م��واج��ه��ة ال��م��ف��ت��وح��ة.
ك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع��ا ً ن���ظ���را ً لعدم
حسم المعركة مع اإلرهابيين،
وم��ا أوح��ت به م��ح��اوالت تسلل
المسلحين اليومية نحو مراكز
الجيش في عرسال ،فضالً عن
العدد الكبير للسيارات المفخخة
ال���ت���ي زرع����وه����ا ب���ال���ق���رب من
الحواجز العسكرية ،استهدف
اإلره������اب م���ج���ددا ً ال��ج��ي��ش في
رأس بعلبك ح��ي��ث دارت على
م��دى ساعات اشتباكات عنيفة
أدت إل�����ى اس���ت���ش���ه���اد ضابط
وأرب��ع��ة عسكريين ،باإلضافة
إل��ى عشرات القتلى والجرحى
في صفوف المسلحين.

فقد هاجمت أم��س مجموعات
م��س��ل��ح��ة ف���ي ج�����رود ال��س��ل��س��ة
ال��ش��رق��ي��ة ،أف����ادت م��ع��ل��وم��ات أن
عددهم ت��راوح بين  350إلى 400
إره��اب��ي ،م��رك��زا ً للجيش ف��ي تلة
الحمرا في رأس بعلبك وسيطروا
عليه بعد تبادل إط�لاق النار مع
حاميته .ودفع الجيش بتعزيزات
بشرية وعسكرية إلى الميدان حيث
تمكن من استعادة الموقع والحق
اإلرهابيين في تلة الحمرا مستهدفا ً
إياهم بالطيران والمدفعية  ،كما
د ّمر خمس آليات للمسلحين وأوقع
ع���ددا ً م��ن القتلى وال��ج��رح��ى من
بينهم ق��ادة م��ن مسلحي «جبهة
النصرة» .كما شن هجوما ً معاكسا ً
على مواقع اإلرهابيين في منطقة
الواسعة في تلة الحمرا ،وقام بدك
المواقع بالصواريخ البعيدة المدى
والمدفعية الثقيلة.
وأوض���ح الجيش ف��ي ب��ي��ان أن
مجموعات من التنظيمات اإلرهابية
هاجمت مركز مراقبة متقدما ً جدا ً
للجيش في تلّة الحمرا في جرود
رأس بعلبك لجهة الحدود اللبنانية
السورية ،وبنتيجة االشتباكات
العنيفة ال��ت��ي حصلت بين قوى
الجيش والمجموعات اإلرهابية،
أحكمت ق��وى الجيش سيطرتها
على التلّة المذكورة ،بعد أن قامت
ب��ط��رد العناصر اإلره��اب��ي��ة التي
تسلّلت إليها ،موقع ًة في صفوفها
عددا ً كبيرا ً من اإلصابات بين قتيل
وج��ري��ح .وق��د سقط للجيش من
جراء االشتباكات عدد من الشهداء
والجرحى.
وتستمر وحدات الجيش تعزيز
إجراءاتها واستهداف نقاط تجمع
ال��م��س��ل��ح��ي��ن وم��س��ال��ك تحركهم
ف��ي أع��ال��ي ال��ج��رود رأس بعلبك
باألسلحة الثقيلة ،باإلضافة إلى
تمشيط منطقة االشتباكات بحثا ً
عن مسلحين مختبئين.
وف���ي ب��ي��ان الح���ق ن��ع��ت ق��ي��ادة
ال��ج��ي��ش  -م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه،
العسكريين الذين استشهدوا في
المعركة وهم:
المالزم األول أحمد محمود طبيخ
(دورس  -قضاء بعلبك ،الرقيب
محمد نيازي ناصر الدين (الكواخ

�إعالنات ر�سمية

 قضاء الهرمل).الجندي بالل خضر أحمد (شان
 قضاء عكار) ،المجند محمد عليع�لاء الدين(جديدة مرجعيون)،
المجند حسن رمضان ديب (تكريت
– عكار) .في حين ذكرت معلومات
أن��ه سقط م��ن المسلحين ستون
قتيالً وعشرات الجرحى.
وت��اب��ع رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة تمام
س�لام ف��ي ات��ص��ال هاتفي م��ع قائد
الجيش العماد ج��ان قهوجي آخر
التطورات في منطقة رأس بعلبك.
وأكد سالم دعمه الكامل للجيش في
ما يقوم به دفاعا ً عن لبنان وصونا ً
ألم��ن اللبنانيين .وش��دد على «أن
اللبنانيين يقفون صفا ً واحدا ً وراء
جيشهم وليس أمامهم م��ن خيار
س��وى االنتصار في ه��ذه المعركة
المفروضة عليهم ،ول��ن يسمحوا
لحفنة من اإلرهابيين بكسر قناعتهم
الوطنية والعبث باستقرارهم».

باب اإلمارة الشمالية

وأكدت مصادر عسكرية لـ»البناء»
أن العملية تميزت برد فعل عسكري
س��ري��ع ،وبهجوم معاكس قاربه
الجيش على تلة الحمرا وتموضعه
على حدود التلة» ،مشيرة إلى «أن
ال��ت��ق��دم إل��ى معاقل المجموعات
اإلرهابية على الحدود ينتظر تقدير
ال��م��وق��ف السياسي المبني على
الوضع السياسي والعملياتي».
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك��دت المصادر
«أن جبهة النصرة تحاول إع��ادة
فتح المحور الشمالي -الشرقي
للوصول إل��ى منطقة الشمال عبر
رأس بعلبك  -ال��ق��اع ،عند ح��دود
بلدة القصر اللبنانية التي تقع
عند حدود بلدة القصير السورية،
لتشكيل قاعدة انطالق نحو شمال
لبنان ،إلقامة إم��ارة في الشمال،
وهذا ما يفسر الهدوء النسبي الذي
يسيطر على الشمال».
وأك���دت ال��م��ص��ادر»أن العملية
التي نفذتها جبهة النصرة فشلت
مبدئيا ً عندما وض��ع الجيش يده
على السيارة المفخخة في عرسال
أول من أمس ،وهذه كانت جزءا ً من
العملية التي كانت ستنفذ في رأس
بعلبك».
وأشارت المصادر «أن األخطر من
ذلك ارتباط جبهة النصرة بقيادة
المنطقة الشمالية في إسرائيل من
خالل مواءمة العمليات اإلسرائيلية
م��ع جبهة ال��ن��ص��رة» .واع��ت��ب��رت
أن ه���ذه العملية «ت��أت��ي خدمة
للتكتيك اإلس��رائ��ي��ل��ي ،بعد تنفيذ
عملية القنيطرة ،والحشد الشعبي
الكبير ال���ذي ش���ارك ف��ي تشييع
الشهداء ،إذ تحاول إسرائيل تنفيس
ال��ح��ال��ة ال��م��ع��ن��وي��ة ال��ت��ي أعقبت
العدوان بعملية أمنية في الحدود
الشرقية».
وش����ددت ال��م��ص��ادر ع��ل��ى «أن
منطقة تلة الحمرا فتحت محورا ً
ج��دي��دا ً ال سيما أن��ه��ا ت��ق��ع شمال
منطقة عرسال -اللبوة ،وتعتبرها
جبهة النصرة خاصرة رخوة عبر
رأس بعلبك – القاع».
وأشارت مصادر عسكرية أخرى
إلى «أن المسلحين أرادوا اختبار
الوضعية العسكرية الجديدة بعد
زي��ارة قائد الجيش عرسال ،فضالً
ع��ن أن ه���ؤالء ي��ح��اول��ون الضغط
ع��ل��ى ال��ج��ي��ش ل��ل��ت��راج��ع لتصبح

حركتهم اتجاه عرسال أكثر مرونة،
بعد عجزهم أم��ام ق��وات الجيش
السوري ال��ذي منعهم وح��زب الله
في القلمون ،من اتخاذ أي موطئ
قدم في القلمون».

 ...وتحذير «إسرائيلي»
للبنان وسورية

وت���راف���ق ال���ع���دوان التكفيري
اإلره��اب��ي على الجيش مع تحذير
«إسرائيل» كالً من لبنان وسورية
من السماح بشن هجمات عليها من
أراضيهما .وأوض��ح وزي��ر الحرب
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» م��وش��ي��ه يعلون
ف��ي ب��ي��ان أن «إس��رائ��ي��ل ستعتبر
الحكومات واألنظمة والمنظمات
ال��م��ت��اخ��م��ة ل��ح��دوده��ا الشمالية
مسؤولة عما ينطلق من أراضيها».
وأشار إلى أن «إسرائيل» ستنتزع
ث��م��ن�ا ً ف��ي م��ق��اب��ل أي ض��رر يلحق
بسيادتها ومدنييها وجنودها».
وتزامن هذا التهديد مع استقدام
العدو مزيدا ً من التعزيزات البشرية
والعسكرية إلى الحدود مع لبنان
وسورية.
على خ��ط آخ��ر ،تتابع األجهزة
األم��ن��ي��ة رص��د ال��وض��ع ف��ي مخيم
عين الحلوة الذي لجأ إليه اإلرهابي
ش��ادي ال��م��ول��وي ف��ي ظ��ل تناقض
التصريحات الفلسطينية حول
ه��ذا األم��ر .فبعدما كانت «عصبة
األن��ص��ار» صرحت ب��أن المولوي
م��وج��ود ف��ي المخيم ،لفت عضو
اللجنة المركزية في حركة فتح عزام
األحمد إلى أنه لم يسمع من ممثل
«العصبة» في اجتماع الفصائل
الفلسطينية في السفارة الفلسطينية
أول من أمس أن المولوي موجود
في المخيم .وشدد األحمد بعد لقائه
أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق
والعماد قهوجي على أن يكون حل
قضية المطلوبين سياسيا ً وليس
أمنياً ،متوقعا ً أخبارا ً جيدة خالل
الساعات المقبلة.
ف��ي غ��ض��ون ذل��ك ،ع��زز الجيش
إج���راءات���ه األم��ن��ي��ة ع��ل��ى م��داخ��ل
المخيم ودقق في السيارات وهويات
الداخلين والخارجين منه.

حوار عون  -جعجع
يختلف عن التفاهم
مع حزب الله

سياسياً ،يلتقي رئ��ي��س جهاز
اإلع�ل�ام وال��ت��واص��ل ف��ي «ال��ق��وات
اللبنانية» ملحم رياشي ،األسبوع
ال��م��ق��ب��ل رئ��ي��س «ت��ك��ت��ل التغيير
واإلصالح» النائب ميشال عون في
الرابية ،في حضور النائب إبراهيم
كنعان ،لمتابعة البحث في ورقة
العمل المقدمة من الطرفين .وأشار
كنعان لـ»البناء» إل��ى «أن اللقاء
سيعقد بعد انتهاء الطرفين من
وضع المالحظات على المسودة»،
مشيرا ً إل��ى «أن العمل ج��ار على
تنظيم العالقة مع القوات المقطوعة
منذ سنوات وإيجاد قواسم مشتركة
في ظل الخالفات الجوهرية على
الكثير م��ن األم����ور» ،واعتبر «أن
الحوار مع القوات يختلف عن ورقة
التفاهم التي وقعت بين حزب الله
والتيار الوطني الحر».

بوغدانوف يبحث الحرب �ضدّ «داع�ش» مع م�ست�شار هوالند
ب��ح��ث م��ي��خ��ائ��ي��ل ب��وغ��دان��وف،
مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،مع إمانويل
ب��ون ،مستشار الرئيس الفرنسي،
الوضع في سورية ولبنان ومحاربة
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية
أمس إن بوغدانوف التقى بون في
موسكو ،وبحثا مع ّمقا ً المشكلة
الشرق أوسطية مع التركيز على

ال��وض��ع ف��ي س��وري��ة ول��ب��ن��ان بما
في ذل��ك مواجهة تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي.
وأوض��ح��ت الخارجية الروسية
أنه ت ّم تأكيد دعم الحوار الروسي ـ
الفرنسي الفعّ ال حول جدول األعمال
اإلقليمي لما فيه من مصلحة مشتركة
للبلدين.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت ش��نّ طيران
التحالف الدولي بقيادة الواليات

ال��م��ت��ح��دة  25غ���ارة ع��ل��ى م��واق��ع
«داع������ش» ع��ل��ى م����دار ال��ي��وم��ي��ن
الماضيين ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق،
حسبما ذكر بيان للتحالف أمس.
وذك��ر البيان أنّ  12غ��ارة ج ّوية
ُن ّفذت في سورية ،عشر منها قرب من
بلدة عين العرب المحاصرة أصابت
س��ب��ع وح����دات ت��اب��ع��ة للتنظيم،
ودم��رت غ��ارة ج ّوية قرب الحسكة
ح ّفارة نفط متنقلّة.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
}يا �أيتها النف�س المطمئنة ارجعي �إلى ربك را�ضية مر�ضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي{
�صدق اهلل العظيم

رئيس حزب االتحاد واللقاء الوطني عبد الرحيم مراد
ينعى إليكم
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره فقيدنا الغالي

المرحوم الحاج

محمد عبد الرحيم مراد
(أبو وفيق)

المرحوم وفيق ،األستاذ غازي ،األستاذ جميل
		
أبناؤه:
بنتاه وصهراه :الحاجة أم حسين (منيرة) زوجة معالي األستاذ عبد الرحيم مراد
الحاجة أم خالد (ليلى) زوجة الحاج محمود أبو ناصيف
		
تقبل التعازي اليوم الجمعة  23كانون الثاني  2015في منزله في بلدة غزة ـ البقاع الغربي .ويوم
غ ٍد السبت من الساعة  10:00صباحا ً حتى  8:00مسا ًء في بيروت ـ تلة الخياط ـ بناية كنده ـ طابق
أول ـ منزل الوزير عبد الرحيم مراد.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب وألهله الصبر والسلوان.

الآ�سفون� :آل مراد و�آل هزيمة و�آل �أبو نا�صيف وعموم �أهالي غزة

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة التحصيل بيروت ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله،
علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني.

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

شركة الوفاء لإللكترونيات ش.م.م.

112195

RT000022723LB

2014/11/21

2014/12/24

حليم توفيق دانيال

32672

RT000025402LB

2014/11/21

2014/12/05

خديجة بشير شبارو

135537

RT000025579LB

2014/11/21

2014/12/05

هناء محمد نظام

545924

RT000026498LB

2014/11/21

2014/12/05

مارينا هيكل نوفل

649509

RT000026249LB

2014/11/20

2014/12/06

مجموعة الدوحة للمقاوالت ش.م.م.

695022

RT000026334LB

2014/11/21

2014/12/08

شركة بافيون العقارية ش.م.م.

759

RT000032857LB

2014/11/21

2014/12/05

شركة المجموعة الدولية العقارية

4671

RT000033232LB

2014/11/21

2014/12/05

حبيب رزق الله عيرانجي

64466

RT000032834LB

2014/11/21

2014/12/05

سوكدين لبنان ش.م.ل.

74807

RT000033770LB

2014/11/21

2014/12/05

اسعاف حسين المقداد

166974

RT000034647LB

2014/11/21

2014/12/05

أديب بندلي غرابي

237829

RT000035196LB

2014/11/21

2015/01/02

وسام جورج فياض

293308

RT000027588LB

2014/11/19

2014/12/09

فري جيغا ستور كومباني ش.م.م.

2022821

RT000034134LB

2014/11/21

2014/12/05

عبد الرزاق محمد الخالدي

32459

RT000038945LB

2014/11/21

2014/12/05

يسرى عبد الكريم حاموش /قطيش

37489

RT000038660LB

2014/11/21

2014/12/05

سليم أحمد الطيارة

38224

RT000038672LB

2014/11/21

2014/12/08

عدنان حسن وهبي

39217

RT000038680LB

2014/11/21

2014/12/10

جمال منير الحوت

86294

RT000039308LB

2014/11/21

2014/12/05

مستشار والكومبيوتر واالتصاالت

133301

RT000039421LB

2014/11/21

2014/12/05

ادفانست كومبيوتر اند نتورك
تكنولوجي ش.م.م.

135916

RT000039428LB

2014/11/21

2014/12/08

اللؤلؤة لصناعة األقمشة لبنان
ش.م.ل.

204792

RT000038447LB

2014/11/21

2014/12/05

سيتي لنك ش.م.م.

208632

RT000038453LB

2014/11/21

2014/12/05

بروفيسيونال مالتيميديا سيستمس
ش.م.ل.

225544

RT000038881LB

2014/11/18

2014/12/05

ماريا سمير أبي خليل

451629

RT000037156LB

2014/11/19

2014/12/08

حسين علي نصرالله

535246

RT000039879LB

2014/11/21

2014/12/05

نهاد محمد الجمل

655719

RT000037311LB

2014/11/21

2014/12/08

ناتالي يوسف نحاس نجاريان

1016318

RT000037730LB

2014/11/21

2014/12/08

مجوهرات ضاحي ش.م.م.

1225127

RT000039495LB

2014/11/21

2014/12/05

محمد محمود قاسم

1645684

RT000039562LB

2014/11/21

2014/12/12

محمد حميد شري

68296

RT000040771LB

2014/11/21

2014/12/05

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 72

�إعالنات ر�سمية
إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض العائد لتقديم وتركيب خزان
بسعة  12000م 3لمادة الفيول أويل في
معمل الجية الحراري ،موضوع استدراج
ال��ع��روض رق���م ث 4د 5899 /ت��اري��خ
 ،2014/6/6قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2015/2/20عند نهاية الدوام الرسمي
الساعة .11.00
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 ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره/500.000/ل.ل.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/1/22
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس
ملحم خطار
التكليف 122
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/1/12على المتهم عبد المحسن
محمد الكتاب جنسيته سوري محل إقامته
صيدا وال��دت��ه خلفه عمره  1983أوق��ف
غيابيا ً بتاريخ  2012/11/9فار بالعقوبة
التالية أشغاال ً شاقة مؤبدة وفقا ً للمواد
 640 /639و 201/640/139من قانون
العقوبات الرتكابه جناية سرقة ومحاولة
وقررت إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت
له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2015/1/12
الرئيس المنتدب
القاضي
هاني الحبّال
التكليف 130
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/12/23ع��ل��ى ال��م��ت��ه��م رج��ب
اب��راه��ي��م غ��ون��ان��ي Rajab Ibrahim
 Ghonaniجنسيته تركي محل إقامته
مجهول اإلق��ام��ة /تبلغ بواسطة النشر
وال��دت��ه عدلة  Adlaعمره  1953أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2013/7/10بالعقوبة
التالية عشرين سنة أشغاال ً شاقة وثمانين
مليون ليرة غرامة وفقا ً للمواد 201/125
و 219/2/464م��ن ق��ان��ون العقوبات
الرتكابه جناية مخدرات وتزوير وقررت
إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً
إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2014/12/23

الرئيس
التكليف 130
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/1/12على المتهم درغام مصطفى
ط��ل��ي��س م��ل��ق��ب «م��ن��ذر ط��ل��ي��س» سجله
 81/197بريتال جنسيته لبناني محل
إقامته بريتال والدته غ��ادة عمره 1994
أوق���ف غ��ي��اب��ي�ا ً ب��ت��اري��خ 2014/2/19
بالعقوبة التالية ست سنوات أشغاال ً شاقة
وفقا ً للمواد  4 /638عقوبات و/ 649
 202 /642من قانون العقوبات الرتكابه
جناية سرقة وقررت إسقاطه من الحقوق
المدنية وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة
مدة فراره.
في 2015/1/12
الرئيس المنتدب
القاضي
هاني الحبّال
التكليف 130
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/1/12على المتهم غازي محمود
سليم شمص سجله  132 /124ب��وداي
جنسيته لبناني محل إقامته بوداي والدته
زينب عمره  1978أوق��ف غيابيا ً بتاريخ
 2014/3/6بالعقوبة التالية األشغال
الشاقة المؤبدة وخمسين مليون ليرة
غرامة بعد االدغ���ام وفقا ً للمواد / 125
مخدرات و 463و  454/463من قانون
العقوبات الرتكابه جناية مخدرات وتزوير
واستعماله وق��ررت إسقاطه من الحقوق
المدنية وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة
مدة فراره.
في 2015/1/12
الرئيس المنتدب
القاضي
هاني الحبّال
التكليف 130
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/1/12على المتهم ربيع سليمان
العلي سجله  /39المسعودية جنسيته
لبناني محل إقامته المسعودية والدته
فطوم عمره  1988أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2014/4/16بالعقوبة التالية خمس
سنوات أش��غ��اال ً شاقة وفقا ً للمواد 335
و  4/638من قانون العقوبات الرتكابه
جناية تأليف عصابة وس��رق��ة وق��ررت
إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً
إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2015/1/12
الرئيس المنتدب
القاضي
هاني الحبّال
التكليف 130

إعالن
تعلن كهرباء لبنان ب��أن مهلة تقديم
ال��ع��روض ال��ع��ائ��د الس��ت��ق��ص��اء األس��ع��ار
ألعمال هندسة مدنية لتركيب محول قدرة
ف��ي محطة بصاليم الرئيسية ،موضوع
اس��ت��دراج ال��ع��روض رق��م ث 4د9892/
تاريخ  ،2014/12/11قد م��ددت لغاية
ي��وم الجمعة  2015/2/20عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبين في االشتراك باستقصاء
األس��ع��ار ال��م��ذك��ور أع�ل�اه ال��ح��ص��ول على
نسخة مجانا ً من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ أمانة السر ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر.
علما ً بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض الموردين ال ت��زال سارية المفعول
وم��ن الممكن ف��ي مطلق األح����وال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق «»12
ـ المبنى المركزي.
بيروت في 2015/1/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس ملحم خطار
التكليف 112
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمود محمد كحيل لموكله جمال
رضا حرب أحد ورثة نهلة محمود طه شهادة
قيد بدل ضائع للعقار  1241نبطية التحتا.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية وبنت
جبيل
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب شوقي أبو الحسن لموكلته فايزه
أحمد لمع شهادة قيد ب��دل ضائع للعقار
 568جرجوع.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية وبنت
جبيل
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي كامل ناصر لموكله محمود
حسين ناصر سند تمليك بدل ضائع للعقار
 2994أنصار.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية وبنت
جبيل
محمد طراف
إعالن
من امانة السجل العقاري في النبطية
طلبت تغريد محمود قديح لموكلتها
هند حسين قشمر وريثة أديبة علي سعيد
شهادة قيد بدل ضائع للعقار  247يحمر.
للمعترض  15يوما ً للمراجعة
أمين السجل العقاري في النبطية وبنت
جبيل
محمد طراف

