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تركيا تدخل الحرب ( ...تتمة �ص)1

وف��ي الموضوع الداخلي ،دع��ا السيد نصرالله إلى
«م��ع��اودة الجهد الداخلي الوطني لح ّل مسألة رئاسة
الجمهورية وعدم انتظار المتغ ّيرات في المنطقة ،والخارج،
ألنّ المنطقة متجهة إلى مزيد من المواجهات واألزمات».
وأكد دعم حزب الله الحكومة ومواصلة عملها ألنّ البديل
عنها هو الفراغ ،وشدّد على أننا سنتعاطى بإيجابية مع
موضوع آلية اتخاذ القرار ،داعيا ً جميع الفرقاء للتعامل
معه بإيجابية أيضاً.
وشجع أيّ حوار بين أيّ مك ّونات سياسية لبنانية «ألنّ
ّ
ذلك أفضل السبل المتاحة أمامنا» ،مؤكدا ً «مواصلة الحوار
مع تيار المستقبل ال��ذي أنتج بعض األم��ور اإليجابية
التي كانت ضمن توقعاتنا ونأمل بأن نتوصل إلى نهاية
إيجابية».
ودعا السيد نصر الله إلى تعميق العالقة بين حزب الله
والتيار الوطني الحر وعقد تفاهمات مشابهة على مستوى
الوطن ،مشيرا ً إلى أنّ «أهمية هذا التفاهم مع التيار تتكشف
تباعاً».
ودعا السيد نصرالله إلى تواصل الخطة األمنية في
البقاع لكنه أشار إلى انه إلى «جانب الخطة األمنية في
البقاع نحن نحتاج إلى أمرين :الخطة اإلنمائية للبقاع
وح ّل مشكلة عشرات اآلالف من المطلوبين باستنابات
قضائية تافهة وألسباب بسيطة جداً».
ورك��ز السيد نصرالله في خطابه على تهديد التيار
التكفيري ليس لبعض األنظمة ب��ل ل��ك� ّل ال��ب�لاد وك � ّل
الشعوب .ودعا الدول الخليجية إلى مقاربة ملفات المنطقة
بطريقة أخرى ألنّ التهديد يطاول الجميع ،كما دعا شعوب
المنطقة إلى «أن تبادر كما بادرنا في سورية والعراق وأال
تنتظر استراتيجيات دولية» .واعتبر «أن من يراهن على
األميركيين يراهن على سراب وعلى من يتآمر عليه».
ور ّد السيد نصر ال��ل��ه على م��ن يطالب ح��زب الله
باالنسحاب من سورية بالقول« :أدعوكم لنذهب سوية إلى
سورية وتعالوا لنذهب إلى العراق وإلى أيّ مكان نواجه
فيه هذا التهديد الذي يتهدّد أمتنا» .كما أعرب عن تأييده
الدعوة إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة اإلرهاب،
والتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري لمواجهته.
وعن مواقف حزب الله األخيرة من الحكومة البحرينية،
قال األمين العام لحزب الله «إنّ من ينتقد موقفنا ويعتبر
أنه يسيء إلى عالقات لبنان مع دولة شقيقة ،عليه عدم
التدخل في سياسة بلد آخر ال سيما سورية .موقفنا من
البحرين يجب أن يشكره كل حريص على بلد عربي وال

يحق لمن يتدخل في سورية عسكريا ً وسياسيا ً أن ينتقد
موقفنا السلمي في شأن الحراك في البحرين».
وأكد السيد نصرالله للعدو «اإلسرائيلي» أن دم الشهيد
عماد مغنية سيبقى يالحقه ويطارده.
ووسط أجواء خطاب السيد نصرالله الهادئ داخليا ً
وخطاب الحريري الناري تنعقد جلسة حوار جديدة بين
حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة غدا ً لمتابعة
البحث في الموضوع األمني وتقويم الخطة األمنية في
البقاع.

لقاء عون وجعجع قريب

وفي شأن داخلي آخر ،أكد رئيس المجلس العام الماروني
الوزير السابق وديع الخازن «أن اللقاء بين رئيس تكتل
التغيير واإلصالح العماد ميشال عون ورئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع بات قريباً» ،الفتا ً بعد لقائه عون
في الرابية إلى أنه «ال يمكن أن يحصل اجتماع بين العماد
عون والدكتور جعجع من دون نتائج تكون ايجابية جدا ً
على البعدين المسيحي والوطني» .ورأى «أن االنتخابات
الرئاسية تكتسب أهمية خاصة ،ألنها ستحدّد في مواصفات
الرئيس العتيد الدور المسيحي في الدولة والمنطقة».
ونقل زوار الرابية عن عون «تأكيده ض��رورة إيجاد
مخرج للفراغ الرئاسي بأسرع وقت ممكن بعد االنهيار
المفاجئ على الصعيد الحكومي» .وأشاروا إلى «أن هذا
األمر سيسرع من لقاء الجنرال الدكتور جعجع للوصول
إلى توافق رئاسي ،فضالً عن البحث في ملفات أخرى ال
سيما الوضع المسيحي في لبنان والمنطقة».
من ناحية أخرى ،مددت والية األمين العام للمجلس
األعلى للدفاع اللواء محمد خير ستة أشهر بقرار من وزير
الدفاع الوطني سمير مقبل.

إدانة واسعة
لذبح المصريين في ليبيا

إل��ى ذل���ك ،أجمعت ال��ق��وى السياسية م��ن مختلف
االتجاهات في لبنان على إدانة العمل اإلرهابي الذي أقدم
عليه «داعش» في ليبيا بذبحه  21مواطنا ً مصرياً ،وأكدت
«أن الحرب ضد اإلرهاب يجب أن تكون واحدة وموحدة»،
داعية إلى «التعاون الجدي الستئصال اإلرهاب والتطرف
القاتل ال��ذي ي��زرع اإلج���رام وال��رع��ب وي��ه��دد االع��ت��دال
واالستقرار».

العا�صمة الم�ستباحة (تتمة �ص)1
واللقاء والتفاعل .أما الساحات العامة فقد عوملت بغرابة.
ساحة الشهداء التي كانت تضج بالحركة والحياة وتفتح
ذراعيها للبنانيين يقبلون عليها من كل صوب تم حرمانها
من دورها ومحتواها وجمالها .وساحة الدباس العريقة
بمحالها ودورها ومنتدياتها تم اإلجهاز عليها وتحولت إلى
مجرد طريق .أما ساحة رياض الصلح التي كانت تزهو
بمساحاتها وعماراتها ومقاهيها فقد تحولت بعد مصادرة
منطقة كبيرة منها لصالح أبنية تجارية ،إلى طريق آخر
يحاول نسيان ما كان من تحوالت الزمان وتالعب في
تراث االستقالل.
ومن دون أن نتغاضى عما يجري اآلن من مناورات
ومحاوالت تتناول الملعب البلدي ،وحرج بيروت ،والمسلخ
«الحديث» والحوض الرابع ومنطقة الكرنتينا فضالً عن
حديقة النورماندي (بين البيال والسان ج��ورج) ،التي
يؤجل العمل فيها سنة بعد سنة لصالح القضم والهضم
وشركات الحكام وأزالم��ه��م ،فإن إق��دام المسؤولين عن
بيروت وتراثها بالترويج لحملة «الزيتوني باي» وإحالله
محل خليج مار جرجس يشكل محاولة موصوفة لتزوير

حقائق تاريخية مدونة في الضمائر والكتب والسجالت
واألسفار .فعندما تعلق الالفتات باالسم الملتبس على
الجدران ويحفر هذا االسم المفتعل على الحجارة المنمقة
وتزرع فكرته في األذهان بواسطة الدعاية اإلعالم فمعنى
ذلك أن األمر ليس عابرا ً وإنما يعكس توجها ً رسمه عقل
غريب عن بيروت الميثاق وغريب عن تاريخ البلد ،لكنه
مصمم على تغيير الهوية ومسح الذاكرة مستفيدا ً من
تواطؤ قوى سياسية فاعلة خدّرها المال وسوء اإلطالع.
ملخص ال��ق��ول إن ب��ي��روت ت��ك��اد تختنق بانحسار
المساحات الخضراء ،وهجرة المالعب الرياضية وانتشار
العوائق والفوضى في شوارعها ،وغياب المؤسسات
الساهرة عليها ،فضالً عن انهماك المسؤولين الكبار عنها
بلعبة الخالف والمحاصصة فيما ناطحات السحاب،
متسلحة بأسوأ قانون للبناء ،تسد المنافذ وتحجب الهواء
وتشل الحركة .أما التطمينات التي تزدحم بها المنابر
فال يصمد أثرها حتى لساعات أمام معطيات تدمي القلب
وتعصر الروح.

بشارة مرهج

عماد مغنية ( ...تتمة �ص)1
أنتَ اآلن ...تفيض بحقيقتك بعد أن استوجبك التأويل
حتى آخر خفقة مقاومة.
أنت اآلن ...في الضوء
بعد عم ٍر أطبق فيه الظالم على بدر وجهك.
ماذا يُكتب عنك ،والمقاومة سيرتك الذاتية.
وكيف يُستدل عليك ،وكل العالمات في تالل الغِ فاري
وأوديتها تحمل شارتك.
ما العدو حين تكون؟
�ج ال��ع��د ّو من هدير صوتك من دون أن يُسمع لك
ض� َّ
صوت ،ومن ضرباتك من دون أن ُي َرى لك أثر .فقد أدركتَ
منذ بواكير عملك في الجهاد وامتهانك مهنة المقاومة أنّ
البأس وحده أم المعارك.
ال أخفيك يا عماد أني كنت أبحث لك عن صفة ُتشبهك
إلى ح ٍد ما ،تجتمع فيها األلوان واألبعاد واألشكال ،فوجدت
أنّ الياقوت فيه من الشرف والخواص ما ليس في غيره من
الدرر والجواهر .وأنّ ألوانه عديدة فمنها األحمر واألخضر
واألصفر واألزرق واألبيض...
وأن أنواعه عديدة منها ما يتكون في البحر ويسمى
«المك َت َنف» ،من الكنف بمعنى الحفظ واإلح��اط��ة .وأنّ
خواصه لطيفة منها :أ ّنه حجر لو أدخلتَ فيه سلكا ً ثم
استصفيته لرأيته من ورائه.
وأ ّنه حاد الصفاء ،شديد النقاء ،قوي الضياء ،يحمل
تعابير الظاهر ،وعمق الباطن.
وأل��ط��ف م��ا وج��د ُت��ه ثالثة أش��ي��اء .األول :أنّ التختم
بالياقوت ينفي الفقر .والثاني :أنّ أب��واب الجنة من
الياقوت .والثالث :أن الله خلق الجنة من ُلبنتينُ ،لبنة من
ذهب و ُلبنة من فضة وجعل حيطانها (أسوارها) الياقوت.
وإذا أردنا أن نجري مؤالفة بين ما يوحيه الياقوت وبين
شخصية عماد مغنية بهذه المغامرة الشكلية والتعبيرية
فلن أتردد بوصفه (ياقوتة المقاومة).
فعماد شخصية خفيّة وعميقة شأنه شأن الينابيع
الداخلية .وهو كتيم مغلَق ،وصامتُ مط ِبق ،وغامض
ملغز ،ولكن االنطواء على الذات يتحول في لحظة توهج
حاق االنكشاف والظهور.
تأصلت أشكال عماد في تلك المساحة بين حدين .حد
الشهادة وحد الشهود .فبينا هو في جهاده ال يُرى إال في
ثياب الميدان وإنْ تنوعت وازدانت بأقنعة التنكر ،يعبر
عماد إلى عوالمه المعنوية بعشقه الذي ينبثق من سر
سويدائه ليحط طائره في جاللة األزلية.
فهو ال يرى نفسه إال في مرآة عشق العاشق ،بين إشارة
العبارة وعبارة اإلشارة ،إلى أن يبلغ الفتح بمصباح الدم
ورائعة الشهادة فهناك هناك نهاية العبودية!.
نعم ،يصح ال��ك�لام بخجل ع��ن صفاء عماد ونقائه

وضيائه ،وعن نفيه للفقر في المعيشة والكرامة والحرية
والمعرفة .أليس في األمن غنى وقد جاء به إلينا! وفي
الشهادة عز أب��دي وقد مهد لقوافل الشهداء كي تصنع
النصر! وفي الحرية الحياة وقد نثرها في أجوائنا كعبير
الربيع ،وفي المعرفة التقدم متجاوزا ً ركود الزمن.
كما وأن كلنا يعلم أنه كان بابا ً مفتوحا ً يعبره الوالهون
إلى الجهاد والمقاومة واالستشهاد ،ونعلم أ ّنه كان سورا ً
يحمي حدود الوطن وأرزه ،وفلسطين وجوهرتها القدس
بجمرة فؤاده.
من أج��ل ذل��ك أن��ت يا عماد ياقوتة المقاومة ،جماال ً
وشفافية وتشفعا ً وتحوطا ً واقتحاما ً وإثار ًة للخيال.
كل مشروع وكل فعل مقاومة كان يبدأ من سؤال وكنت
أنت السؤال ،والمستعد الصطياد الجواب لتكتب نصا ً
جهاديا ً يتوسع في أفق التجربة ،التي تحتاج إلى تمر ٍد
دائ ٍم منك على السائد والعادي ،وتخطي مظاهر األشياء
إلى مطاويها ،والخروج من االستحالة إلى الممكن ،لكي
يبقى زمام األمر في مجابهة العدو بيديك.
على م��دى سجنك الطويل كنت ح��را ً طليقاً ،تهرب
من الواقع إلى الحقيقة .الحقيقة المدموغة على جباه
المجاهدين ،وأ ّكفهم وقبضاتهم ،ولم ترحل إال بعد أن بنيت
لهم صروحا ً حجارتها من إيمانٍ وعل ٍم وأملٍ.
في هذا الزمن الحافل بالمتغيرات الحادة ،أنت أولى أن
يجف،
نجعلك عنوانا ً لحديثنا ،لزهونا ،لنصرنا الذي لم ُ
وما تركته لنا مضمرا ً في اآلتي من األيام داخل النسغ الحي
الحب والشهادة ،حاملين عينيك
للرابضين على ثغور
ّ
يرمون بها أقصى العدو.
ال ،لن تعود الساعة إلى ال��وراء ،ولن يعرف اليباس
طريقا ً إلى الوطن .واالخضرار لن تطاوله رياح السموم.
فهذا دمك سيفتتح صورة األشياء القادمة .سيفتتح وجه
المنطقة ،مصيرها ومسارها.
لقد انتهى بك المقام إلى دار الرضوان يا «رضوان» فنم
قرير العين فقد تحقق الوصال ونلت المنال.
يقول صدر المتألهين الشيرازي« :إن الروح اإلنسانية
إذا تجردت عن البدن مهاجرة إلى ربها لمشاهدة آياته
الكبرى وتطه ّرت عن المعاصي والشهوات والتعلقات الح
لها نور المعرفة واإليمان بالله وملكوته األعلى وهذا النور
إذا تأكد وتجوهر كان جوهرا ً قدسياً.
فيا ياقوتة المقاومة لن نتردد أن نحدو هذا البيت من
الشعر:
يا كوكبا ً ما كان أقصر عمره
وكذا تكون كواكب األسحار.
		

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

هناك خطة ت�ستهدف تطويق «�إ�سرائيل» لخنقها

نتنياهو� :سنوات �صعبة قادمة تنتظرنا
قال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إنه يتوقع
سنوات صعبة قادمة بالنسبة لقوات الجيش.
وبمناسبة تسل ِم غادي ايزنكوت رئاسة أركان جيش
االحتالل من بيني غانتش أوضح نتنياهو أنّ السنوات
األرب��ع المقبلة ستكون أصعب بكثير من األرب��ع التي
سبقتها ،مشيرا ً إلى أنّ دوال ً في الشرق األوسط تتفكك
وهو ما يفتح الباب أمام إيران لدخول المنطقة ،على حد
زعمه.
ويتولى إيزنكوت مهامه ألربع سنوات ،وهو معروف
بتردده إزاء توجيه ضربة عسكرية إليران والتي اعتبر

أنها ستضر بالكيان «اإلسرائيلي» أكثر من غيره.
وعمل سكرتيرا ً عسكريا ً لرئيس وزراء ووزير الحرب
السابق ايهود باراك في الفترة ما بين عام  1999و2001
وذكر اإلعالم في تلك الفترة انه كان يجري مفاوضات مع
سورية.
وايزنكوت ،وه��و من أص��ول مغربية ،معروف أيضا ً
بمواقفه األكثر تشدداً.
وكان نتنياهو قال قبل أيام في لقاء وداعي مع رئيس
أركان الجيش بني غانتس ،معتبرا ً أن هناك خطة تستهدف
تطويق «إسرائيل» لخنقها من عدة اتجاهات.

�إعالنات ر�سمية

ال�سيد ومعادالته ( ...تتمة �ص)1
 األه ّم في كالم السيد أبعد من دعوته إلى تحالف إقليمي شامللمواجهة خطر اإلره��اب ،وأبعد من كشفه كون هذا اإلره��اب منتجا ً
مخابراتياً ،يعمل لحساب «إسرائيل» ،وأبعد من إعالنه للمرة األولى
عن قتال الحزب في العراق ،وأبعد من دعوته السعودية لفهم معنى
العناد في سورية واليمن ،والمخاطرة بتج ّذر «داع��ش» فيهما ،ألنّ
هدف «داعش» الحقيقي هو مكة والمدينة ،األه ّم هو أنّ السيد يقدم
تجربة الحزب نواة لجيش عربي شعبي إلنهاء اإلره��اب ،ألنّ الثقة
مفقودة بجدية الخارج الدولي ،والتفاؤل معدوم باستجابة الكثير
من الحكومات ،جبهة شعبية عربية لمقاومة «إسرائيل» واإلرهاب،
تشكل المقاومة ن��واة جيشها ...تبدو دع��وة إل��ى فتح ب��اب التط ّوع
للشباب والتج ّمعات واألحزاب العربية لالنخراط في هذه الحرب مع
حفظ حقوق التنوع الفكري والسياسي ،وهي نقطة التح ّول الحاسمة
الثانية لحزب الله كقيادة للمرحلة العربية الجديدة التي تولد من رحم
فشل الربيع العربي إلعالن ربيع جديد ،بعد إعالن التمسك بالدور
اإلقليمي علنا ً كشرط لحماية الدور المحلي وعبره حماية لبنان.
ناصر قنديل

باري�س تدعو ( ...تتمة �ص)1
وأضاف أن على الدولة تبديد الشكوك حول دعمها س ّرا ً شبكات إسالمية.
يأتي ذلك فيما جدّدت أحداث الدنمارك األخيرة المخاوف لدى الدول األوروبية
من هجمات جديدة ،وبعبارة «تذوقنا الطعم البشع للخوف» اختصرت
رئيسة الحكومة الدنماركية التجربة التي عاشتها البالد في هجوم كوبنهاغن
المزدوج.
فبعد فرنسا وكندا وأستراليا انتقل الدور إلى الدولة االسكندينافية لتتجدد
المخاوف من هجمات على امتداد أوروبا ،ال تبدو اإلجراءات األمنية قادرة على
منعها.
كما ألغت ألمانيا كرنفاال ً سنويا ً في إحدى بلداتها ،نتيجة مخاوف من هجوم
محتمل ،في حين بريطانيا تأهبت تحسبا ً لتكرار السيناريو الدنماركي على
أراضيها .حيث خطر شن المتشددين هجمات في فرنسا ال يزال مرتفعا ً على نحو
خاص ،بحسب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي أكد أن «اإلجراءات
األمنية االستثنائية ستظل قائمة طالما هناك ضرورة لذلك».

فرن�سا توقع مع م�صر عقد ًا
لت�صدير  24مقاتلة «رافال»
وقعت فرنسا ،أمس في القاهرة ،أول عقد لتصدير طائرات «رافال» مع مصر
التي اشترت  24طائرة.
ووقع رئيس مجلس إدارة شركة «داسو» لصناعات الطيران ،إريك ترابييه،
العقد في القصر الرئاسي بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير
الدفاع الفرنسي جان  -إيف لودريان ونظيره المصري صدقي صبحي.
ووقعت مصر عقدين آخرين لشراء فرقاطة متعددة المهمات تصنعها مجموعة
الصناعات البحرية «دي.سي.إن.إس» ،إضافة إلى صواريخ من إنتاج شركة
«إم.بي.دي.إيه» .والقيمة اإلجمالية للصفقة تبلغ  5.2مليار دوالر.
وفي هذا السياق ،قال ل��ودري��ان« :إن بلدينا يشنان حملة مشتركة ضد
اإلرهاب ...إنه عصر جديد للتعاون الثنائي بين باريس والقاهرة».
وكان وزير الدفاع الفرنسي ،جان إيف لودريان ،قد وصل إلى القاهرة لتوقيع
عقد أول صفقة لبيع طائرات «رافال» الفرنسية المقاتلة ،مفخرة صناعة الطيران
الفرنسية ،في خطوة تعكس دعم باريس للرئيس المصري وسط أجواء توتر
جيوسياسية.
وعلق لودريان على الصفقة بالقول إنه «عقد استثنائي لصناعاتنا الدفاعية
يبرز قيمة الرافال ،وهي طائرة عالية األداء».
وقد أنجزت الصفقة في وقت قياسي استغرق بالكاد ثالثة أشهر بطلب من
مصر التي تريد تنويع مصادر أسلحتها ،كما تعكس الصفقة دعم فرنسا المعلن
للنظام المصري في منطقة تشهد حالة انعدام استقرار.
وصرح لودريان ،بأن «الرئيس السيسي لديه حاجة استراتيجية تكمن
في ضمان أمن قناة السويس التي تشكل ممرا ً لجزء كبير من الحركة البحرية
العالمية» .وتابع« :هذا أول سبب لإلسراع في اكتساب قدرات بحرية وجوية
لتأمين سالمة» هذا الممر.
إعالن مزايدة
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ زحلة
القاضي رلى أبو خاطر
المن ّفذ :خليل جورج ورده ـ بوكالة األستاذ سليم بريدي
المن ّفذ عليها :شركة مركيز فاينانسينغ هولدنغ ش.م .بشخص السيد ابراهيم جابر
ابراهيم الشرقاوي ـ مجهولة محل اإلقامة ـ مقيمة سابقا ً في زحلة ،سنتر ورده ،بلوك D
بالمعاملة التنفيذية رقم  2013/742ين ّفذ المنفذ بدالت إيجار بقيمة $/4160/عدا
الرسوم والفوائد بموجب عقد إيجار.
الموجودات المطروحة للبيع:
النوع

إعالم تبليغ تحصيل 86
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 موقع اإللكتروني.
اسم المكلف
جالل عبد الرحمن شبارو

1266772

RT000037791LB

2014/12/29

محمد صفوح علي المسكي

35508

RT000038484LB

2014/12/29

2015/01/12

بالديو للتصميم والهندسة المعمارية

6535

RT000038504LB

2014/12/29

2015/01/13

سرفيكو ش.م.ل.

6912

RT000038531LB

2014/12/29

2015/01/05

شركة بوهوف لبنان

11009

RT000038642LB

2014/12/29

2015/01/13

سمير محمد دمج

36060

RT000038599LB

2014/12/29

2015/01/13

شركة البحوث ش.م.م.

5133

RT000038899LB

2014/12/29

2015/01/13

محمد حسن السيد

31090

RT000038927LB

2014/12/29

2015/01/13

مازن محمد فتوح

38258

RT000038673LB

2014/12/29

2015/01/14

عباس علي الهزيم

40229

RT000038740LB

2014/12/29

2015/01/19

شركة برونو اندجو وشركاه

66574

RT000039191LB

2014/12/29

2015/01/13

رائف علي مرتضى

140845

RT000039430LB

2014/12/29

2015/01/13

مونتين غرين ش.م.ل.

177891

RT000039256LB

2014/12/29

2015/01/13

شركة يوني غروب

189031

RT000039338LB

2014/12/29

2015/01/13

شركة واتر ماستر ش.م.م

2414

RT000052488LB

2014/12/30

2015/01/05

تيكو تيكو لصاحبها محمود منصور

56592

RT000049171LB

2014/12/29

2015/01/08

ستو ماركت ش.م.ل .القابضة

64604

RT000052487LB

2014/12/30

2015/01/05

دانيا ش.م.م .الشركة العربية اللبنانية للمشاريع الزراعية

86993

RT000042089LB

2014/12/30

2015/01/08

شركة ارنبه الخردجي ش.م.م.

219252

RT000042106LB

2014/12/27

2015/01/07

ليبانيز كارتز ش.م.ل.

309245

RT000052484LB

2014/12/30

2015/01/08

شركة صقر العرب ش.م.م.

974560

RT000041751LB

2014/12/29

2015/01/08

نوكيا انترناشيونال أوي/فرع لبنان

1394497

RT000052490LB

2014/12/30

2015/01/05

شركة  PYTHON TELECONش.م.ل .هولدنغ

2013764

RT000049183LB

2014/12/30

2015/01/20

دي ان اي ش.م.م.

2031313

RT000049185LB

2014/12/29

2015/01/08

يافي فوندايشن (هولدنغ) ش.م.ل.

2116378

RT000049188LB

2014/12/29

2015/01/05

فكري شاتيال

2845522

RT000049190LB

2014/12/30

2015/01/12

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

إعالن
 7شباط 2015
ت��دع��و مؤسسة م��ي��اه ب��ي��روت وجبل
لبنان المشتركين الواردة أسماؤهم أدناه
ال��ذي��ن ص���درت بحقهم أوام���ر تحصيل،
التقدم من صندوق المؤسسة الرئيسي
في بيروت ـ بدارو ـ شارع سامي الصلح ـ
ملك شدراوي ،خالل مهلة أقصاها خمسة
عشر يوما ً من تاريخه ،لتسديد المبالغ
المتوجبة عليهم تحت طائلة تنفيذ أوامر
التحصيل المذكورة.
رقم االشتراك

0040534
0040864
0040963
0041035
0041864
0042660
0042666
0042792
0042880
0043080
0044178
0044427
0044647
0044754
0044970
0045141
0045470
0045910
0046070
0046610
0046641
0047332
0047592
0047914

قيمة التخمين
بالدوالر

بدل الطرح بالدوالر

1000

600

0048421

 2ـ كرسي جلد عدد /8/لون بني

800

480

 3ـ سجادة لون بريك وباج 3م×120سم

100

60

 4ـ طاولة خشب لون بني مع طاولة ملفات متحركة

250

150

 5ـ كرسي مكتب لون بني جلد وخشب متحركة

200

120

 6ـ خزانة ملفات  6درف خشب لون بني 2.5م×40سم ارتفاع متر واحد

400

240

 7ـ خزانة متحركة على دواليب خشب لون بني من درفتين وجارور

150

90

 8ـ تلفون باناسونيك  +تلفون السلكي باناسونيك

70 = 40+30

42

 9ـ جهاز فاكس HP

150

90

 10ـ غرفة جلوس للمكتب مؤلفة من كرسي لشخص واحد عدد /2/جلد 800
أسود وخشب لون بني ومقعد لشخصين نفس اللون والمواصفات

480

200

120

 12ـ مروحة Magic

15

9

 13ـ طاوالت دخان واحدة كبيرة وواحدة وسط وواحدة صغيرة

100

60

 14ـ سجادة 2م×1م

100

60

 15ـ سجادة 3م×2م

150

90

 16ـ خزانة واجهة خشب لون بني مؤلفة من جارورين و 3درف

600

360

 17ـ تلفزيون  LCDنوع  Aocـ  32أنش

 11ـ مقعد من الجلد عدد/2/لون بني وخشب لشخص واحد

150

90

 18ـ تابلو حائط عدد/11/

330

198

 19ـ ساعة حائط كوارتز عدد/1/

25

15

 20ـ طاولة كمبيوتر لون أسود

40

24

 21ـ مكتب خشب عدد /3/اثنان لون بني وواحد كرزي

600

360

 22ـ كرسي جلد أسود متحرك عدد/2/

100

60

 23ـ طاولة كمبيوتر خشب

50

30

 24ـ تلفون باناسونيك لو أسود

30

18

 25ـ  UPSعدد2

50

30

 26ـ  CPUماركة  LGعدد/2/

160

96

 27ـ خزانة مكتب درفتين خشب وزجاج لون أسود

80

48

 28ـ دفاية كهرباء ماركة KUNTEL

50

30

 29ـ طاولة مكتب لون بني بشكل زاوية

200

120

 30ـ كرسي متحرك أسود

50

30

 31ـ طاولة دخان عدد /2/واحدة كبيرة وواحدة صغيرة

75

45

 32ـ كرسي جلد لون أسود عدد/5/

150

90

 33ـ خزانة زجاج أسود نوع خشب بني

80

48

 34ـ كبايات شراب عدد/6/

6

3.60

 35ـ منفضة دخان عدد /2/زجاج

2

1.2

 36ـ ملفات مكتب ماركة  EXTRAعدد/9/

18

10.80

 37ـ ساعة حائط مستديرة

18

10.80

 38ـ سجادة لون باج وبريك 2م×120سم

100

60

المجموع

7449

$/4469.40/

موعد المزايدة ومكانها :يوم األربعاء الواقع في  2015/3/4الساعة  11ظهرا ً في قاعة
المحكمة في قصر عدل زحلة تحت إشراف مأمور التنفيذ.
شروط المزايدة :على الراغب بالشراء أن يحضر إلى مكان المزايدة مصحوبا ً بالثمن نقدا ً
أو بموجب شيك مصرفي مع رسم الداللة بمعدل  % 5من قيمة الشراء.
رئيس الكتبة
محمد البرجي

رقم المكلف

تاريخ الزيارة الثانية

2015/01/08

0048169

 1ـ طاولة اجتماع خشب لون بني وأسود عدد واحد

رقم البريد المضمون

تاريخ اللصق

0048430
0048626
0048744

االسم
جريس عبد المسيح
حليم لحود
الياس خوري مر
عبدو كرم
جوزف عبدو فغالي
اروستي نحاس
ورجابديان
اميلي معوض
اسحاق سهاقيان
نادر
انطوان مخول
ابراهام مومجيان
محمد شيط وأحمد غالييني
جوزف بطرس جعجع
نقوال شلياس
اسطفان دورنايان
يوسف فغالي
رايا جوزف حمصي
مصطفى قاسم خولي
جورج أوباجي
اسكندر ابيال
هالجيان اخوان
انطوان حنانيا
اوهانس تلفزيان
نسيب كرم
يوسف حاتوم
جورج قمر
يوسف سليم غطاس
كاترين أرملة موسى

إعالن قضائي
صادر عن محكمة جب جنين المدنية
(الرئيس بو نصار)
بتاريخ  2015/1/26ت��ق��دم السيد
محمد فارس من بلدة كامد اللوز بواسطة
وكيله المحامي أحمد الصفدي باستدعاء
سجل برقم أساس  2015/98أدلى فيه أن
المرحومة فاطمة علي واكد قد توفيت منذ
حوالى ثمانين عاما ً تقريبا ً وانحصر ارثها
بأوالدها من زوجها علي عبد الرحيم علي
المتوفى بعدها وه��م :عبد الغني ـ محمد
ـ نظيرة ـ عذبة ـ مريم ـ ليلى ـ سعدى علي
عبد الرحيم علي وال وارث للمتوفية سوى
من ذكر.
فمن لديه اعتراض أو مالحظات على ذلك
أن يتقدم باعتراضه إلى قلم المحكمة خالل
مهلة أسبوعين من تاريخ نشر هذا اإلعالن
ولصقه على إيوان المحكمة وإال يعتبر كل
تدبير نافذ حتى القرار النهائي.
 6شباط 2015
رئيس القلم
محمد اسماعيل شرانق
إعالن تلزيم
رقم الصادر/94 :ص2
رقم الملف 2015/478
تعلن المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية ،ع��ن إج���راء تلزيم بطريقة
استدراج عروض على أساس تقديم أسعار
لمشروع أعمال صيانة المساحات الخضراء
والحوض المائي وشبكات الضخ والري
حول مبنى اإلدارة لوزارة الطاقة والمياه ـ
كورنيش النهر ـ  2015ـ .2016
ت��ج��ري عملية ال��ت��ل��زي��م ف��ي الساعة
التاسعة م��ن ي��وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع في
.2015/3/10
فعلى األشخاص الطبيعيين والمعنويين
الذين يتعاطون أعمال الزراعة والمشاتل
الزراعية وصيانة الحدائق والمساحات
ال��خ��ض��راء وش��ب��ك��ات ال����ري ال��راغ��ب��ي��ن
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم المحدد لجلسة فض العروض
ـ وفق نصوص دفتر الشروط الخاص الذي
يمكن االطالع والحصول عليه في المديرية

رقم االشتراك

0048795
0049351
0049574
0049576
0049794
0050140
0050346
0050853
0051429
0051885
0051977
0051994
0052173
0052606
0052718
0053074
0053339
0053418
0053507
0053707
0054017
0054157
0054487
0054597
0054665
0054846
0054955
0055052
0055091
0055119
0056104
0056478
0056520

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 216
االسم

رقم االشتراك

0057362

ماجدة بهجت دياب

0057438

خوسروف بربريان

0057852

كريم جبران

0057967

توفيق حاتوني

0058339

غرابيت كوكوريان
اليزابيت أرملة حرفوش
وديع خازن مرهج

0058491
0058549

جوزف بارود

0058807

هنري كرجو كريدي
جوزف نجيب خنيصر
زافين لوريان

0058889
0059104
0059513

فايز محمود حلبي

0059680

محي الدين مهرا
أرملة منير حداد الهبر
تاج أبو ملك

0059756
0060287
0060981

نخلة بوخازي

0061033

بولس عساف

0061179

توفيق حريس

0061866

سليم نجيب جودية

0062376

داوود داوود

0063467

شاكر أشقر

0063810

خليل الحاج

0064295

نعمة إلياس عجقة

0064306

صبحي نعمة

0064566

جورج كحيل
لوسي حدجي بوغوصيان
خاشو برخو

0064574
0064634
0064726

الكسندر اراكتنجة
عادل فرحات

0064900

زهري ناكوزي
جوزف نخلة كيومجي
خليل نخلة
زيدان فغالة إلياس

0056622

جورج يوسف نهرا

0056744

نمر طراد

0056812

بخداصار ورطانيان

0057087

بشارة حداد

0057104

0058392

جان فضول بيضا

العامة ل��ل��م��وارد المائية والكهربائية ـ
مصلحة الديوان ـ كورنيش النهر.
بيروت في  10شباط 2015
المدير العام
للموارد المائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 286
إعالن صادر
عن المديرية العامة لألمن العام
أوالً :تعلن ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة لألمن
ال��ع��ام ع��ن تمديد مهلة استقبال طلبات
تنظيم أوت��ج��دي��د تفاويض ال��دخ��ول إلى
مباني ومقرات األم��ن العام وذل��ك اعتبارا ً
م��ن  2015/02/16ول��غ��اي��ة ت��اري��خ
.2015/02/28
 11ـ المستندات المطلوبة لتنظيم
تفويض:
موجه للمدير العام
ـ كتاب من الشركة ّ
لألمن العام يتضمن (اسم الشركة ،عنوانها،
نوعية األعمال التي تقوم بها ،فروعها ،رقم
الهاتف ،االسم الكامل للمندوب).
ـ الئحة اسمية بعدد العمال األجانب
الموجودين أو ال��ع��دد التقريبي للعمال
الجدد.
ـ صورة عن إقامات العمال األجانب.
ـ تفويض كاتب عدل (أصلي).
ـ صورة عن اإلذاعة التجارية.

0064919
0065392

االسم
نجيب غريب
جورج مخزومي
اندره صليبا
دوليبكيان كريكور
استر بو دوميت
جبرائيل عقاد
جورج شماس
يعقوب بالكجيان
ريموند الياس خوان
وديع يوسف خليل
شركة جال للهندسة
جوزيت غوصتين
شارل عبيد
ماري ألكسندر
متري غالم
لطفيك اسادوريان
جوزف صفا
شربل أشقر
الفرد نخلة معركش
سليم قزاز
بوغوص غزاريان
طهارة سميرنوف
جوزف بوجي
كامل نكد عبدالله
سعيد مطر
ادمون بارودي
شركة رزق الله
سونيا خوري
زوجة طعمي
جبران خليل
شحادة معلوف
فؤاد فخر الدين

وف��ي ح��ال ع��دم التسديد خ�لال مهلة
أس��ب��وع��ي��ن م��ن ت��اري��خ ال��ن��ش��ر ستضطر
المؤسسة ألخ��ذ اإلج�����راءات القانونية
بحقهم.
رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام
المهندس جوزف نصير
التكليف 292
ـ ص��ورة عن هوية صاحب الشركة أو
المؤسسة.
ـ بطاقة ضمان للمندوب.
ـ بطاقة وظيفة من الشركة (حصرا ً بها)
أو إفادة وظيفة مع صورة شمسية.
ـ صورة عن السجل التجاري.
ـ صورة عن هوية المفوض أو المندوب.
ـ طابع مالي بقيمة  1000ليرة لبنانية.
ـ إف��ادة تثبت أن صاحب الشركة يقوم
بمراجعة كافة اإليصاالت المالية المسلمة
إلى المفوض ،وذلك لمقارنتها مع الرسوم
التي تم دفعها في األمن العام.
إعالن
تعلن وزارة الشؤون االجتماعية عن
حاجتها الستئجار مقر لمركز الخدمات
اإلنمائية بدنايل ،وذلك وفقا ً لدفتر الشروط
ال��خ��اص ال��ذي يمكن الحصول عليه من
قلم مصلحة الخدمات اإلنمائية في وزارة
الشؤون االجتماعية.
تقدم العروض في قلم مصلحة الخدمات
اإلنمائية في وزارة الشؤون االجتماعية
ـ بيروت ش��ارع ب��دارو ،وفي مهلة أقصاها
الساعة الثانية عشرة م��ن ي��وم االثنين
الواقع فيه .2015/3/2
المدير العام باإلنابة
رنده بو حمدان
التكليف 309

نقابة �أطباء لبنان
وعائلتا فياض وغرز الدين وعموم أهالي مجدلبعنا
ينعون بمزيد من الحزن واألسى
العالم البروفسور

رجا �أني�س فيا�ض

المنتقل إلى رحمته تعالى اثر جريمة مروعة في والية ساوث كارولينا في الواليات
المتحدة األميركية يوم الخميس في  5شباط .2015
صلي على جثمانه في مسقط رأسه مجدلبعنا في مبنى جمعية الرابطة األخوية
ُ
يوم االثنين  16الجاري.
تقبل التعازي في دار الطائفة الدرزية ـ بيروت من الساعة الواحدة إلى الساعة
الخامسة من يوم الخميس الواقع فيه  19الجاري.

