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تتمات
اليمن على مفترق ( ...تتمة �ص)1

تحت سقف يجعل ال��م��داخ�لات ال��دول��ي��ة تجد م��ك��ان��ا ً دائ��م��ا ً لهشاشة
ال��ت��وازن��ات واس��ت��م��رار االض��ط��راب��ات ف��ي ظ�� ّل ال��ت��وازن��ات الهشة ،بين
مرجعيات إقليمية ليس فيها رابح كامل وال خاسر كامل.
في المقابل ردّت مصادر روسية لـ«البناء»على ه��ذه التفسيرات
بالقول ،إنّ هذه االستنتاجات تتجاهل ما قامت به روسيا باإلعالن عن
قرارها بتزويد إيران بمنظومة دفاع استراتيجية هي صواريخ أس أس
 ،300التي أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن قرار تسليمها
إليران ،واعتبار حظر بيعها السالح قد سقط ،بعد اإلعالن عن التفاهم
ال��دول��ي معها ،على رغ��م االحتجاجات السعودية و»اإلسرائيلية»،
وأضافت المصادر أنّ روسيا لم تعتبر القرار بمستوى من الخطورة
يستحق الفيتو ،كما ك��ان��ت المشاريع الخاصة ب��س��وري��ة ،فالحرب
التي يمكن أن تش ّن هي تش ّن فعالً ،ول��ن يضيف القرار إليها شيئاً،
والمفعول الحقيقي للعقوبات معنوي وليس عملياً ،وتراهن موسكو أن
يؤدّي القرار وما فيه من ترضية معنوية للسعودية بعد نتائج الفشل
العسكري في اليمن إلى التزامها بما وعدت موسكو القيام به من مساع
لتسريع التسوية الداخلية في اليمن ،وأشارت المصادر إلى أن مهلة
األيام العشرة لتقرير األمين العام حول تطبيق القرار ،هي نفسها مهلة
األيام العشرة التي تنتظر خاللها روسيا ظهور مؤشرات الذهاب إلى
أي تطوير للموقف وفقا ً للقرار يستدعي العودة
التسوية ،مضيفة أنّ ّ
أي مناقشة
في
سيفرضان
التصعيد
أو
والفشل
إل��ى مجلس األم��ن،
ّ
مقبلة مساءلة السعودية بعد حصولها على القرار الذي كانت تريده
عما فعلته وما هي خطتها ،ولن يكون قرار آخر ممكنا ً من دون روسيا،
وفي هذه الحالة إذا استدعى األمر اللجوء إلى الفيتو سيكون لروسيا
مصداقية استخدامه بصورة أقوى وأش ّد إقناعاً.
مصادر ديبلوماسية دع��ت إل��ى متابعة األي��ام المقبلة وم��ا تحمله،
مشيرة إلى فرضية صفقة كبرى ،حول اليمن ،تشير إليها عملية تعيين
خالد بحاح نائبا ً لرئيس الجمهورية في اليمن ،تمهيدا ً لتظهيره كرئيس
تسوية ،كما حدث مع منصور هادي في عهد علي عبدالله صالح ،ومن
جهة مقابلة تسليم إيران منظومة صواريخ أس أس  ،300ومن جهة
ثالثة القرار األممي الذي يريح السعودية ويرضيها ،وقالت المصادر
إنّ الفشل السعودي يحتاج جائزة ترضية لتسهيل التراجع ،ودعت
المصادر إلى مراقبة فرضية الصفقة الكبرى ،بإخراج باكستاني تركي
يظهر في األيام المقبلة عبر مبادرة من منظمة المؤتمر اإلسالمي.
المتغيّر اليمني ،ترك انعكاساته اللبنانية ،فعلى رغم تأكيد الحوار
بين حزب الله وتيار المستقبل على التهدئة ،خرج وزير الداخلية نهاد
المشنوق ليالً بخطاب ناري ض ّد حزب الله وإيران ،وصل ح ّد التهديد
بتمريغ األنوف بالوحل ،والحديث عن إرهاب بسمنة وإرهاب بزيت،
بينما كان المدير العام لألمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم يعود
من أنقرة بأجواء وصفتها مصادر مطلعة باإليجابية.

وعلى وقع تبني مجلس األمن مشروع القرار الخليجي في شأن اليمن تحت
الفصل السابع الذي يفرض حظرا ً على تزويد أنصار الله بالسالح في اليمن،
التأمت جلسة الحوار العاشرة ،عند السادسة والنصف من مساء أمس في
عين التينة ،بين وفدي حزب الله (المعاون السياسي لألمين العام لحزب الله
حسين خليل ،وزير الصناعة حسين الحاج حسن ،والنائب حسن فضل الله)
والمستقبل (مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري ،وزير الداخلية
نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر) وبحضور وزير المال علي حسن خليل.
وتركز النقاش على ضرورة تخفيض منسوب الخطاب التصعيدي وتخفيف
االحتقان ومنع الفتنة المذهبية ،واإلجراءات األمنية في المناطق كافة تحصينا ً
للوضع الداخلي .كما تطرق الحوار إلى الملف الرئاسي ،وبعض المسائل
المرتبطة بملف النازحين ،لجهة إمكانية تفكيك خيم النازحين السوريين في
عرسال ونقلها إلى مكان آخر.
وأكدت مصادر المجتمعين أنّ الحوار مستم ّر وهو ضروري ومفيد للبنان»،
الفتة إلى «أنّ حاجة حزب الله للحوار ال تق ّل عن حاجة تيار المستقبل له»،
مشيرة إلى «قرار المجتمعين الفصل بين الخالفات حول السياسة الخارجية،
وحفظ االستقرار في الداخل».
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء»
أنه كان متأكدا ً أن جلسة الحوار ستعقد في موعدها ،وأنه أبلغ الطرفين عبر
الوزير علي حسن خليل التخفيف من حدة المواقف السياسية» .ولفت بري إلى
«أن الحوار سيستمر بتأكيد من األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ،ولن يتأثر ببعض المواقف التي ال تريد
له االستمرار» ،داعيا ً حزب الله وتيار المستقبل إلى االقتداء بالمواقف اإليرانية
والسعودية الهادئة التي تدعو إلى الحوار على رغم الخالف بين الجمهورية
اإلسالمية والمملكة في الكثير من ملفات المنطقة» .وجدد بري تأكيده أن األزمة
في اليمن ال يمكن أن تحل إال سياسيا ً وعبر الحوار».

المشنوق :هجوم ناري
على إيران وحزب الله

وفي وقت الحق مساء أمس استغ ّل وزير الداخلية نهاد المشنوق احتفال
تكريمه من اتحاد جمعيات العائالت البيروتية في فندق فينيسيا ليقول إن
«بيروت اليوم ،والرياض والقاهرة وعمان وابو ظبي والدوحة والكويت والدار
البيضاء والمنامة والخرطوم وغيرها وغيرها وغيرها تعيش زمنا ً عربيا ً جديدا ً
تاجه مملكة سلمان بن عبد العزيز ود ّرته مصر ،التي نريدها ناهضة الى دورها
الريادي ومسؤوليتها التاريخية برئيسها وقيادتها وجيشها وأهلها».
واضاف ان «مملكة الخير كما أسمتها األمم المتحدة تستعمل القوة للحفاظ
على خير العرب ووح��دة العرب واستقرار العرب ومجتمعات العرب ودول
العرب ،ال قيامة للعروبة دون مصر والسعودية وال ت��وازن في المنطقة إال
بالسعودية ومصر .هما المعنيتان والقادرتان على الح ّد من عاصفة الوهم
اإليرانية بعاصفة الحزم ،هذه بداية مسيرة اإلنقاذ .فلتبق الرياض ،ولتبق
القاهرة من أجل أن تبقى بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء أيضا ً وك ّل الحواضر
العربية».
وقال« :سمعنا قبل أيام كالما ً يتوعّ د المملكة العربية السعودية بالهزيمة
وبتمريغ أنفها بالتراب ،وأنا أقول من بيروت ،من العاصمة التي عانت من
صاحب الكالم ومن مدرسته ،بقدر ما عانت من اسرائيل ،ومن العاصمة التي لم
تبخل عليها الرياض يوما ً بك ّل ما يساهم في نهوضها وعمرانها وتألقها ورفاه
أهلها من ك ّل الطوائف».
وتابع« :أقول من هذه البيروت أنّ من سيُم ّرغ أنفه بالتراب هو ك ّل من احترف
ثقافة العدوان واإللغاء وتزوير اإلرادات والتطاول على الشرعيات وك ّل من
يعتقد أنّ زمن االستضعاف سيدوم إلى األبد ،إنه زمن عربي جديد لن نسمح
فيه بتباكي قائد ك ّل الحروب واالشتباكات المذهبية في المنطقة« ،على أطفال
اليمن» فيما هو يرعى ويرشد ويبارك ذبح أطفال سورية والعراق ،وكأن هؤالء
ال يدخلون في حساباته اال متى كان باإلمكان صرف موتهم في معادالت النفوذ
والهيمنة وتزوير الواقع والوقائع.

دم�شق :فرن�سا ( ...تتمة �ص)1
تقوم بكل ما يترتب عليها لتقديم كل أشكال المساعدات لسكان المخيم السوريين
والفلسطينيين على حد سواء وهو األمر الذي تحاول التنظيمات اإلرهابية على
الدوام وبشهادة اإلخوة الفلسطينيين ومنظمات األمم المتحدة اإلنسانية التي
تتواجد في مخيم اليرموك إعاقته الستغالل معاناة سكان المخيم لخدمة
أغراض دنيئة».
وأكد المصدر الرسمي أن فرنسا التي تذرف دموع التماسيح على سكان
المخيم تتحمل مسؤولية تاريخية في نكبة الشعب الفلسطيني من خالل
دورها الرئيسي في إقامة الكيان الصهيوني وتوفير كل أشكال الدعم له وال
سيما تزويده بالقدرة والتكنولوجيا إلنتاج األسلحة النووية لتكون رأس حربة
المشروع االستعماري الغربي إلخضاع شعوب المنطقة ونهب ثرواتها.
واختتم المصدر الرسمي تصريحه بالقول إن «سياسات الحكومة الفرنسية
هي نتاج العقلية االستعمارية المتأصلة والتي تتخذ من مبادئ الديمقراطية
وحقوق اإلنسان ستارا ً لتغطية أهدافها الرخيصة على حساب معاناة الشعوب،
بالتالي فإنها فقدت أي مصداقية عندما تتحدث عن هذه المثل».
على الصعيد الميداني ،واصلت وحدات من الجيش والقوات المسلحة ضرباتها
المركزة على أوكار إرهابيي «جبهة النصرة» وغيره من التنظيمات التكفيرية في
القنيطرة وريفها وفي منطقة اللجاة بريف درعا وبالتزامن مع ذلك أسفرت عمليات
للجيش في أقصى الريف الشرقي لحمص عن مقتل وإصابة العديد من أفراد
تنظيم «داعش» اإلرهابي ،فيما وجهت وحدة من الجيش وبالتعاون مع مجموعات
الدفاع الشعبية ضربة محكمة أوقعت عشرات القتلى والمصابين من إرهابيي
«داعش» على طريق أبيض والسودة وعبد غرب مدينة الحسكة ،وفي إدلب قضت
وحدات من الجيش على إرهابيين سعوديين في عمليات دقيقة ومركزة بينما
أسفرت عمليات في ريف الالذقية الشمالي على أوكار لتنظيم «جبهة النصرة»
والتنظيمات المنضوية تحت زعامته في بلدة سلمى وقرية دروشان عن مقتل عدد
من المتزعمين من جنسيات قطرية وليبية ولبنانية.

«المستقبل» والتصعيد األمني

ولفتت مصادر بارزة في تيار المستقبل لـ«البناء» إلى «أنّ الحرب في اليمن
لن تنتهي في اليمن إنما ستكون لها تداعيات كبيرة على لبنان ،متوقعة أن
يشهد لبنان تصعيدا ً خطيرا ً لن يقتصر على الحرب اإلعالمية ،إنما سيتعداه إلى
التصعيد األمني».

حزب الله سيتصدى
للمخاطر األمنية

في المقابل ،أك��دت مصادر ب��ارزة في  8آذار «أنّ ح��زب الله سيتصدى
للمخاطر األمنية التي يمكن أن يتع ّرض لها لبنان ،كما فعل منذ بداية األزمة
السورية لحماية أمنه واستقراره .ولفتت المصادر إلى «أنّ حزب الله يعتبر
أنّ هناك مسؤولية وطنية وإنسانية ترتب عليه الدفاع عن الشعب اليمني،
في ظ ّل الصمت العربي حيال العدوان السعودي» .وشدّدت المصادر على «أنّ
حزب الله لن يسكت عن العدوان على اليمن وإدانة المجازر وسيستمر بالدعوة
إلى وقف الحرب السعودية األميركية على الشعب اليمني ،وإلى انتهاج الحل
السياسي بدل التصعيد الذي ستتأثر كل المنطقة بتردداته».

زيارة ثانية لعسيري إلى عين التينة في  10أيام

وفيما زار السفير السعودي علي عواض عسيري الرئيس بري للمرة الثانية
خالل عشرة أيام ،أكدت مصادر عين التينة لـ«البناء» «أن الزيارة تأتي في إطار
التواصل الدائم حول الكثير من القضايا» .في حين وضعت مصادر مطلعة
لـ«البناء» الزيارة في إطار «محاولة السعودية إظهار أنها على خالف مع أحد
األحزاب السياسية الشيعية في لبنان وليست على خالف مع ك ّل الشيعة».

الحريري إلى واشنطن

إلى ذلك ،يزور الرئيس سعد الحريري واشنطن األسبوع المقبل حيث سيعقد
مجموعة لقاءات مع المسؤولين األميركيين ومن بينهم وزير الخارجية جون
كيري الستشراف آفاق المرحلة واإلطالع على مسار األوضاع بعد توقيع إطار
االتفاق النووي مع إيران باإلضافة إلى البحث في المساعدات األميركية للجيش
اللبناني .وأكدت مصادر مقربة من الحريري لـ«البناء» «أن الزيارة مق ّررة منذ
فترة وتهدف إلى تحسين العالقات مع الواليات المتحدة األميركية ،ال سيما في
مجال التعاون األمني» .وأشارت المصادر إلى «أن الزيارة تأتي بعد زيارة وزير
الداخلية نهاد المشنوق إلى واشنطن والتي أرست تعاونا ً غير مسبوق بين
لبنان والواليات المتحدة في ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب والتي أتت في السياق
السياسي الذي يبرز االعتدال السني وأهميته في محاربة التطرف» .وتأتي
الزيارة عقب زيارتين قام بهما الحريري إلى تركيا وقطر انطالقا ً من السعودية.

«القوات» – «الوطني الحر»:
قراءة مشتركة للرئاسة القوية

وعلى صعيد حوار القوات – التيار الوطني الحر ،أكد أمين سر تكتل التغيير

حزم الم�شنوق ( ...تتمة �ص)1
واإلصالح النائب إبراهيم كنعان «أننا بتنا على نهاية إعالن النيات مع القوات
الذي سيتضمن  17بندا ً من الملفات األساسية» ،موضحا ً «أننا نصوغ قراءة
مشتركة للرئاسة القوية ودورها وما هو مرجو منها ،ونراجع مرحلة الطائف
والالاحترام للمناصفة وصحة التمثيل والشراكة الفعلية ،وقد قطعنا شوطا ً
كبيرا ً واإلعالن أصبح شبه منجز» .وكان تكتل التغيير واإلصالح أصر عقب
اجتماعه األسبوعي على «أن يبادر مجلس الوزراء لوضع حد فوري للتعيينات
العسكرية» .واعتبر التكتل «أن المنطقة على فوهة بركان متفجر ،ودعا إلى
المفاوضات في عواصم محايدة كجنيف في ملف الحرب السورية» .وطالب
التكتل «أن ال يفسر انفتاحه على شركائه ضعفاً ،وبعدم استغالل ذلك في غير
موقعه».

جلسة لمجلس الوزراء غدا ً
وأخرى لهيئة مكتب المجلس

وفيما يعقد مجلس ال��وزراء جلسة غدا ً لمناقشة مشروع الموازنة ،حيث
سيستمع الوزراء إلى عرض وزير المالية علي حسن خليل الخطوط العريضة
للموازنة ال سيما فذلكة الموازنة .تجتمع هيئة مكتب المجلس في اليوم نفسه،
في عين التينة ،برئاسة الرئيس بري لحسم جدول أعمال الجلسة العامة،
الذي سيحدد من االقتراحات ومشاريع القوانين ،التي أنجزتها اللجان النيابية
واللجان المشتركة ،ليصار من بينها إلى تحديد ما ينطبق على تشريع الضرورة
في رأي كل كتلة نيابية.
وفي ظل الحديث عن أجواء إيجابية في قضية العسكريين المخطوفين،
وضع اللواء عباس إبراهيم الذي عاد من تركيا الرئيس بري أمس في نتائج
عملية التفاوض .وأك��د نظام مغيط شقيق المعاون األسير إبراهيم مغيط
لـ«البناء» «أن وفدا ً من األهالي سيلتقي اللواء إبراهيم خالل اليومين المقبلين
لإلطالع منه على مسار المفاوضات» ،مشيرا ً إلى «أن ما تم الحديث عنه أمس
عن مهلة أسبوع أو عشرة أيام إلطالق المخطوفين الستة عشر مع جبهة النصرة
ال نعلم مدى دقته ،ال سيما أن اللواء إبراهيم لم يحدد بعد زيارته الرئيس بري
أي فترة زمنية ،ولو كان ذلك صحيحا ً لكان اللواء إبراهيم وضع األهالي أوال ً في
طبيعة األجواء والمفاوضات ،فهو يفكر بهذه الطريقة وال يلجأ إلى التسريبات
اإلعالمية».

توقيف رقيب
في شرطة بلدية طرابلس

أمنياً ،أوقفت مخابرات الجيش رقيبا ً في شرطة بلدية طرابلس «م ق» بتهمة
التعامل مع الشيخ خالد حبلص حيث سيتم التحقيق معه بتهمة استئجار شقة
له وتسهيل أمور تنقله».
من ناحية أخرى ،أقدم مجهولون يستقلون «جيب» مجهول المواصفات في
الجمالة في بلدة عرسال على إطالق النار باتجاه سوريين فقتل أحدهم وهو
ينتمي لـ «داع��ش» والملقب بـ «أبو قصي» وهو شقيق أحد المسؤولين في
ورجحت مصادر أن أسباب القتل قد تكون
«داعش» وأصيب اللبناني (ق و)
ّ
على خلفية مقتل يونس الحجيري.

هذا هو حزم من تس ّميه تاج العرب ،حزم نعرفه وقد شهدناه قبل
نصف قرن ،ليس جديدا ً لم يكن غائباً ،فهو حزم على أعداء «إسرائيل»،
أكان عبد الناصر في الماضي أم إيران اليوم ،وساحة الحزم دائما ً هي
اليمن ،ينقص كي يصير زمانك العربي الجديد جميالً العزم وليس
الحزم ،العزم على قتال «إسرائيل» ،عزم لم يكن موجوداً ،وليس اليوم
موجوداً ،مهما كانت جملك رنانة وألحانك طنانة ،فمن قبلك كان الرنان
والطنان أيضا ً لحزمهم ،فمهما تب ّرعت بعمليات التجميل ،والتكحيل،
وتن ّهدت ،هم أنفسهم الذين حزموا أمرهم ،في اليمن وصفقت لهم
«إسرائيل» من قبل تصفق لهم اليوم ،تدعوهم لعدم التردّد في تدمير
ما وصفه وزير خارجية حكومة منصور هادي ،رياض ياسين في 29
آذار من شرم الشيخ ،بمصادر تهديد أمن «إسرائيل» بصواريخ تتبع
لحزب الله من ميناء الحديدة في اليمن ،عرب حزمك وزمانك الجديد هم
الذين ما اهتزت لهم قصبة يوم اجتياح بيروت عام  ،1982وهم رعاة
ودعاة التصديق على اتفاق السابع عشر من أيار الذي أظننا قاتلناه معا ً
يا معالي الوزير ،وهم هم الذين وصفوا المقاومة بالمغامرة ،والدماء
التي سالت منذ عام  1982لم تكن وهما ً يا معالي الوزير ،وال سنية وال
شيعية ،دماء هي الحزم ،هي العزم ،هي الهوية ،هي القضية ،هي التي
صنعت زمانا ً عربيا ً جديداً ،به نفخر وبه نكبر ،وهي التي كانت تراك
فتاها األغ��ر ،هذه المقاومة وهذه الدماء ،ورحيق الشهداء ،وهتافات
بيروت ،وشوارعها ،يا قدس قادمون ،لم تصنعها إيران بل بيروت هي
التي صنعتها ،بالدم ،وهي تردّد كالم عبد الناصر ،عن جزمة الجندي
المصري في اليمن وتاج الملك ،أيها الناصري البار واألبر.
أما لسورية فحساب يطول ،يبدأ وينتهي من فلسطين والمقاومة،
وفي ك ّل حال ،لكم حروبكم ولنا حروبنا ،ولكم عروبتكم ولنا عروبتنا،
وبيننا وبينكم فلسطين ،نحن نعاهدك أننا مع أول صاروخ سعودي
أو مصري أو ممن يمثلهما في بيروت أو عمان ،يسقط فوق مستعمرة
صهيونية سنصفق للتاج السلماني وال��درة السيسية ،فهل ستفعل
مثلنا مع أول صاروخ إيراني أو سوري أو لمن وصفته بصنيعتيهما
في لبنان ،معاليك؟
ال تنافس ال��ـ«ف��ؤاد» ،فقد تتف ّوق عليه في البيان في دي��وان عروبة
سلمان ،لكنه يتقن الغناء أكثر منك ،خصوصا ً في أنشودته الرومانسية
الحزينة ،على األطالل ،يا فؤادي ال تسل أين الهوى ،كان صرحا ً من
خيال فهوى.
ليس حزما ً يا معالي الوزير ،بل هي مشنقة األوهام.
ناصر قنديل

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة التحصيل بيروت
– المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائنفي بيروت
– شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا االعالم على
موقع االلكتروني.
رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

اسم المكلف

534871

RT000042637LB

2015/23/2

2015/3/3

رأفت محمد قداح

59677

RT000042677LB

2015/23/2

2015/3/3

غسان ناظم الزهيري

337110

RT000042683LB

2015/23/2

2015/4/3

ضويه موسى عطوي

575667

RT000043070LB

2015/23/2

2015/3/3

عبد الحفيظ كمال الدين النعماني

676296

RT000043121LB

2015/24/2

2015/6/3

صالح الدين محمد الشامي

623957

RT000043560LB

2015/24/2

2015/4/3

اكرم عارف المشرفيه

353756

RT000043699LB

2015/23/2

2015/4/3

سمير سعدالله عيتاني

712150

RT000043869LB

2015/23/2

2015/6/3

حسن حسين عكش

احمد نزار محمد حمزة

رقم المكلف

193597

RT000043941LB

2015/23/2

2015/6/3

ندى اسعد كالوت

32463

RT000044570LB

2015/24/2

2015/4/3

جورج خليل نعيم

926340

RT000044934LB

2015/24/2

2015/3/3

جورج يوسف درويش

693876

RT000044951LB

2015/24/2

2015/3/3

احمد قاسم جابر

405398

RT000044971LB

2015/25/2

2015/3/3

غسان انطونيوس دوميط داغر

170245

RT000044977LB

2015/25/2

2015/3/3

محمد كمال حسن الحلبي

480478

RT000044999LB

2015/25/2

2015/5/3

وليد عفيف مفرج

678631

RT000045007LB

2015/24/2

2015/4/3

عفيف داوود زيات

58893

RT000045017LB

2015/23/2

2015/3/3

امين نصوح عريسي

31780

RT000045167LB

2015/24/2

2015/6/3

رشيد محمد بلوط

32107

RT000045170LB

2015/25/2

2015/6/3

ايصال ابراهيم صالح

32399

RT000045173LB

2015/25/2

2015/6/3

محمود طالل عيتاني

541765

RT000045186LB

2015/25/2

2015/6/3

فؤاد جورج لطيف

67741

RT000045207LB

2015/24/2

2015/3/3

الياس طانيوس كرم

33685

RT000045275LB

2015/23/2

2015/4/3

امين فؤاد القاضي

34370

RT000045295LB

2015/24/2

2015/6/3

عفيف احمد الرفاعي

148706

RT000045317LB

2015/23/2

2015/9/3

بوال ايلي كونستانينسكو

1002803

RT000045320LB

2015/25/2

2015/3/3

فادي نجيب معتوق

153597

RT000045332LB

2015/24/2

2015/3/3

حسن سليم برو

1423519

RT000045366LB

2015/25/2

2015/3/3

فادي ابراهيم يموت

655231

RT000045375LB

2015/25/2

2015/4/3

هدى عبد الحسين جفال

254986

RT000045381LB

2015/23/2

2015/4/3

علي احمد قاسم

35120

RT000045405LB

2015/23/2

2015/4/3

ربيعه رشيد كالوت جابر

35988

RT000045426LB

2015/25/2

2015/4/3

برنار مفيد سعيد

36479

RT000045440LB

2015/24/2

2015/4/3

روالن شكري تمرز

150233

RT000045449LB

2015/25/2

2015/3/3

ندى امين السعد

36785

RT000045498LB

2015/24/2

2015/3/3

عدنان نجيب عضاضة

36931

RT000045502LB

2015/25/2

2015/6/3

لوران وانيس بوغوصيان

37026

RT000045505LB

2015/25/2

2015/4/3

نقوال عيسى عكاوي

37087

RT000045506LB

2015/24/2

2015/3/3

محمد ذوالفقار جميل حشاش

37231

RT000045510LB

2015/25/2

2015/4/3

يوسف محمد عبد علي

38276

RT000045523LB

2015/25/2

2015/3/3

جورج جوزيف اصاف

38530

RT000045525LB

2015/24/2

2015/3/3

جوزف فريد عرقتنجي ضو

38640

RT000045526LB

2015/24/2

2015/3/3

رغيد لويس كريدي

38837

RT000045532LB

2015/24/2

2015/3/3

نبيل حبيب رحال

38879

RT000045534LB

2015/24/2

2015/3/3

ايلي جميل غرزوزي

38913

RT000045539LB

2015/24/2

2015/3/3

جان جرجي جبرايل

38937

RT000045543LB

2015/24/2

2015/3/3

احمد عمر خالد

642544

RT000045551LB

2015/25/2

2015/3/3

علي طاهر طاهر

304750

RT000045566LB

2015/25/2

2015/3/3

غازي حسن الشعار

39139

RT000045574LB

2015/25/2

2015/4/3

مارون جوزف الخوري

39466

RT000045576LB

2015/24/2

2015/3/3

وسام خليل بجاني

39594

RT000045577LB

2015/25/2

2015/3/3

شيرين فارس نعمه

1249751

RT000045657LB

2015/23/2

2015/3/3

ريما ايلي صروف

476745

RT000045669LB

2015/24/2

2015/4/3

رائد احمد عبد الله

1229232

RT000045679LB

2015/23/2

2015/9/3

لما اسعد كلوت (الغاء مكرر)

284325

RT000045687LB

2015/24/2

2015/9/3

هنا محي الدين فواز

84173

RT000045719LB

2015/24/2

2015/9/3

عزت منير الوزي

422299

RT000045720LB

2015/25/2

2015/9/3

سعيد مصطفى ميداني

85799

RT000045731LB

2015/25/2

2015/6/3

ميشال رينه معوض

195168

RT000045743LB

2015/25/2

2015/6/3

ماري جورج خميس

522771

RT000045747LB

2015/24/2

2015/4/3

ممدوح محمد القرن

612004

RT000045757LB

2015/23/2

2015/9/3

علي عبد الغني طبارة

64194

RT000045769LB

2015/24/2

2015/3/3

زكية سيف الدين صباغ

1299161

RT000045783LB

2015/24/2

2015/9/3

مروان عماد طاهر

228215

RT000045826LB

2015/25/2

2015/4/3

هيام علي البزري شريف

124257

RT000045873LB

2015/25/2

2015/12/3

حسين عبد المطلب فنيش

63152

RT000045906LB

2015/23/2

2015/3/3

مصباح مصطفى العطشان

85030

RT000045913LB

2015/23/2

2015/3/3

محمد ابراهيم اللدن

560756

RT000045934LB

2015/24/2

2015/9/3

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

اسم المكلف

رقم المكلف

احمد خليل صبرا

59187

RT000045975LB

2015/25/2

2015/3/3

هال زهير دمشقيه

668126

RT000045988LB

2015/23/2

2015/3/3

رامي احمد الرفاعي

125229

RT000045994LB

2015/23/2

2015/3/3

محمد علي البردقاني

157153

RT000046015LB

2015/23/2

2015/9/3

ابراهيم فريد العاكوم

946038

RT000046019LB

2015/23/2

2015/3/3

نبيل خليل يتيم

403843

RT000046055LB

2015/24/2

2015/3/3

فادي فرنسوا فرح

135144

RT000046059LB

2015/24/2

2015/3/3

مازن عدنان الداعوق

390354

RT000046187LB

2015/23/2

2015/6/3

ياسر حبيب طباجة

554224

RT000046189LB

2015/23/2

2015/4/3

ليال نقوال قساطلي

1129917

RT000046202LB

2015/24/2

2015/4/3

اسعاف محمد كنج

1215915

RT000046219LB

2015/24/2

2015/9/3

عفيف سالم القنب

372269

RT000046237LB

2015/24/2

2015/4/3

فادي خالد كحول

569541

RT000046238LB

2015/23/2

2015/6/3

امال محمد حرب

524746

RT000046245LB

2015/24/2

2015/4/3

إعالن بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
المعاملة التنفيذية 2014/38:استنابة
المنفذة :شركة يونيفرت ش.م.ل .بوكالة المحامي نصري دياب
المنفذ عليه :ابراهيم محمد القرصيفي ،المقيم في حوش الرافقة
السند التنفيذي وقيمة الدين 8 :سندات دين بمبلغ  /24,504/دوالر اميركي عدا الفوائد
والرسوم والمصاريف موضوع استنابة دائرة تنفيذ بيروت رقم 2014/1302
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني األموال المحجوزة العائدة للمنفذ عليه ابراهيم
محمد القرصيفي في مكان وجودها في بلدة حوش الرافقة وذلك نهار السبت الواقع في 25
نيسان  2015الساعة الثانية عشرة ظهرا ً وهي على الشكل التالي:

1
2
3
4
5

محمد رفعت محمد اديب القطب

661014

RT000046250LB

2015/23/2

2015/6/3

عبد السميع عبد الله الشريف

148194

RT000046273LB

2015/25/2

2015/3/3

6

سعدى حسن صعب

1361750

RT000046297LB

2015/24/2

2015/3/3

7

شدا سمير عمر

1280240

RT000046302LB

2015/23/2

2015/9/3

8

فادي سليمان مكارم

140621

RT000046320LB

2015/23/2

2015/3/3

انطوان فارس سميا

63936

RT000046355LB

2015/24/2

2015/4/3

9

سليم ماجد مجذوب

1231270

RT000046368LB

2015/23/2

2015/6/3

عماد حسين حسني

471831

RT000046371LB

2015/23/2

2015/3/3

ام اي سي العقارية ش.م.ل

221622

RT000046398LB

2015/24/2

2015/3/3

فارس ميشال ابي نادر

220081

RT000046595LB

2015/24/2

2015/4/3

محمود محمد شدياق

43167

RT000046763LB

2015/23/2

2015/6/3

منى سعد الدين سالم كاج

52983

RT000046975LB

2015/25/2

2015/6/3

جورج نبيه الحاج

53431

RT000046985LB

2015/24/2

2015/3/3

هايك نوبار بشديمالجيان

45425

RT000047005LB

2015/24/2

2015/3/3

شاكر اسعد ابو سليمان

45627

RT000047006LB

2015/24/2

2015/3/3

فادي خليل طنوس

45800

RT000047008LB

2015/25/2

2015/5/3

كامل اسعد مهنا

47595

RT000047016LB

2015/23/2

2015/12/3

نبيل فؤاد حامض

47784

RT000047017LB

2015/24/2

2015/3/3

الياس سعيد نصار

48098

RT000047019LB

2015/24/2

2015/3/3

مروان ميالد القسيس

48099

RT000047020LB

2015/24/2

2015/3/3

عادل وفيق القصار

48214

RT000047024LB

2015/24/2

2015/3/3

فادي حبيب سماحة

51779

RT000047037LB

2015/24/2

2015/3/3

آرا ماماس طوركوميان

51855

RT000047038LB

2015/25/2

2015/3/3

عماد عزت الداعوق

56177

RT000047076LB

2015/25/2

2015/4/3

هاني صالح الدين حسامي

56274

RT000047079LB

2015/25/2

2015/11/3

وسيم صبحي رحال

1854455

RT000047087LB

2015/23/2

2015/6/3

رفيق فوزي رفاعي

541155

RT000047088LB

2015/23/2

2015/3/3

مارلين ميشال الغريب

241895

RT000047092LB

2015/24/2

2015/3/3

خالد احمد عيتاني

145072

RT000047173LB

2015/23/2

2015/3/3

ندى عارف االعور

519768

RT000047190LB

2015/24/2

2015/3/3

سامر احمد بهلوان

1421437

RT000047200LB

2015/23/2

2015/9/3

رالف جوزيف يوسف ابي نادر

422776

RT000047247LB

2015/23/2

2015/3/3

سرمد توفيق شيبوب

44052

RT000047286LB

2015/25/2

2015/4/3

عمر عبد الحميد كرامي

44608

RT000047289LB

2015/24/2

2015/3/3

خليل حسن خريباني

1979502

RT000047315LB

2015/23/2

2015/6/3

رنا محمد سمير سبع اعين اليمن

310554

RT000047321LB

2015/23/2

2015/9/3

غسان وسيم جمال الدين

304664

RT000048489LB

2015/25/2

2015/12/3

هاشم محمد توفيق الفرا

44826

RT000048554LB

2015/23/2

2015/9/3

لينا احمد رضا غصين

1218753

RT000048647LB

2015/23/2

2015/3/3

ابراهيم مصطفى الشريف

577179

RT000048654LB

2015/23/2

2015/9/3

ماهر محمود الشكرجي

529607

RT000049005LB

2015/24/2

2015/6/3

رامز عبد الغني صفصوف

475384

RT000049249LB

2015/23/2

2015/9/3

جورج رشيد عازار

40421

RT000049255LB

2015/24/2

2015/4/3

صفوت احمد المصري

137423

RT000049298LB

2015/24/2

2015/4/3

سامية محمد بشير النويري

89681

RT000049396LB

2015/23/2

2015/3/3

غسان حسين شكر

990725

RT000049686LB

2015/23/2

2015/3/3

حياة الحاج عبد الله يحي خليل

627583

RT000049690LB

2015/24/2

2015/6/3

هنري ميشال ابي خليل

70068

RT000049707LB

2015/23/2

2015/5/3

جان يعقوب ابي عاد

102024

RT000049716LB

2015/24/2

2015/3/3

امل عبد الرحمن سربيه

575673

RT000049717LB

2015/23/2

2015/6/3

محمد علي خضر الفيل

590983

RT000049731LB

2015/23/2

2015/6/3

نهاد ميشال الشويري

396251

RT000049735LB

2015/24/2

2015/4/3

مالك منير ابراهيم

93331

RT000052876LB

2015/24/2

2015/3/3

حزب االتحاد

712465

RT000053091LB

2015/24/2

2015/3/3

زياد محمد اسماعيل

89274

RT000053258LB

2015/25/2

2015/6/3

ش��رك��ة ال��س�لام ل��ل��ت��ج��ارة العامة 96905
والمقاوالت  /ساجتكو

RT000053265LB

2015/23/2

2015/3/3

99828

RT000053267LB

2015/23/2

2015/9/3

شركة نزيه التجارية ش.م.م

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة

بدل الطرح
التخمين بالدوالر
بالدوالر االميركي
االميركي

طقم صالون خمس قطع +3طاوالت خشب محفور

سجادة وطنية  4x3م

كمبيوتر الب توب محمول توشيبا
براد بابين كونكورد
مدفأة مازوت

فرن غاز long life

سجادة  3x2م
قارورة غاز

مدفأة كهربائية

 10آلة قص لحمة ماركة gepi
 11تلفزيون  21انش توشيبا
 12طاولة تلفاز خشبية
 13ستريو ماركة ستار

 14مكنسة كهربائية هيتاشي

 15مكيف كهربائي ماركة novox
 16سجادة عدد 4x3/2/م

 17سجادة وطنية 2x1,5م

1,000

600

150

90

100

60

550

330

75

45

250

150

125

75

40

24

50

30

800

480

150

90

150

90

100

60

100

60

200

120

350

210

40

24

مجموع التخمين 4,230 :د.أ.
بدل الطرح 2,538 :د.أ.
شروط البيع على راغب الشراء الحضور بالموعد المحدد اعاله الى مكان وجود االموال
المحجوزة مصحوبا ً بالثمن نقدا ً ورسم داللة  5بالمئة.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
وزارة المالية  /مالية البقاع
إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ بريد مضمون
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة البقاع  -دائرة التحصيل ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور
الى مركز الدائر الكائن في زحلة  -السراي الحكومي  -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 الخاص بوزارة المالية.
اسم المكلف

رقم البريد المضمون

الرقم
الضريبي

تاريخ الزيارة
الثانية

تاريخ اللصق

فادي جان جبرايل

365975

27/03/2014 RT000014634LB

25/09/2014

فارس ابراهيم شعيا

373516

28/03/2014 RT000014657LB

30/09/2014

06/02/2015 RT000041852LB

06/03/2015

شركة الشرق االوس��ط للصناعات 98288
واآلليات ش.م.ل
قاسم محمد ياسين

525875

11/02/2015 RT000052568LB

19/03/2015

تبدأ مهلة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس المصلحة المالية االقليمية
في محافظة البقاع
ألين الجميل
عن رئيس المصلحة المالية اإلقليمية
في محافظة البقاع باإلنابة
رئيس دائرة التدقيق الميداني
اسعد القاصوف
التكليف 738
إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
تعلم المديرية العامة ل�لأم��ن العام
المواطنين اللبنانيين الراغبين بالسفر إلى
تركيا وجوب التأكد من أن صالحية جواز
السفر ال تقل عن  150يوما ً وذلك تسهيالً
ألمورهم كونه لن يسمح لهم بالمغادرة إذا
كانت صالحية الجواز تقل عن ذلك.
عنوان األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
بيروت في 2015/4/14
رئيس دائرة المطبوعات العقيد رمزي
الرامي
المديرية العامة لألمن العام-مكتب
شؤون اإلعالم  -رقم الهاتف 425704/01
– رقم الفاكس 429074/01
www.general-security.gov.lb
twitter@lebanonGDGS

اعالن عن مناقصة عمومية
يعلن اتحاد بلديات البقاع األوسط عن
رغبتة باجراء مناقصة عمومية مشروع
تأهيل وتزفيت طريق يصل بلدة مكسه مع
بلدة المريجات ،يمكن للراغبين االطالع
على دفتر الشروط في االتحاد اثناء الدوام
الرسمي.
ت���ق���دم ال����ع����روض وف���ق���ا ً ل�لأص��ول
المنصوص عنها ف��ي ال��ش��روط الخاص
الى قلم االتحاد على ان تصل قبل الساعة
الثانية عشرة من ظهر يوم االثنين الواقع
في  2015/4/20يجري فض العروض
في الساعة الواحدة من ظهر يوم الثالثاء
في 2015/4/21
مكسة في 2015/3/23
رئيس اتحاد بلديات البقاع األوسط
بالتكليف
محمد البسط

