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حمليات � /إعالنات

تد�شين خزان مياه في بلدة العي�شية
النبطية ـ مصطفى الحمود
رع��ى م��دي��ر ع��ام مجلس ال��ج��ن��وب المهندس هاشم
حيدر حفل تدشين خزان مياه في بلدة العيشية ـ قضاء
جزين ،في حضور النائب زياد أسود ،قائممقام جزين ليان
سليم ،رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان زياد الحاج،
رئيس بلدية العيشية طوني عون ،األب دومينيك نصر،
ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد من األهالي.
وتحدث رئيس البلدية المحامي طوني عون متوجها ً
بالشكر إلى رئيس مجلس النوب نبيه ب��ري ،ومجلس
الجنوب بشخص رئيسه قبالن قبالن والمدير العام هاشم
حيدر «على رعايتهم وتعاونهم لما فيه مصلحة البلدة
التي عانت ما عانت جراء االحتالل اإلسرائيلي».
ثم ألقى المهندس حيدر كلمة اعتبر فيها «أنّ الجزء
األكبر من مسأله اإلنماء في الجنوب تقع على عاتق مجلس

الجنوب الذي يع ُّد وجها ً من أوجه الالمركزية اإلدارية في
لبنان ويجب أن ُتعمم تجربته في المناطق كافة» ،مشيرا ً
إلى «الخصوصية التي تتمتع بها هذه المنطقة والتي تتمثل
بالعيش المشترك الحقيقي وبوحدة أهاليها وتماسكهم».
وهنأ حيدر اتحاد بلديات جبل الريحان على ما يقوم
به من نشاط رياضي على صعيد المنطقة ،داعيا ً جميع
البلديات إلى القيام بنشاطات ترفيهية رياضية دعما ً
لتواجد العنصر الشبابي في المنطقة ،واع��دا ً الجميع
باالستمرار في العمل «من أجل تطوير المنطقة وخدمة
أبنائها وك ّل الجنوب».
أما رئيس بلدية العيشيه طوني عون ،فقد أشاد بالدور
اإليجابي الذي يقوم به مجلس الجنوب على صعيد إنماء
المنطقة من خالل تنفيذ المشاريه اإلنمائية.
وفي الختام ّ
دشن حيدر وأسود وعون غرفة الخزان،
وأقيم بالمناسبة حفل غداء في قاعة كنيسة البلدة.

المشاركون في التدشين أمام الخزان الجديد

زعيتر يعلن عن تح�ضيرات
وزارة الأ�شغال لمو�سم ال�شتاء
عقد وزير األشغال العامة
والنقل غازي زعيتر مؤتمرا ً
صحافيا ً ظهر أم���س ،في
مكتبه في ال��وزارة ،تناول
فيه التحضيرات لموسم
الشتاء ومشكلة النفايات
ال��م��ت��راك��م��ة واإلج�����راءات
ال�ل�ازم���ة ال���ت���ي ستتخذ
ب��ش��أن تنظيف المجاري
ف��ي ال��م��ن��اط��ق وال��ط��رق��ات
الواقعة ضمن نطاق عمل
وزارة األش��غ��ال العامة
والنقل ،وموضوع انهيار
ط��ري��ق الضبيه البحرية،
إضافة إلى المناطق والطرقات الواقعة ضمن نطاق البلديات ووضعية
نهر الغدير نفق المطار ليكون المواطن على بينة مما يجري على أرض
الواقع.
وأطلق زعيتر صرخة قبل هطول األمطار ،مطالبا ً الجميع بـ«الوقوف
أمام مسؤوليته الوطنية والتحرك على ك ّل المستويات لح ّل هذه الكارثة
البيئة» ،مؤكدا ً أنّ «وزارة األشغال على أهبة االستعداد للتعاون مع كافة
الوزارات لح ّل هذه المعضلة ألنه عند هطول األمطار ستصب كلها باتجاه
المناطق المنخفضة الساحلية ما سيؤدي إلى فيضانات بسبب تراكم
وجرف النفايات على المجاري» ،مناشدا ً الجميع «التعاون لح ّل هذه
الكارثة الوطنية وتحمل المسؤولية».
ولفت إلى أنّ «ه��ذا العام يختلف عن األع��وام السابقة بسبب أزمة
النفايات وتراكمها في األنهار وعلى الطرقات» ،مك ّررا ً تحذيره من «رمي
النفايات بالقرب من المطار وعلى الشاطىء» ،مشيرا ً إلى أنّ «هناك جرائم
ترتكب بحق البيئة واإلنسان من دون أدنى مسؤولية».
وكشف زعيتر عن خطة ال��وزارة لموسم الشتاء المقبل ،مشدّدا ً على
يخص نفق المطار» ،الفتا ً إلى
«ضرورة عدم التهرب من المسؤوليات بما
ّ
أنّ «مجلس اإلنماء واإلعمار عقد اتفاقا ً مع شركة خاصة لمعالجة هذا
النفق ،والوزارة ستبدأ منذ شهر تشرين األول بإبرام العقود مع الشركات،
أما المشكلة في نهر الموت فهي مشكلة مستعصية بسبب إنشاء مبان
ومصانع مخالفة ألنها أقفلت أقنية تصريف المياه».

وا�شنطن بين الت�سويات ( ...تتمة �ص)1
ل�لإس��راع بصياغة ح�� ّل سياسي ف��ي سورية
يب ّرر االنخراط مع الدولة السورية في عالقات
طبيعية وتعاون جدي لح ّل قضيتي المهاجرين
واإلره���اب ،ويتقاطع هنا مع ال��رؤى الروسية
واإليرانية ،وب��دأ يجاهر بالدعوة للتسليم بأن
ال أمل ُيرتجى من دون دور محوري للرئيس
ب��ش��ار األس���د ،وع��ل��ى رغ��م المضمون األق��وى
للموقفين اإلسباني والنمساوي وذهابهما أبعد
من الموقف البريطاني في الدعوة إلى االنفتاح
وال��ت��ع��اون م��ع ال��رئ��ي��س األس����د ك��رم��ز للدولة
السورية .إال أنّ الموقف البريطاني أجاب على
ت��س��اؤل عملي يتصل بآلية ال��ح�� ّل السياسي،
ال���ذي ب��ق��ي م��ع��ط�لاً ع��ن��د غ��ي��اب تفسير موحد
روس���ي أم��ي��رك��ي ل��ب��ي��ان جنيف  2012حول
المرحلة االنتقالية ،لجهة اإلعالن البريطاني عن
االقتراب من التفسير الروسي الذي يقوم على
إنجاز ه��ذه المرحلة تحت ظ�� ّل رئاسة الرئيس
األس���د وم���ن ض��م��ن ال��م��ؤس��س��ات الدستورية
والتخلي عن الصيغة االنقالبية التي ر ّوج لها
األميركيون والبريطانيون معاً ،والتي تستعير
النموذج العراقي في ظ ّل االحتالل األميركي،
بوضع سورية تحت الفصل السابع وتعليق
العمل بالدستور السوري وتسليم هيئة حكم
تشبه التي عينها بول بريمر للعراق بعد احتالله
وتصفق اليوم لها أطراف المعارضة وتعتبرها
فرصتها للحكم م��ن دون ال��م��رور بصناديق
االقتراع .والسؤال هو هل يمكن لهذا التح ّول
األوروبي عموما ً والبريطاني خصوصا ً أن يت ّم
تحت العين األميركية ومن دون موافقتها؟
 -واشنطن المرتبكة وال��ح��ائ��رة ف��ي الفراغ

�شقرا تحيي ذكرى �أ�سبوع عبد الكريم الزين
أحيت بلدة شقرا الجنوبية ذك��رى أسبوع
المرحوم الحاج عبد الكريم الزين (أبو نزيه)
والد زوجة مدير عام األمن العام اللواء عباس
ابراهيم  ،في النادي الحسيني للبلــدة في
حضور وزير المالية علي حسن خليل ،النائب
علي ب��زي ،ممثل قائد الجيش العميد الركن
غسان سعد ،السفير الفلسطيني ف��ي لبنان

أشرف دب��ور ،ممثل النائب عبد اللطيف الزين
ماجد الزين ،رئيــس لقاء علماء جبل عامل
الشيخ علي ياسين ،األب وليم نحله ممثالً
راعي أبرشية صور للروم الكاثوليك المطران
ميخائيل أب���رص ،ممثل ع��ن ال��وزي��ر السابق
فايز شكر ،القنصل رضا خليفة ،وشخصيات
اجتماعية وعسكرية وعلماء دي��ن ورؤس��اء

�إعالنات ر�سمية

بلديات ومخاتير وحشد م��ن أب��ن��اء المنطقة
والبلدة ،وعائلة الفقيد.
وت��ح��دث بالمناسبة ،السيد حسين خلف
والشيخ غالب سليقا عضو المجلس المذهبي
الدرزي ،وأشادا بمزايا ومناقبية الراحل.
ثم ألقى نجل الفقيد الدكتور محمد الزين كلمة
العائلة شكر فيها المعزين على مواساتهم.

ق���ام ب��ه��ا ب��ص��ورة مفاجئة رئ��ي��س ال����وزراء
البريطاني ديفيد كاميرون ،وأرادت أن تط ّل
م��ن الشرفة اللبنانية على ملفي الالجئين
ومكافحة اإلره���اب ،تعويضا ً عن زي��ارة لم
تت ّم إلى دمشق بعد.
كاميرون الذي أطلق مواقف حول الملفين،
ر ّد عمليا ً على الترويج الفرنسي للغارات
الجوية كطريق لمكافحة اإلره���اب بإعالن
أه��م��ي��ة ال��م��ع��ارك ال��ت��ي ي��خ��وض��ه��ا الجيش
اللبناني ض ّد «داع��ش» ،وهي معارك تقترب
من مضمون ما يقوم به حزب الله والجيش
السوري ،وفي قضية الالجئين ألقى الضوء
ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ح�� ّل ال��س��ي��اس��ي ف��ي سورية
كطريق وحيد لح ّل هذه األزمة.
ال�لاف��ت للمراقبين الديبلوماسيين كان
ت��زام��ن ال��ح��راك اللبناني المتعدّد سياسيا ً
نحو الحوار وساحات التظاهر مع الزيارات
المتتالية التي بدأت تضع الدول الكبرى من
خاللها الصحن اللبناني على نار حامية.
لبنانيا ً على رغم مواصلة العزف المنفرد
للفرقاء المحليين ح��ول كيفية التعامل مع
الملفات الساخنة من دون أن تظهر نتائج
ت��وح��ي ب��ج��دي��د ،س����واء ف���ي ق��ض��ي��ة ترقية
الضباط برتبة عميد ومن ضمنهم المرشح
لقيادة الجيش العميد شامل روك��ز ،أو في
قضية ال��ن��ف��اي��ات ،وخ��ص��وص��ا ً ف��ي الملف
الرئاسي.
حسم اللبنانيون أم��س أن ال ع��ودة لجثة
العميل أنطوان لحد إل��ى بيروت س��واء عبر
ت��ح��رك ال��ن��اش��ط��ي��ن ال��م��س��ان��دي��ن للمقاومة
واألسرى في سجون االحتالل أو من خالل
تأكيدات مراجع أمنية وديبلوماسية أن ال
طلب بنقل الجثة إلى لبنان وأن ال استعداد
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ل��م��ن��ح ال��م��واف��ق��ة ،بينما يمثل
اليوم الموقوف أحمد األسير أمام المحكمة
ال��ع��س��ك��ري��ة ح��ي��ث سيتسنّى للبنانيين أن
يطلعوا عن كثب حول مدى جدية المحاكمة
في كشف المستور من حكاية دعم اإلرهاب
وتمويله وتغطيته داخليا ً وخارجياً.

االهتمام األوروبي المفاجئ
بملف الالجئين يبعث على الشك

يبعث االه��ت��م��ام األوروب����ي المفاجئ بملف
الالجئين السوريين على ال��ش��ك ،بخاصة أن
االتحاد األوروبي الذي استقبل عشرين ألف الجئ
سوري أثار هذه القضية أضعاف ما أثارها لبنان
الذي يأوي مليون ونصف سوري ويتحمل تبعات
ذلك االقتصادية واألمنية .ويبدو جليا ً أن هناك
قرارا ً غربيا ً باختالق قضية النازحين ،والتالعب
بهذه ال��ورق��ة م��ن أج��ل الضغط على الحكومة
السورية.
وفيما يتحضر لبنان إل��ى استقبال الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند عقب اجتماع الجمعية
العامة لألمم المتحدة بمشاركة رئيس الحكومة
تمام س�لام ،رأى رئيس وزراء بريطانيا ديفيد
كاميرون «أن بريطانيا ستستمر في تقديم الدعم
للبنان في ما خص الالجئين السوريين وفي
مواجهة خطر داعش ،وأن هناك حاجة النتخاب
رئيس للجمهورية» ،الفتا ً إلى أن «بريطانيا تريد
أن تدعم لبنان للوصول إلى توافق سياسي».
وك��ان كاميرون قد وص��ل إل��ى بيروت صباح
أم��س آتيا ً من لندن في طائرة خاصة مع وفد
مرافق ،في إطار زيارة قصيرة تفقد خاللها أحد
مخيمات النازحين السوريين .وأعلن من قاعدة

دوافع األوروبيين
متعددة ومتناقضة

وش��ددت مصادر عليمة لـ»البناء» على «أن
العنوان الرئيسي لزيارة كاميرون هو الضغط
على الحكومة السورية في مرحلة المفاوضات،
وتبرير عملية الفرز واالنتقائية التي يمارسها
االتحاد األوروب��ي ،فهو يريد أن يستقبل الشباب
الذين يشكلون يد عاملة رخيصة يستفيدون
منها ،ويضع فيتو على اآلخ��ري��ن لعدم تحمل
عبئهم .واعتبرت المصادر «أن إظهار االتحاد
األوروبي إلنسانيته هو لحجب دوره في الحرب
على سورية وال��ذي كان السبب في صنع ورقة
الالجئين ،هذا فضالً عن أن األوروبيين وعلى رغم
مساهمتهم مع الواليات المتحدة في صنع داعش،
فإن لديهم خشية من تمدد داعش عبر الالجئين
إلى أوروبا ،ولذلك فإن دوافع األوروبيين متعددة
ومتناقضة».

دعم بريطاني للحكومة

وشددت المصادر على «أن اللعبة األوروبية
مكشوفة كمناورة لالستثمار في ملف إنساني
ول��ذل��ك ل��ن تنجح أوروب���ا ف��ي اس��ت��خ��دام ورق��ة
الالجئين بالضغط على الحكومة السورية التي
صنعت» ،وأكدت
تعرف طبيعة هذه الورقة وكيف ُ
أن الحل الوحيد ألزمة الالجئين وقف العدوان.
وعلمت «ال��ب��ن��اء» م��ن م��ص��ادر مطلعة «أن
كاميرون بحث ورئيس الحكومة في الصعوبات
التي تعترض انتخاب الرئيس وفي ضرورة ملء
الشغور الرئاسي ،وشدد على الدعم السياسي
للحكومة .وتناول البحث ملف النازحين حيث
ش��رح س�لام لنظيره البريطاني ال��ع��بء ال��ذي
يتحمله لبنان جراء أزمة النازحين».
وبحث وقائد الجيش المساعدات العسكرية
التي قدمتها بريطانيا للجيش ال سيما أب��راج
المراقبة التي أقيمت بإشراف بريطاني بعد أحداث
عرسال ومز ّودة ّ
بكشافات وكاميرات ،واستمع إلى
قهوجي عن واقع الجيش وحاجاته ،وجاهزيته
في التصدي لإلرهاب على الحدود الشرقية.
ويمثل لبنان ال��ي��وم ف��ي مؤتمر برلمانات
الدول التي تستضيف الالجئين السوريين ،في
بروكسيل ،النائب ميشال موسى حيث سيلقي
كلمة سيركز فيها على ضرورة توزيع النازحين
على الدول المجاورة القادرة على استضافتهم،
وض��رورة حصول لبنان على المساعدات التي
أقرتها ال��م��ؤت��م��رات ال��ت��ي ع��ق��دت ف��ي السنوات
الماضية من أجل النازحين.

ال تعارض بين حوا َر ْي
عين التينة وساحة النجمة

وعشية جلسة ال��ح��وار الوطني ف��ي ساحة
النجمة تعقد مساء اليوم الجولة  18من الحوار

إعالم تبليغ
الموضوع :تبليغ
تدعو وزارة المالية -مديرية المالية العامة  -مديرية الضريبة على القيمة المضافة –
مصلحة العمليات – دائرة خدمات الخاضعين ,المكلفين الواردة أسمائهم في الجدول أدناه
للحضور إلى دائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة ,مبنى وزارة المالية,
قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم
خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلع�لام ,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

�ألمانيا تكمل ( ...تتمة �ص)1
ري��اق العسكرية حيث اجتمع مع قائد الجيش
العماد جان قهوجي االلتزام الصارم باستقرار
لبنان ال سيما الشراكة م��ع الجيش م��ن خالل
برنامج التدريب والتسليح ،معلنا ً استمرار
الدعم عبر برنامج يوفر  7.5مليون دوالر هذا
العام .والتقى رئيس الحكومة تمام سالم الذي
أكد «أن لبنان يتحمل عبئا ً هائالً جراء أكثر من
مليون نازح سوري على أراضيه ،مشيرا ً إلى «أن
مشكلة النزوح ،هي ظاهرة لن تتوقف عن التمدّد
إلاّ بالتوصل إلى ح ّل سياسي يوقف الحرب في
سورية» ،مؤكدا ً «أن بريطانيا باعتبارها إحدى
الدول الدائمة العضوية في مجلس األمن الدولي
وبما لها من صداقات ووزن في العالم ،قادرة على
لعب دور فاعل في هذا االتجاه».
وأشار سالم إلى أنه تم االتفاق على أنّ نجاح
عملية التصدي لإلرهاب في المنطقة ،يكمن في
تقوية نهج االعتدال والمعتدلين ،وفي العمل من
أجل إحالل سالم شامل.

االستراتيجي تتف ّرج وتراقب وتنتظر ،وربما
تمضي شهورا ً قريبة كذلك ريثما تتبلور النتائج
التركية واالخ��ت��ب��ارات ال��س��ع��ودي��ة والروسية
واإليرانية ،وتتظ ّهر الهواجس األوروبية مواقف
واضحة من ال��خ��ي��ارات ،لتحدّد استراتيجيتها
بين االن��خ��راط في ح�� ّل سياسي وفقا ً للوصفة
اإلسبانية وانطالقا ً من الموقف البريطاني ،أو
االنخراط في الخيار السعودي «اإلسرائيلي» ولو
من تحت الطاولة بالتشجيع والدعم والتغطية،
أم أن صناع النظريات سيبتكرون خيارا ً ثالثا ً
ه��و االن���خ���راط ال���م���زدوج ،م��ن وح���ي االحتواء
المزدوج ،ويقوم على االنخراط هنا وهناك ،ح ّل
سياسي مع سورية األس��د ،وح��رب استنزاف
مع السعودي و«اإلسرائيلي» ،واعتبار الكلفة
التي يجب أن تدفعها الدولة السورية للحصول
على التعامل معها بصورة كاملة ونهائية ،هو
توليها مهمة تصفية جماعات تنظيم «القاعدة»
الموجودين في سورية والذين سيجلبون إليها،
ومن دون االلتفات إلى مخاطر ذلك مرتين ،مرة
بإمكانية االن��زالق إلى الحرب اإلقليمية ،ومرة
توسع فعالية اإلره��اب الذي يتغذى من
بخطر
ّ
ً
ج��ذب عناصره إل��ى ساحات ال��ح��رب ،ب��دال من
وهم التصفية التي يعتقدها البعض ،وفقا ً لما
تقول الوقائع األوروبية ،التي كان تقييم األمن
الفرنسي لعدد العاملين النشطين فيها لحساب
«القاعدة» قبل األزمة السورية هو ثالثمئة وقد
صار اليوم ثمانية آالف ،ويتوقع إذا استمرت
ال��ح��رب لخمس س��ن��وات أن ي��ص��ل ال��رق��م إلى
خمسين ألفاً.
ناصر قنديل

بين ح��زب الله وت��ي��ار المستقبل .ونقل زوار
الرئيس نبيه بري عنه قوله لـ»البناء» أنه «ال
يتوقع أن يعطي ال��ح��وار نتائج في جلسة أو
جلستين لكنه خطوة مهمة وضرورية وتحظى
بترحيب إقليمي».
وأكدت مصادر في  8آذار لـ»البناء» أن «حوار
عين التينة ذو خصوصية سنية – شيعية ،هدفه
تخفيف االحتقان المذهبي» .ولفتت إلى «أن هذا
الحوار مستمر فهو ال يتعارض مع طاولة الحوار
الوطني».
وأكدت مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» «أن
جلسة الحوار بين تيار المستقبل وح��زب الله
وعلى غرار طاولة الحوار الوطني التي تلتئم غدا ً
ال وظيفة حقيقية لها غير إعطاء بعض جرعات
األم��ل والمسكنات للشعب ،ال سيما أن الجميع
يدرك أن ال حل للملف الرئاسي في لبنان إال بعد أن
يتم التفاهم على الوضع في سورية».

ال مصلحة ألحد
باالنسحاب من الحوار

ولفتت مصادر كتائبية لـ»البناء» إلى «أن ال
مصلحة ألحد باالنسحاب من الحوار ،الفتة إلى
«أن الجلسة الحقيقية للحوار هي جلسة الغد،
فجلسة األربعاء الماضي كانت جلسة تمهيدية».
إلى ذلك ،يتم اليوم إقرار هيئة الرقابة على خطة
وزي��ر الزراعة أك��رم شهيب في وزارة الداخلية.
وكان سبق ذلك اجتماع شهيب أمس مع الحركة
البيئية وأخذ بمالحظاتها على أن يلتقي شهيب
اليوم أيضا ً مجموعة أخرى من الخبراء البيئيين.
وإذ اعتبرت مصادر المجتمعين لـ»البناء»
«أن األجواء كانت إيجابية» ،لفتت إلى «أن وزير
ال��زراع��ة سيتحاور ويتناقش مع كل البيئيين
للوصول إلى حل ألزمة النفايات» ،مشيرة إلى «أن
شهيب أخذ موافقة جميع المكونات الحكومية في
شأن خطة النفايات قبل أن يدعو رئيس الحكومة
إلى الجلسة».
واكتفى وزي��ر العمل سجعان ق��زي بالقول
لـ»البناء» «أن الحكومة التي أقرت الخطة يجب
أن تكون لديها القدرة على تنفيذها لكي تزيل
النفايات» ،الفتا ً إلى أن اتصاالت مكثفة تجرى
لهذه الغاية وال يمكن للحراك المدني أن يقرر
مصير البلد» ،وإال فلينزلوا ويزيلوا النفايات من
الشوارع واألحياء».

لكي ال تصبح
العمالة وجهة نظر

وبعد إع�لان بعض الوسائل اإلعالمية عن
إعادة جثة العميل أنطوان لحد لتدفن في لبنان
اث��ر موته في باريس ،ولكي ال تصبح الخيانة
وجهة نظر ،نفذت «الحملة الوطنية لمنع إدخال
جثة العميل لحد إلى لبنان» اعتصاما ً حاشدا ً
على طريق المطار ،رفضا ً إلدخال جثته لدفنه في
لبنان ،وقالت الحملة« :إنها ترفض رفضا ً قاطعا ً
دفن لحد داخل األراضي اللبنانية» ،وأضافت في
بيان« :أنطوان لحد لم يكن عميالً عاديا ً بل كان
مدافعا ً عن جيش االح��ت�لال» .ورفضت الحملة
خالل اعتصامها التحذيري على طريق المطار
«ال��ع��ق��وب��ات المخففة ال��ص��ادرة ع��ن المحاكم
اللبنانية بحق العمالء» ،وأكدت« :لن نسكت عن
دفن أنطوان لحد في لبنان.

األسير بعباءته البيضاء اليوم
أمام المحكمة العسكرية

إلى ذلك ،سيشهد محيط المحكمة العسكرية
اليوم في المتحف إجراءات أمنية مشددة ،حيث
يمثل اإلرهابي أحمد األسير بعباءته البيضاء
اليوم أم��ام المحكمة العسكرية الدائمة للمرة
األولى في ملف أحداث عبرا ،محصنا ً بهيئة الدفاع
عنه والتي تتألف من كل من المحامي عبد البديع
عاكوم ومحمد صبلوح وأنطوان نعمة.

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

اشرف ارديف المدور

2476802

RR155569616LB

مراد كومباني

2480697

RR152957007LB

سبيرز ساين ش م م

2485950

RR146965769LB

سبيرز ساين ش م م

2485950

RR152938348LB

TECHNOMEDIA

2487305

RR152938351LB

شركة الفندقية ال مارينا فيوز ش م ل

2500018

RR146973884LB

SMT

2501897

RR152938396LB

غولدن بريدج (كنعان وهيب الخشن)

2502409

RR152938405LB

عباس حسين جوهر

2507884

RR155568995LB

سمارت بالس شركة محدودة المسؤولية ش.م.م

2509770

RR152938440LB

محمد سعيد مسرة

2515529

RR152938475LB

سيغنتشور كونسلتنسي ش.م.م

2524919

RR152922100LB

شركة كيماكو -تضامن

2531124

RR152923992LB

S&K Group S.A.R.L

2532165

RR152945661LB

شركة ف.م وشركاه ش.م.م.

2534503

RR152938538LB

مجموعة مطر التجارية لصاحبها أسامة محمد حسين

2542924

RR152930106LB

صودا فرش ليبانون ش.م.م

2553271

RR152938572LB

اراكو مارك ش.م.م

2560938

RR155575727LB

مؤسسة ريمون ديب رزق

2576548

RR146977016LB

شركة جاي أي سي ش.م.ل

2578627

RR152959232LB

احمد محي

2595669

RR152920656LB

زينب الرز وشركاؤها ت.ب

2601303

RR152952163LB

رياض فكتور االسطا

2607609

RR152930110LB

او تي سي كو ش.م.م

2609392

RR152955505LB

صيفي كيتيرينغ ش.م.ل

2619295

RR152938705LB

سانيسلز ش.م .ل

2645401

RR152932155LB

ش.م.ل VIE restaurant -club

2646616

RR152938820LB

بالندنغ ش.م.ل.

2650615

RR146966194LB

الغيث للتجارة والنقل ش.م.م

2652012

RR152930145LB

غرين فارم هالث & بيوتي

2653156

RR152924057LB

ار.كي كايترينغ غروب ش.م.ل

2658221

RR152930154LB

انترناشونال ليجور بروبرتيز ش.م.م

2663170

RR152959419LB

كرم للتبريد والتجارة والتخزين كارتل ش.م.ل

2664844

RR146965083LB

هايدروبالنت ش.م.ل

2665945

RR152930171LB

روجيه ميالد المكاري

2682278

RR152934774LB

امين زاهي ماضي

2686333

RR152945689LB

فرج اسكندر يعقوب و شركاه

2695674

RR152930636LB

سترايت فورورد ش م م

2704515

RR152937501LB

دستربيوشن سنتر اكس ( )DCXش.م.ل

2707641

RR146965154LB

تمورنا ش م ل

2735784

RR152937529LB

وافي مصطفى خالد

2746091

RR152937577LB

احمد محمود النابلسي

2747769

RR146975457LB

غسان احمد النابلسي

2747770

RR146975443LB

إعالن مزايدة
صادر عن دائرة تنفيذ زحله -الرئيسة رلى
أبو خاطر
المنفذ :ممدوح منصور الراضي /بوكالة
األستاذ علي بريج
المنفذ عليهم :ست األخوة حبيب خاطر
ورفاقها
ينفذ المنفذ بالمعاملة التنفيذية رقم
 2014/1095قلم المحكمة االبتدائية
األولى في البقاع تاريخ ،2014/10/20
برقم اساس  2014/362القاضي باعتبار
العقار  854تويته غير قابل للقسمة عينا ً
وطرحه للبيع بالمزاد العلني للعموم وفق
الثمن المحدد من قبل الخبير جورج زبيدي
والبالغ  /111350/دوالر أميركي
المطروح للبيع :كامل العقار /854
تويته
مساحته /2227 :متر مربع ،هو عبارة
عن قطعة أرض بور ال إنشاءات عليها تصل
إليها عبر طريق ترابية ضمن منطقة سكنية
ضمنه بئر ارتوازي.
حدوده :غربا ً سكة حديد وشرقا ً العقار
 853وشماال ً العقار  855وجنوبا ً العقار
.851
الحقوق العينية :حق انتفاع وارتفاق
على هذا العقار ،حق المرور للعقار ،852
دعوى صادرة عن الغرفة االبتدائية األولى
برقم  2013/574من ممدوح الراضي ضد
ست األخوة حبيب خاطر ومخايل والياس
ونبيهه سليمان خزافة ،طلب تنفيذ ومحضر

وصف عقار صادرين عن دائرة تنفيذ زحله
برقم  2014/1095مقامتين من ممدوح
ال��راض��ي ض��د س��ت األخ���وة حبيب خاطر
ومخايل والياس ونبيهه سليمان خزافة.
موعد المزايدة ومكانها :يوم الخميس
ال��واق��ع ف��ي  2015/10/15الساعة
 /12.30/في قاعة المحكمة في قصر
ال��ع��دل زحله أم��ام رئيس دائ���رة تنفيذ
زحله.
شروط المزايدة :على الراغب بالشراء
وقبل المباشرة بموعد المزايدة أن يودع
بإسم رئيس دائ���رة تنفيذ زحله قيمة
الطرح في صندوق الخزينة أو بموجب
كفالة م��ع��ادل��ة م��ن م��ص��رف مقبول أو
بموجب شيك مصرفي وعليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق دائ��رة تنفيذ زحله إذا
لم يكن له فيها مقام وعليه خالل ثالثة
أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة ايداع
الثمن تحت طائلة اعتباره ناكالً وإعادة
المزايدة على عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يوما ً تسديد رسم الداللة بمعدل  % 5من
قيمة الشراء.
رئيس الكتبة
محمد البرجي
اعالن
المديرية العامة للطيران المدني
إعالن للمرة الثانية
في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم

اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

2760448

RR146965239LB

ك.ن.ف ش.م.م

2765161

RR152930225LB

كعور للتجارة(محمد علي كعور)

2765772

RR155572371LB

بيروت رستوراسيون ش م ل

2767093

RR152937625LB

محمد عبدالحي صايغ

2767273

RR155569390LB

شركة ال بلو بيل للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م

2769152

RR152930239LB

اوستي  wوورلد

2769265

RR152924162LB

اوستي  wوورلد

2769265

RR152937634LB

محمود ابراهيم التجارية

2770111

RR152930242LB

س.ل.ي.م .براذرز ش.م.م

2772524

RR152937651LB

سامر احمد الصياح

2773520

RR155568350LB

شركة مروان عجاج و شركاه للتجارة

2774946

RR152937682LB

اويل كو ميدل ايست ش م م

2776990

RR152930256LB

شركة انسكايب ش.م.ل

2785448

RR152930260LB

MY DOLL AND ME SARL

2791584

RR152930287LB

شركة اس اي اي اس ش م م

2792115

RR152924193LB

serious sami s.a.r.l

2796668

RR152930300LB

مالح كانديز انترناشيونال ش.م.م

2805381

RR152941510LB

J.K.METAL PRO COMPANY

2806025

RR152930313LB

شركة البستان مارت ش.م.م

2807128

RR152924216LB

مركز الصيانة العامة ش.م.م

2809304

RR152930517LB

محل جيوفاني

2810222

RR152930525LB

غولدن فورك ش.م.م

2817172

RR146973181LB

ALKAHWA SUR MER

2828211

RR152930548LB

اوروغواي سبيريت ش.م.ل

2828283

RR152928266LB

شركة سوبرا لوجيستيكس ش م ل

2830224

RR152942648LB

مؤسسة منصور نمر التجارية

2833004

RR152956298LB

جويل حنا ندّاف

2837879

RR152930358LB

موبايلز تك ش م م

2840948

RR152930361LB

اف سي سي اي ش م م

2844930

RR152937798LB

شركة تطبيقات ابداعية اوف شور ش م ل

2848611

RR152930375LB

فاير فايترز ش م ل

2850233

RR152937815LB

وايت سبيريت ش م ل

2861158

RR152930401LB

فادي محمود قطايا

2864101

RR146976775LB

حداد موتورز

2875883

RR152954408LB

ادمون نرسيس افاكيان

2880067

RR152937824LB

ميغابيكسل

2881620

RR146975085LB

ث ك ميديا ش.م.م

2884836

RR152937838LB

جناح وفيق سعيد

2893124

RR152953583LB

فلير  2ش م ل

2895142

RR152930809LB

وهيب فارس سعيد

2896130

RR152944462LB

فيرست سرفسيز اند كنسلتينغ ش م ل

2897201

RR152941364LB

مؤسسة علي غزال

2899804

RR152945729LB

حسان محمد العرب

2906271

RR152955350LB

شركة عموري ن .موتورز ش.م.م

2929096

RR152958435LB

فيزا للسياحة والسفر ش م م

2930892

RR152950851LB

بن األسمر  -كابيتانيا

2934198

RR146973632LB

Different Productions sal

2945106

RR146973629LB

حسن سليم حيدر احمد

2945151

RR152932169LB

همام عساف سماحة

2945749

RR152937020LB

طبلية مسعد ش.م.ل

2946439

RR152930450LB

شركة هيدروتيل (جورج حرب وشريكه)-توصية بسيطة

التكليف 1734
الثلثاء في  2015/10/06تجري المديرية
العامة للطيران المدني استدراج عروض
لتلزيم تقديم وتركيب تسجيل صوتي
خاص بمركز مراقبة المالحة الجوية في
مطار رفيق الحريري الدولي -بيروت .تقدم
العروض بالظرف المختوم وفقا لنصوص
دفتر ال��ش��روط ال��خ��اص الموضوع لهذه
الغاية وال��ذي يمكن الحصول عليه أثناء
الدوام الرسمي في المديرية العامة للطيران
المدني -الديوان.
المدير العام للطيران المدني باالنابة
المهندس محمد شهاب الدين
التكليف
1730
وزارة العدل
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/8/13ع��ل��ى ال��م��ت��ه��م ري���اض
اغناطيوس عبدو سجله /160القبيات
جنسيته لبناني محل إقامته المنصورية
ش��ارع عيلوت ملك دح��دوح والدته أسيل
عمره  1971أوقف بتاريخ 2008/12/19
واخلي سبيله في  2008/12/26فار
بالعقوبة التالية ارب��ع س��ن��وات اشغاال
ش��اق��ة وف��ق �ا ً ل��ل��م��واد 220/460/459
و 454/460/459من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعماله

وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره
في 2015/8/19
الرئيس
المنتدب مظلوم
التكليف
1724
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/7/8على المتهم ح��ي��اة تركي
ش��ري��ف سجلها  26اليمونة جنسيتها
لبنانية محل إقامتها االوزاعي خلف محالت
دنيا االلعاب والدتها فاطمة عمرها 1952
أوقفت غيابيا ً بتاريخ  2014/3/17فارة
بالعقوبة التالية اش��غ��اال شاقة مؤبدة
وخمسين مليون ليرة غرامة وفقا ً للمواد
 /125م��خ��درات م��ن ق��ان��ون العقوبات.
الرتكابها جناية مخدرات
وق��ررت اسقاطها من الحقوق المدنية
وعينت لها قيما ً إلدارة أموالها طيلة مدة
فرارها
في 2015/7/8
الرئيس
المنتدب مظلوم
التكليف
1724

