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تتمات � /إعالنات
ربيع دم�شق ( ...تتمة �ص)1

و«فيلق الرحمن» ،بينما يسير التقدّم في ريف الالذقية وري َف ْي إدلب وحلب
في المقابل على خط سريع يجعل تحرير الفوعة وكفريا ونبل والزهراء
ضمن حسابات األسابيع المقبلة؛ وف��ي السياق حسم تنظيف الطريق
الدولي الرابط بين حلب وحماه.
الرعاة اإلقليميون للجماعات المسلحة ،خصوصا ً تركيا والسعودية
و«إسرائيل» يعيشون حال االرتباك ،في ظ ّل تعثر وصايتهم على تشكيل
وفد المعارضة التفاوضي إلى جنيف ،وفشلهم في حماية هذه الجماعات
بتحييدها عن لوائح اإلرهاب ،بينما ُيرخي كالم األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصرالله بظالله على حال االرتباك ،خصوصا ًبالنسبة إلى «إسرائيل»،
حيث بدأت التحليالت تتحدّث عن خطأ استراتيجي ارتكبته القيادة السياسية
والعسكرية بذهابها إلى عملية منحت حزب الله فرصة فرض معادلته على
خطوط االشتباك من الجبهتين اللبنانية والسورية ،كما بات محسوما ً مع
خطاب السيد نصرالله قبل أن يأتي الر ّد المتوقع من المقاومة.
في لبنان كما هي العادة ،ينقلب السعي لتثمير اإليجابيات إلى محاولة
للتصيّد وتسجيل النقاط بصورة مفت َعلة ،فلبنان الذي حاز دورا ً في اللعبة
اإلقليمية بسبب تضحيات مقاومته ،يخرج فيه من يجرؤ على الدعوة إلى
محاسبة هذه المقاومة على ما أنجزت من حصانة للبنان في وجه اإلرهاب
من جهة ،وما حفظت له من دور في هذه الحرب على اإلره��اب من جهة
مقابلة ،وبالطريقة ذاتها خرجت باألمس أص��وات تستهجن المساهمة
التي قدّمها األمن العام اللبناني إلنجاز اتفاق الزبداني والفوعة وكفريا،
منسقة مع األمم المتحدة راعية هذا االتفاق ،ومساهمة
رغم أنها مساهمة ّ
تشكل دورا ً ورصيدا ً
صالحيْن لالستخدام في حلحلة قضية العسكريين
َ
المخطوفين لدى «داعش» ،حيث لألتراك المعنيّين بالتفاهم نفوذ وتأثير،
كما المساهمة في ح ّل مفترض لقضية القطريين المخطوفين في العراق،
وب��دالً من الش ّد على يد المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم،
وتشجيعه والتنويه ب��دوره لما يقوم به ألجل لبنان ،تذ ّكر البعض النأي
بالنفس متسائالً عن صلتها بالمساهمة اللبنانية ،علما ً أنّ النأي بالنفس
ال ينطبق إال عندما يكون هناك مجال للتشارك في التفاهمات والحلول،
خصوصا ً تحت راية الراعي األممي.

صفقة التبادل بل َغت خواتي َمها

مع إتمام «الصفقة» التي تضمنت اتفاقا ً على خروج  336جريحا ً مع عائالتهم من
مدين َت ْي كفريا والفوعا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي ،مقابل  123جريحا ً مع
عائالتهم من مدينة الزبداني بريف دمشق بواسطة الصليب األحمر الدولي والصليب
األحمر السوري ،ورعاية الطرف األساسي «األمم المتحدة»ُ ،طويت الصفحة الثانية
من االتفاق ،لتكون الزبداني ومحيطها «أمام سقوط مح ّتم» والذي سيمهّد لتنظيفها
من العصابات اإلرهابية وسيكون مقدّمة إلتمام عملية قاربت على االنتهاء «ميدانياً»
في سهل الزبداني والقلمون بر ّمته.
وبلغت صفقة التبادل خواتيمها بإشراف مدير عام األمن العام اللواء عباس
إبراهيم وقد جرت عملية اإلخراج بالتزامن ،وبلغ عدد جرحى الفوعة وكفريا 122
جريحا ً و 214من عوائلهم إضافة إلى جريح أصيب مؤخرا ً في قصف خرق الهدنة.
أما الجرحى من مدينة الزبداني ومضايا ،فبلغ عددهم  64يرافقهم  59شخصاً.
كما ت ّمت العملية بالتعاون مع الصليب األحمر الذي نقل الجرحى في قافلتين:
قافلة كفريا والفوعة خرجت عبر ممر آمن إلى معبر باب الهوى فاألراضي التركية،
وقافلة الزبداني ،سلكت طريق المصنع اللبناني ،ومنه إلى مطار بيروت الدولي.
ووصلت طائرة تركية مساء أمس قادمة من تركيا ،وعلى متنها عدد من أهالي
وجرحى بلدتي الفوعة وكفريا ،وتبعتها طائرة ثانية بعد خمس دقائق ،وبلغ عدد
الركاب على متن الطائرتين  338شخصاً .وفور وصول الطائرتين ونزول الركاب
منهما وسط تدابير أمنية مشددة للغاية من قبل القوى األمنية انتقلوا مباشرة إلى
الحافالت وسيارات الصليب األحمر التي أقلتهم عن طريق البر إلى سورية ،وبذلك
تكون المرحلة الثانية من اتفاق الزبداني  -الفوعة  -كفريا قد انتهت.

 800مسلح في الزبداني ..لتسوية األوضاع

وأكدت مصادر مطلعة على الصفقة لـ«البناء» أن «الطائرة األولى التي أقلت 318
مدنيا ً من أهالي كفريا والفوعا ،انطلقت من منطقة هاتاي في تركيا باتجاه بيروت
واستقبلهم الصليب األحمر اللبناني في مطار بيروت وسلّمهم إلى الصليب األحمر
السوري المتواجد في المصنع الذي نقل بدوره الجرحى من الجماعات المسلحة إلى
مطار بيروت باتجاه هاتاي في تركيا».

وأشارت المصادر إلى أن «المدنيين من أهالي كفريا والفوعا نقلهم الصليب األحمر
السوري من المصنع إلى مستشفيات العاصمة دمشق للعالج وت ّم تأمين فنادق
مغلقة لهم في منطقة السيدة زينب» ،ولفتت المصادر إلى أن « 800مسلح ال يزالون
في الزبداني رفضوا الخروج منها ضمن الصفقة وطلبوا تسوية أوضاعهم مع الدولة
السورية وتسليم أسلحتهم واالنخراط في صفوف اللجان الشعبية للقتال إلى
جانب الجيش السوري على أن تعلن القيادة العسكرية السورية الزبداني منطقة
آمنة خالل أسبوع» .وكشفت المصادر أن «المسلحين في منطقة مضايا وسرغايا
بدأوا يطلبون التفاوض وتسوية أوضاعهم مع الدولة السورية ورفضوا الخروج
منها ضمن الصفقة».
وأوضحت المصادر أن «المرحلة األولى من الصفقة هي الهدنة التي تم التوصل
إليها خالل األشهر السابقة بين الطرفين والتي قضت بعدم شنّ المسلحين في إدلب
هجمات ضد كفريا والفوعا ،مقابل عدم قتل الجيش السوري والمقاومة للمسلحين
الذين كانوا محاصرين في الزبداني» ،ولفتت إلى أن «الجيش السوري والمقاومة
هما المنتصران من خالل هذه الصفقة ،ألن المجموعات المسلحة سلمت منطقة
الزبداني إلى الجيش السوري ،أما مناطق كفريا والفوعا فال تزال بيد أهالي القريتين
المحاصرتين اللتين لم تسقطا عسكريا ً والوضع اآلن عاد إلى ما قبل االتفاق ،أي حرب
ك ّر وف ّر ويمكن أن تتع ّرض القريتان لهجوم من المسلحين ،لكنّ أهلها قادرون على
الدفاع عنهما ويملكون إمكانات كافية للدفاع ويتم إدخال كل ما يحتاجونه إليهم رغم
حصارهما منذ ثالث سنوات ،كما حوصر مطار كويرس العسكري في حلب».
وتابعت المصادر أن «إي��ران وتركيا والمقاومة والدولة السورية هي األطراف
المفاوضة في هذه الصفقة» ،وربطت المصادر بين هذه الصفقة وصفقة تبادل
العسكريين اللبنانيين التي ت ّمت مع جبهة النصرة« ،ألن تركيا اشترطت االتفاق على
صفقة الزبداني أوال ً كي تسهل عملية إنجاز صفقة العسكريين اللبنانيين».
وأضافت« :كما أن األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اشترط خالل
مفاوضات العسكريين إخراج المدنيين من كفريا والفوعا كي يستطيع إقناع الدولة
السورية اإلفراج عن نساء معتقالت في السجون السورية طالبت النصرة بإطالقهم».

َ
الجيش ْين السوري واللبناني
تنسيق بين

وأشارت مصادر عسكرية لـ«البناء» أن «الجيش السوري يتقدم بسرعة كبيرة
في ريف حلب الجنوبي والشمالي ويتقدَّم باتجاه كفريا والفوعا لتحريرهما بعد
أن أصبحت مدينة إدلب مط ّوقة وبات طريق حلب -الشام الرئيسي المعروف
باالوتوستراد الدولي تحت سيطرة الجيش السوري وسيتم فتحه خالل األسبوع
األول من العام الجديد» .وأشارت مصادر رفيعة لـ«البناء» إلى «أن صفقة األمس
أسست لقرب نهاية تواجد المسلحين في الزبداني ،ألن تنفيذ الصفقة جرى في منطقة
ّ
من وسط الزبداني بالقرب من المقار وأماكن التحصين السرية التي كشفت».

عبد الكريم علي :نحن مع كل ما ُيوقف الدم

في المقابل ،أشار السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي في حديث
متلفز إلى حصول تنسيق بين الجيشين السوري واللبناني .وأعلن أن «االتفاق
يعمل عليه منذ فترة وسورية بمؤسساتها وجيشها تابعت تنفيذه ،ونأمل التوصل
إلى النتائج التي يكون فيها جميع الذين يحملون السالح وصلوا إلى قناعة بأن ال
مجال للوصول إلى الغايات التي كانوا يرسمونها».
وأكد السفير السوري أن نتائج االتفاق إيجابية ،وقال« :إن سورية من منطق
الوثوق وقوتها على األرض ترى أن حاجة المسلحين وداعمي المجموعات إلى
إجراء مثل هذا االتفاق ،وبالتالي هم مَن أتوا وليس هم مَن فرض االتفاق؛ ونحن كل
ما يوقف سفك الدماء لنا مصلحة فيه».

معني باالتفاق
قزي :لبنان غير
ّ

�إعالنات ر�سمية
الجمهورية اللبنانية
مديرية المالية العامة
مالية محافظة جبل لبنان
رقم الصادر2352 :
تاريخ 2015-12-14 :
إعالم تبليغ
الموضوع:تبليغ تكليف برسم االنتقال.
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مالية محافظة جبل لبنان – دائرة الضرائب
النوعية -المكلفين ،ال��واردة أسماؤهم في الجدول أدن��اه ،المجهولي مركز العمل أو محل
اإلقامة حاليا ً للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ
2015/12/22الى مركز الدائرة الكائن في مبنى الحلو – بعبدا – مقابل مطعم مشاوي
القديم – الطابق الثالث لتبلغ أمر القبض العائد لرسم االنتقال والمتوجب عليهم.
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بتاريخ .2016/1/27
عمالً بأحكام المادة  28من القانون رقم  44تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون
اإلجراءات الضريبية).
رقم المكلف
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90488
96740

208030
232149
421329
440214
446125
509056
524801
549045
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564113
576486
587774
594529
623732
632489
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842126
849645
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908806
945033
1019274
1019412
1030351
1035607
1037514
1065298

وتعليقا ً على الصفقة ،أكد وزير العمل سجعان قزي لـ«البناء» أن لبنان غير معني
بهذا االتفاق ال من قريب وال من بعيد ،سائالً «أين سياسة النأي بالنفس الواردة في
البيان الوزاري؟ وهل الحكومة على علم بيوم العبور هذا؟ وكيف يمكن للمسلحين
من خارج الحدود أن يعبروا من سورية إلى مطار بيروت الدولي وبأيّ جوازات؟

مداهمات دار الواسعة :شهيد وجرحى وموقوفون

وج��رح  4عسكريين بعد
إل��ى ذل��ك ،اس ُتشهد الجندي علي بسام قاسم زي��ن ُ
تع ّرض دوريتهم إلطالق نار كثيف أثناء عمليات دهم أماكن عدد من المطلوبين في
منطقة دار الواسعة لتو ّرطهم في جريمة بتدعي التي حصلت خالل العام . 2014
وأش��ارت قيادة الجيش في بيان إلى أن قوى الجيش تابعت مالحقة المجموعة
المسلحة المؤلفة من  8عناصر ،حيث تم ّكنت من محاصرتهم في أحد المباني
وتوقيفهم جميعا ً بعد استسالمهم .وتبين أن ثالثة منهم ضالعون في الجريمة
المذكورة ومحالون أمام المجلس العدلي ،وقد ضبطت بحوزتهم كمية من األسلحة
الحربية والذخائر والمخدرات .وبوشر التحقيق مع الموقوفين وتستمر قوى الجيش
بتنفيذ عمليات الدهم لتوقيف باقي المتورطين.

1089824
1092302
1093779
1107064
1118699
1120155
1120478
1121641
1124555
1133396
1236516
1244355
1267838
1295165
1295348
1395827
1407141

�أيها الم�سلمون ( ...تتمة �ص)1
السماوية التي تنشر الرحمة والمحبة واأللفة والسالم بين البشر .حتى أصبحت
العالقات اإلنسانية تسودها الحروب واالنقطاعات والطمع وحب السيطرة والتملك
بما يجاوز الحاجات الطبيعية لكل إنسان.
هناك بعض الدول أو التيارات تنتسب إلى الدين زوراً ،ثم تبدر منها تصرفات
عدوانية مذمومة تسبب إثارة الكثير من المشاكل واألزمات.
السعودية نموذج لهذا الخروج عن الدين ،حين طغت عليها النزعة المتطرفة،
والتيارات الوهابية التكفيرية نموذج آخر لإلفساد ،والدول االستعمارية التي تركب
موجة الدين ساعة تشاء ،نموذج سيئ أيضا ً لنشر الكراهية والحروب والفتن في
الكثير من مناطق العالم.
تنصلوا من سننهم بدعاوى واهية،
يؤسفني أن أقول إنّ بعض المسلمين قد
ّ
فأصبحوا يبررون القتل والعدوان ،وبعض الغرب ابتعد عن المسيحية واخترع
خرافة اإلسالموفوبيا وباتوا يبررون الحروب واالستحواذ على دول ومناطق واسعة
من العالم.
وهنا أمام هذه المرحلة الحرجة من عمر البشرية على المسلمين والمسيحيين أن
ي ّتحدوا من أجل عالم أفضل وإنسانية موحدة وسالم دائم بين بني البشر.
أيها المسلمون والمسيحيّون ا ّتحدوا !!.
ا ّتحدوا لمناهضة الظلم والتمييز والعدوان ..وا ّتحدوا من أجل الخير والمحبة
والسالم!

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

ق�صة طلب ( ...تتمة �ص)1
لقد رفض العالم هذه الفكرة رغم محاوالت أنقرة الحثيثة ،ابتزاز األوروبيين
بمطلب «المنطقة اآلمنة» مقابل «وقف السماح للنازحين السوريين بالتسرب بحرا ً
من شواطئها إلى أوروبا».
ّ
تتضخم ،مما جعل
ثالثاً :بدأت مظاهر «داعش» داخل مناطق مختلفة من تركيا
المستويات التركية األمنية تخشى من أن ينقلب السحر اإلرهابي على الساحر
التركي الداعم لداعش في سورية.
قصارى القول ،بحسب ما تفيد به هذه المعلومات ،أنّ رهانات أنقرة وصلت
للحظة صعبة في موقفها من األزمة السورية؛ فهي تواجه اآلن احتماالت خطرة:
فمن جهة قد يقوم داعش باالنتقام من تركيا داخل أراضيها ردا ً على إقفال أنقرة
الحدود بوجهه .ومن جهة ثانية فإن بناء جدار على حدودها مع سورية يؤشر إلى
بداية انعزال السلطان العثماني أردوغ��ان داخل حدود دولته ،بعدما سقطت كل
رهاناته على توسيع نفوذه إلى الداخل السوري .ومن جهة ثالثة يسود االعتقاد في
تركيا بأنّ مؤشرات هزيمة سياسة أردوغان وحزبه في سورية ستحدث ارتدادات
داخل تركيا ضدهما؛ وينتظر أن تلحق بهما الهزيمة السورية إلى داخل الساحة
السياسية الداخلية التركية.
وتفيد مصادر هذه المعلومات ذاتها أنّ أردوغان يسعى لطلب اجتماع استثنائي
مع الرئيس األميركي باراك أوباما ،وذلك قبل االنتهاء من بناء جدار عزل الطموحات
العثمانية عن سورية .وهدف أردوغان من هذا االجتماع هو تحقيق هدف معنوي
يظهر أن بناء الجدار هو محل تثمين دول��ي وليس انصياعا ً لموجبات هزيمته
السورية .وث ّمة حل وسط يتم اآلن تدارسه بين أنقرة وواشنطن ،ومفاده أن يت ّم
استبدال زيارة أردوغان للبيت األبيض بواحد من خيارين :إما قدوم وزير الخارجية
األميركية كيري إلى أنقرة في زيارة يت ّم توقيتها بشكل يتزامن مع االنتهاء من بناء
الجدار؛ أو أن يتم عقد اجتماع للناتو في أنقرة يكون «ضيف الشرف» فيه أردوغان.
المراقبون الذين يتابعون مسار هذا الحدث ،ينتظرون نهاية األسابيع السبعة
المقبلة ،ليروا ما إذا كان أوباما سيستجيب لطلب أردوغ��ان السري باستقباله
منتصف الشهر الثاني من العام المقبل ،أم أنه سيمنحه نصف تعويض عبر زيارة
يقوم بها كيري ألنقرة أو اجتماع للناتو يستضيف أردوغان.
يبقى القول إن أردوغ��ان في ظل ارتشافه كأس الهزيمة السورية أصبح أكثر
طواعية لطلب أميركا منه الذهاب مكسورا ً إلى إسرائيل ،فيما األخيرة أصبحت أكثر
تشددا ً لجهة رفضها مطالبة أردوغان لها بإنشاء شراكة إقليمية غير معلنة معها
تتسم بالندّية.
ك ّل ذلك يحدث فيما موسكو تشدّد خناقها على تركيا ،من خالل عدم اعترافها
بخطوط أردوغ��ان الحمر في سماء شمال سورية وجبل التركمان ،ومن خالل
استمرار روسيا أيضا ً باعتبار الموقف التركي مدانا ً في دعمه لإلرهاب حتى يثبت
عمليا ً العكس ،وليس نظرياً.

يوسف المصري

1413342

االن�شغال «الإ�سرائيلي»
( ...تتمة �ص)1

1413933
1426631
1448943

باقي التفاصيل الملحقة أو المضافة تحاول «إسرائيل» أن
تتجاهلها أو تدّعي غض الطرف عنها على أساس أنها ليست قادرة
على تغيير العناوين الواضحة والصريحة ،وبالتالي فإن السياق
الذي تنتجه االفتراضات «اإلسرائيلية» ال يعدو كونه إضاعة للوقت،
ومحاولة يائسة لتشتت الصورة المعتمدة بقالب فضائحي ،ناتج
عن االرتباك في االتجاهات التي ستعكسها حالة الخلل في قواعد
االشتباك ،بما يعنيه من ثغرات إضافية لن يكون بمقدور «إسرائيل»
إغالقها ،وال التكهّن بنتائجها على المدى الطويل والمتوسط ،وال
اإلحاطة بتفاصيلها ،مع ما تفرضه اإلجراءات االحترازية والخطوات
االستباقية من عبثية.
أمام هذه المعادلة ..ثمة متغيّرات تفرض وجودها بحكم األمر
الواقع ،وفي بعضها كانت نتاج الرعونة «اإلسرائيلية» ،بحيث
عجلت في قضايا ربما كانت مؤجلة ،أو أن ظروف البحث فيها في
ّ
ظل هذا التراكم من التط ّورات غير المتوقعة وال المتخيلة لم تنضج
كفاية ،فكانت الجريمة «اإلسرائيلية» ح��دا ً فاصالً للبتِّ  ،وربما
للتعجيل بكثير مما ت ّم تأجيله تحت مبررات ومسوغات مختلفة.
بهذا الفهم تنشغل «إسرائيل» في البحث عن مسارات تعيد
التأجيل أو تعرقل التفكير بما بات أمرا ً حتمياً ،حيث المقاومة التي
أسس لها الشهيد القنطار باتت أكثر ضرورة لتطفو على السطح،
وم��ا ك��ان غير معلن فيها ال بد أن ي َ
ُعلن وبشكل عاجل ،ب��دال ً من
ّ
يقض مضجَ ع
االنتظار الذي كانت تحكمه عوامل مختلفة ،وهذا ما
«اإلسرائيليين» ،بعد أن كان خطاب السيد حسن نصر الله واضحا ً
ومحدّدا ً في تاريخه ومكانه ،وربما مضمونه.
ً
 ..لن يكون أق ّل مما قامت به «إسرائيل» ،بل سيكون مضافا إليه
ذكرى الشهيد وما تحمله ،ولن يبتعد عن «اإلسرائيليين» في الداخل
والخارج وعلى الحدود ،وهي مساحة كافية للحكم على نوعية
الفعل ،فيما التاريخ ال يحتاج إلى مقارنة ..والقرينة بيِّنة وصريحة
وم��ح��ددة بدقة الفعل وزم��ان��ه ،والتجربة بماضيها وحاضرها
صريحة وتنطوي على ما يكفي من دالالت تدفع «اإلسرائيلي» إلى
االنشغال.
غير أن األكثر دالل ًة على وعورة الخيارات أمام «اإلسرائيلي» ،هو
ما أُضيف إلى الرد ،وما جاء في سياق التوضيح والشرح المسهَب،
بالرغم من التكثيف الشديد في األفكار والطروحات التي قدمها
خطاب المقاومة وخطها الممتد في المنطقة بعواصمه األساسية
ومحاور عمله المتقاطعة ،حيث القضية ليست في رد مقبل ال محالة،
وال في نوعيته التي ستفوق ما سبقها ،وال في تاريخه ومكانه ،بقدر
ما فتحته من خيارات واعدة أمام محور المقاومة ،وبأن التعويل في
المواجهة «اإلسرائيلية» لم يعُ د مرتبطا ً بالحال العربي ،وال بالمال
العربي ،وال بالحاكم العربي ،والجميع يدرك كم كان ذلك الدور
معيقا ً ومفرمالً ،وأحيانا ً ُمح ِبطاً ،وحال في أحيان كثيرة دون الرد
على «إسرائيل» ومنع فتح خطوط المواجهة معها.
اليوم ..المقاومة بمحورها األساسي في ح ٍّل من تبعات المال
العربي ،وفي ح ٍّل من مرجعيته ودوره ووجوده ،واألهم في حل من
أي مشاغبات للمشيخات ،و َمنْ في فلكها من دول المنطقة ،ولم يعُ د
بمقدور «اإلسرائيلي» أن يلعب لعبته خلف الكواليس ،وال بمقدوره
أن ِّ
يوظف الضغط األميركي وال الجاه الغربي ،وال الدور الهدّام لكثير
من الدول الوظيفية التي اعتاشت في وجودها ومهمتها على لعب
دور اإلطفائي المشبوه والمفرمل أو المعيق لعمل المقاومة.
ما يُشغل «اإلسرائيلي» ليس ال��ر ّد وح��دَه ،وال ما بع َد بعد الر ّد
سيؤسسه هذا الر ّد لمرحلة نوعية تشكل منعطفا ً في
فحسب ،بل بما
ّ
التعاطي مع العدوان ووجوده ودوره ،حيث أوراقه التي استخدمها
على مدى عقود خلت تفقد صالحية التوظيف من جديد ،واألعراب
التي كانت سيفا ً مسلطا ً ومشهرا ً في وجه خيارات المقاومة يبدو
منكسرا ً ومبتوراً ،والتلويح به لم يعد مجدياً ،فالمنطقة وخيارات
المقاومة التي قلبت المعادلة في وجه اإلرهاب وداعميه وحاضنيه،
تقلبها في وج��ه «اإلسرائيلي» ليس باعتباره ج��زءا ً من داعمي
َّ
وموظفيه سياسيا ً وتوسعيا ً فقط ،وإنما باعتباره محتالً له
اإلرهاب
نهاية؛ وربما بدأت الخطوة األولى!...

علي قاسم

1529131
1537450
1539691
1570101
1588197
1592182
1605130
1619998
1625164
1630152
1655168
1676768
1696679
1696683
1701347
1730588
1743276

اسم المكلف
محمد حسن يونس
الياس شاهين وهبه
ياسر حسن يونس
سهى كمال حتي
كورك معروف بجورج هامازاسب بوشكيان
جورج حبيب الخراط
وسيم ميشال غصن
ناديا الياس زيدان
ناديا الياس شعيا
حسن خليل عواد
كارال شكري المر
ليلى لويس روفايل
الياس الفونس عماد
عفيف شفيق زروي
روجينا نجم المر
ماري جان صالح
دوريس جرجس حرب
فاطمة محمود قاسم مطر
جهاد سليمان بزي
ثناء احمد حسين
شاديه مصطفى الجعيد
ابراهيم لويس روفايل
روكس لويس روفايل
نادر محمد الطقش
نبيهه عباس عبد الخالق
رندة كمال حتي
فارس الفونس عماد
ساميا الفونس عماد
حنا منصور موسى
اديب الياس الشدياق
جورج نخلة السيقلي
سميرة يعقوب االبيض
تراز الياس شعيا
بيار يوسف الحلو
انطوان يوسف ضو
انطوان نخلة السيقلي
فادية جرجي الصليبي
حنا نخله السيقلي
انطوانات الياس الطويل
طنوس ديب شعيا
جورجات يوسف الخوري
باسمه نخلي السيقلي
نيشان انترانيك ارسالنيان
سميرة نمر عضيمي سليم
سامية فهيم مراد رضوان
باسل وهاب رافع
نقوال جرجس النمار
طرو اوهانس كلشيان
ناجي محمد الطقش
سيزار طانيوس عقل
داود وهاب رافع
لور نخلة السيقلي
لودي انطون ضو
انطوان نقوال بو يعقوب
برناديت جوزف جبور المعلوف
محمد سليمان بزي
ليديا ميشال غصن
فاطمة عفيف فرحات
ندين يوسف ضو
منى موسى داود
جوزاف نقوال بويعقوب
نهى قيصر شالال
ماري جرجس سليمان
جوزيف شاهين وهبه
كمال البر الياس
ليلى انطون ضو
النا انطون ضو
هيام سعد الله غصوب
عائدة دانيال يونان
محمد مصطفى ظاهر

إعالن
مؤسسة كهرباء لبنان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
استدراج عروض لتقديم وتركيب خزانين
بسعة  16000م 3للخزان الواحد لمادة
الفيول أويل في معمل الجية الحراري.
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 -امانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدرة /500000/ل.ل.
تسلم ال��ع��روض باليد إل��ى أم��ان��ة سر
ك��ه��رب��اء ل��ب��ن��ان -ط��ري��ق ال��ن��ه��ر -الطابق
« -»12المبنى المركزي.
علما ً أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/22عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة . 11:00
بيروت في 2015/12/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة باإلنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2487
المديرية العامة ألمن الدولة
إعالن عن مناقصة محصورة
إن المديرية العامة ألمن الدولة ترغب
في إج��راء مناقصة محصورة لتزويدها
بالمحروقات السائلة (غب الطلب) على
أس���اس ال��ت��ن��زي��ل ال��م��ئ��وي ،وذل���ك للمرة
الثانية.
فعلى الراغبين ب��االش��ت��راك ف��ي هذه
المناقصة المحصورة الحضور الى قسم
التلزيم في المديرية العامة المذكورة المقر
العام الرملة البيضاء -محلة سبينس-
لإلطالع على دفتر الشروط الخاصة وتقديم
طلباتهم وذلك اعتبارا ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالن ولغاية الساعة  12:00من تاريخ
.2016/1/18
إن جلسة ف��ض ال��ع��روض ت��ج��ري في
مبنى المديرية العامة الساعة  10:00من
تاريخ .2016/1/19
اللواء جورج قرعة
المدير العام ألمن الدولة
التكليف 2448

رقم البريد

تاريخ الزيارة

RR146549922LB

2015/08/28

RR158217304LB

2015/11/02

RR146554114LB

2015/08/28

RR158217193LB

2015/11/02

RR146553272LB

2015/09/18

RR146552060LB

2015/08/27

RR146549247LB

2015/09/18

RR146551740LB

2015/10/06

RR146550850LB

2015/07/16

RR146549454LB

2015/09/14

RR146550761LB

2015/07/16

RR146548825LB

2015/10/23

RR146545506LB

2015/10/13

RR158217454LB

2015/11/02

RR146550996LB

2015/07/16

RR146551617LB

2015/08/27

RR146551943LB

2015/10/21

RR146550877LB

2015/07/16

RR146550695LB

2015/07/16

RR146554105LB

2015/07/16

RR146550917LB

2015/07/16

RR146548839LB

2015/10/23

RR146546926LB

2015/10/23

RR146550280LB

2015/09/14

RR146550364LB

2015/09/14

RR158217202LB

2015/11/02

RR146545497LB

2015/10/13

RR146545510LB

2015/10/13

RR146551047LB

2015/07/20

RR146551078LB

2015/07/20

RR146551798LB

2015/10/06

RR158217145LB

2015/11/02

RR146550846LB

2015/07/16

RR146552728LB

2015/07/23

RR146551869LB

2015/10/06

RR146551767LB

2015/10/06

RR146550537LB

2015/07/16

RR146551775LB

2015/10/06

RR146545673LB

2015/11/02

RR146550863LB

2015/07/16

RR146558513LB

2015/10/06

RR146551807LB

2015/10/06

RR146547056LB

2015/11/06

RR146550885LB

2015/07/16

RR146550316LB

2015/09/14

RR146551135LB

2015/07/20

RR146550421LB

2015/09/14

RR146545470LB

2015/09/14

RR146549406LB

2015/09/14

RR146551550LB

2015/07/20

RR146551149LB

2015/07/20

RR146551784LB

2015/10/06

RR146551886LB

2015/10/06

RR146551815LB

2015/10/06

RR146551679LB

2015/08/27

RR146550673LB

2015/07/16

RR146549233LB

2015/09/18

RR158219058LB

2015/10/23

RR146551912LB

2015/10/08

RR146553269LB

2015/09/18

RR146551838LB

2015/10/06

RR146551824LB

2015/10/06

RR146545381LB

2015/09/14

RR158217349LB

2015/11/02

RR146545378LB

2015/09/14

RR146547215LB

2015/11/04

RR146551890LB

2015/10/06

RR146554675LB

2015/09/14

RR146554701LB

2015/09/14

RR146550024LB

2015/08/28

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/11/26على المتهم علي منذر
زعيتر سجل /24ريحا جنسيته لبناني
محل إقامته الفنار السبتية ـ قرب مستشفى
البيطار والدته اعتدال عمره  1980أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2014/12/2وه��و فار
من وجه العدالة بالعقوبة التالية أشغال
شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة وفقا ً
للمواد  125مخدارت من قانون العقوبات
الرتكابة جناية مخدارت
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/11/28
الرئيس
التكليف 2456
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/11/30على المتهم علي عادل
جرجومة سجل  250شرقية جنسيته
س��وري محل إقامته صفير -ق��رب محطة
هاشم بناية محمد الخطيب حي المعلم
ط  4وال��دت��ه شهيرة عمره  1986أوق��ف
اداري����ا ً ب��ت��اري��خ  2014/1/7وجاهيا ً
ف��ي  2014/1/10واخ��ل��ي سبيله في
 2014/2/20وهو فار من وجه العدالة
بالعقوبة التالية اربع سنوات أشغال شاقة
وفقا ً للمواد  638و  471و  454/471و
 655من قانون العقوبات
الرتكابة جناية سرقة دراج���ة نارية
وتزوير واستعمال.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/12/1
الرئيس المنتدب
ا مظلوم
التكليف
2456

رقم المكلف

1862204
1865255
1868317
1936870
1955875
1961056
1961117
1961153
1983227
1998624
2057159
2092722
2092732
2092748
2092764
2111475
2125800
2152559
2179760
2192013
2193221
2203089
2275294
2278326
2281389
2285722
2304218
2323144
2339630
2347758
2354350
2401297
2402416
2406219
2406222
2406231
2406415
2427462
2444078
2456699
2467561
2500368
2529314
2529315
2529316
2529319
2575772
2575790
2591431
2594028
2594829
2625799
2632509
2632575
2772429
2773713
2773718
2814738
2851732
2868825
2875892
2906408
2906413
2913968
2913975
2954098
2954105
2954111
2958293
2986998
2987007
2990028
2990035
2990050
2991744
3038406
3054885
3069297

اسم المكلف
فريده ذيب شعيا
مي توفيق عبد الخالق
انطوان يوسف يونان
نبيل توفيق عبد الخالق
فارس جرجس حرب
خالد قاسم شحاده
ماي احمد بغدادي
لينا قاسم شحاده
نهى معروف ابوخليل
روز طانيوس فغالي
عماد منير بو شمس الدين
دانية مصطفى الخطيب
ابراهيم مصطفى الخطيب
الشيخ مازن مصطفى الخطيب
الشيخ يامن مصطفى الخطيب
حنه خليل النمار
رنده توفيق دقدوق
فراس سليمان بزي
ريتا نقوال بو يعقوب
جهاد نديم بو حاطوم حماده
فاطمة عباس الحاج حسن
ميرفت توفيق ابي هنا
غنى حسن يونس
وليد اسد صليبا
حاتم هاني ابو خزام
نعمات حسين قادر
روني نقوال بو يعقوب
ساره منير بو شمس الدين
وليد طالل المهتار
جورجات توفيق كامل
جنفياف الياس الشدياق
مشيرة سليمان بزي
سميا سليم نويهض
ريزان البر الياس
وسام البير الياس
غسان البير الياس
جوزيف جرجس حرب
ماري يوسف الحلو
نهاد الياس الشدياق
خديجه حسن يونس
فرعون توفيق ابو ديوان
موسى منصور موسى
زهيه شاهين وهبه
كالديس شاهين وهبه
داود شاهين وهبه
طانيوس شاهين وهبه
صالح عاطف شجاع
نبيل عاطف شجاع
فراس طالل المهتار
جرجس طانيوس تابت
نينات جرجي البرباري
اميلي نمر نمر
حنان مصطفى ظاهر
جانيت انطون ضو
خالدية حسن الخطيب
غايل الياس متى
فيكتوريا يوسف زينون
امل مارون مارون
شوقي توفيق ابو ديوان
لويزات مارون لحد
مروان بهيج قرانوح
جيسون ايلي عبد اللطيف
جوي ايلي عبد اللطيف
علي مصطفى الحسيني
سالي مصطفى الحسيني
زينه اسكندر جنيد
عفيفه منصور دغفل
هيالني منصور حنا موسى
ندى محمد الطقش
جهاد سلمان بو مطر
ناصر سلمان بو مطر
الكسندرا علي العاكوم
دانيال علي العاكوم
ريان علي العاكوم
لور طانيوس تابت
ندين عفاف علي العاكوم
فاروق محمد الجردي
منال اجود سعدالدين

رقم البريد

تاريخ الزيارة

RR146550815LB

2015/07/16

RR146550302LB

2015/09/14

RR146547762LB

2015/11/10

RR146550381LB

2015/09/14

RR146551957LB

2015/10/21

RR146549834LB

2015/08/28

RR146549825LB

2015/08/28

RR146549865LB

2015/08/28

RR146549370LB

2015/09/14

RR146548595LB

2015/11/10

RR146549511LB

2015/09/14

RR146554091LB

2015/07/16

RR146554088LB

2015/07/16

RR146554074LB

2015/07/16

RR146554065LB

2015/07/16

RR146550395LB

2015/09/14

RR146549335LB

2015/09/14

RR146550687LB

2015/07/16

RR146551855LB

2015/10/06

RR146551458LB

2015/07/20

RR146549542LB

2015/09/14

RR146551308LB

2015/07/20

RR146549936LB

2015/08/28

RR146547201LB

2015/10/21

RR146551585LB

2015/07/20

RR146549953LB

2015/08/28

RR146551841LB

2015/10/06

RR146549485LB

2015/09/14

RR146545758LB

2015/11/02

RR146548516LB

2015/10/06

RR146551081LB

2015/07/20

RR146550660LB

2015/07/16

RR146549445LB

2015/09/14

RR146545418LB

2015/09/14

RR146545404LB

2015/09/14

RR146545395LB

2015/09/14

RR146551926LB

2015/10/21

RR146551546LB

2015/07/20

RR146551095LB

2015/07/20

RR146549940LB

2015/08/28

RR146551736LB

2015/10/06

RR146551064LB

2015/07/20

RR158217321LB

2015/11/02

RR158217318LB

2015/11/02

RR158217352LB

2015/11/02

RR158217335LB

2015/11/02

RR146550293LB

2015/09/14

RR146550355LB

2015/09/14

RR146545761LB

2015/11/02

RR146551360LB

2015/07/20

RR158217295LB

2015/11/02

RR146547793LB

2015/11/10

RR146550038LB

2015/08/28

RR146551909LB

2015/10/06

RR146551271LB

2015/07/20

RR146547780LB

2015/11/10

RR146547776LB

2015/11/10

RR146548105LB

2015/11/06

RR146551722LB

2015/10/06

RR146556645LB

2015/09/14

RR146550545LB

2015/07/16

RR146551625LB

2015/08/27

RR146551634LB

2015/08/27

RR146549508LB

2015/09/14

RR146549471LB

2015/09/14

RR146551033LB

2015/07/20

RR146551104LB

2015/07/20

RR146551118LB

2015/07/20

RR146549437LB

2015/09/14

RR146551268LB

2015/07/20

RR146551254LB

2015/07/20

RR146551183LB

2015/07/20

RR146551197LB

2015/07/20

RR146551206LB

2015/07/20

RR146551373LB

2015/07/20

RR146551210LB

2015/07/20

RR146550625LB

2015/07/16

RR146545700LB

2015/11/02

المراجعة :العنوان :دائرة الضرائب النوعية :مبنى الحلو – بعبدا مقابل مطعم مشاوي
القديم – الطابق الثالث.
الهاتف05/921143 :
ارسالية /8غير صالح للتوزيع/2015/انتقال
رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 2439
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/11/30على المتهم سليمان فايز
النجم عزام سجله  15السويداء جنسيته
س���وري م��ح��ل إق��ام��ت��ه س��ن ال��ف��ي��ل خلف
اوتيل حبتور -ملك ج��ورج ص��روف ط 3
والدته أم��ال عمره  1988أوق��ف وجاهيا ً
بتاريخ  2011/2/8واخلي سبيله في
 2011/4/11ثم أوقف في 2012/2/29
واخلي سبيله في  2012/11/27ثم أوقف
في  2014/8/5إنفاذا ً لخالصة الحكم
الغيابي الصادر بحقه وأخلي سبيله في
 2014/10/8وهو فار من وجه العدالة
بالعقوبة التالية خمس سنوات أشغال
ش��اق��ة وف��ق��ا ً ل��ل��م��واد  2/403م��ن قانون
العقوبات
الرتكابه جناية تهديد وافتراء
وق���ررت اسقاطه م��ن الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2015/12/1
الرئيس المنتدب
ا مظلوم
التكليف 2456
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/11/30على المتهم روي��دة عمر
حناش جنسيتها س��وري��ة محل إقامتها
مجهولة االق��ام��ة بواسطة مفرزة بيروت
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ع���دد  /302/449ت��اري��خ
 2013/1/31والدتها سعدة عمرها 1990
أوقفت غيابيا ً بتاريخ 2013/12/13
وه��ي ف���ارة م��ن وج��ه ال��ع��دال��ة بالعقوبة
التالية خمس سنوات أشغال شاقة موقتة
وفقا ً للمواد  459و 454/459من قانون
العقوبات
الرتكابها جناية تزوير واستعماله.
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/12/1

الرئيس المنتدب
ا مظلوم
التكليف 2456
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2015/11/26على المتهم علي منذر
زعيتر سجله  24ريحا جنسيته لبناني
محل إقامته الفنار السبتية قرب مستشفى
البيطار والدته اعتدال عمره  1980أوقف
غيابيا ً بتاريخ  2014/12/19وهو فار
من وجه العدالة بالعقوبة التالية أشغال
شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة وفقا ً
للمواد  125مخدارت من قانون العقوبات
الرتكابه جناية مخدارت
وق��ررت اسقاطه من الحقوق المدنية
وعينت له قيما ً إلدارة أم��وال��ه طيلة مدة
فراره.
في 2015/11/27
الرئيس
التكليف 2456

وفيات
انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم

بترو متري الحاج

(زوجته المرحومة نهاد يوسف الشدياق)
ابنه :الدكتور عماد زوجته الدكتورة
فاطمة غندور وعائلته.
بناته :راغ��دة زوج��ة جوزيف الفخري
وعائلتها وهدى الحاج ،أنور ناصيف زوج
ابنته المرحومة سعاد وأوالده
ع��ائ�لات شقيقيه المرحومين الياس
وإميل وشقيقاته المرحومات جولي زكريا
وماري منذر وأوديت عوده.
تقبل التعازي اليوم الثالثاء  29الجاري
في صالون كنيسة مارنقوال – األشرفية من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
السادسة مساءً.

