20
العالم

اإلثنين  8نيسان  2019العدد 3731

اإلثنين  8نيسان  2019العدد 3731

إعالنات

21

◄ إعالنات رسمية ►
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تقرير

ّ
إردوغان ال يتحمل الخسارة:

مساع إللغاء انتخابات إسطنبول
ٍ

ال يزال رجب طيب إردوغان،
وحزبه الحاكم ،غير ّ
متقبلين
الصفعة التي تلقياها
في انتخابات إسطنبول
المحلية .وبعدما تبين أن
إعادة الفرز الجزئية لن تأتي
بنتيجة مرضيةّ ،
قرر «العدالة
والتنمية» طلب إعادة الفرز
في كل الدوائر ،في مقدمة
على ما يبدو إللغاء االنتخابات
في المدينة
إسطنبول ـــ حسني محلي

بـ ـع ــد أس ـ ـب ـ ــوع م ـ ــن إع ـ ـ ـ ـ ــادة ف ـ ـ ــرز وع ـ ـ ّـد
األص ــوات امللغاة فــي انتخابات تركيا
املحلية ،وفــي إسطنبول تحديدًا ،عقد
نائب رئيس «حزب العدالة والتنمية»،
علي إحـســان ي ــاووز ،مؤتمرًا صحافيًا
ليعلن أن حزبه سيعترض على نتائج
انتخابات إسطنبول بالكامل ،وسوف
يطلب مــن الهيئة العليا لالنتخابات
إع ـ ــادة ف ــرز وعـ ـ ّـد جـمـيــع األصـ ـ ــوات في
الــواليــة .وت ـحــدث ي ــاووز عــن «عمليات
تــزويــر كبيرة فــي العديد مــن صناديق
االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراع» ،وحـ ـ ّـمـ ــل أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ــان
االن ـت ـخــاب ـيــة امل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن عـمـلـيــات
ال ـتــزويــر ه ــذه .وبــالـفـعــل ،ت ـقـ ّـدم الـحــزب
الحاكم بطلبه إلــى اللجنة االنتخابية
م ــن أجـ ــل إعـ ـ ــادة الـ ـف ــرز والـ ـع ـ ّـد لجميع
األص ـ ــوات فــي مــديـنــة إسـطـنـبــول ،على
أن تـقــوم اللجنة الـيــوم اإلثـنــن بإحالة
الطلب إلى الهيئة العليا لالنتخابات،
التي ستقوم بدورها بالنظر في الطلب
قبل الـ 11من الشهر الجاري.
الـ ــرد ع ـلــى ال ـخ ـطــوة ج ــاء ســري ـعــا على
لسان رئيس بلدية إسطنبول املنتخب،
أك ــرم إم ــام أوغ ـل ــو ،ال ــذي نــاشــد رئـيــس
وأع ـ ـض ـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ـل ـي ــا «االل ـ ـت ـ ــزام

بــالــدسـتــور وال ـقــوانــن وات ـخــاذ ق ــرارات
عــادلــة تنهي األزم ــة املـفـتـعـلــة ،وتسهم
ف ـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق االنـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــراج الـ ـسـ ـي ــاس ــي
واالج ـت ـمــاعــي فــي ال ـب ــاد» .وع ـقــد إمــام
أوغلو مؤتمرًا صحافيًا في إسطنبول،
قال فيه« :لقد انتهت اللجان االنتخابية
من ّ
عد وفرز  %78من األصوات امللغاة،
ً
بناء على طلب حزب العدالة والتنمية،
وت ـبــن أن ال ـف ــرق بـيـنــي وب ــن ب ــن علي
يـلــدريــم هــو  16380ص ــوت ــا» .وأض ــاف:
«قبل أن ننتهي من ّ
عد األصوات امللغاة،
ً
وبناء على طلب العدالة والتنمية ،خرج
املتحدثون باسم الحزب ليقولوا إنهم
سيعترضون على نتائج االنتخابات،
وسيطالبون الهيئة العليا بإعادة فرز
وع ـ ّـد جـمـيــع األص ـ ــوات فــي إسـطـنـبــول،
وعددها أكثر من  9ماليني» .وتوقع إمام
أوغ ـلــو ملـثــل ه ــذه العملية أن «تستمر
ّ
وكحد أدنى شهرًا
أكثر من ستة أشهر،
ّ
في حال زيادة عدد لجان الفرز والعد»،
وق ــال« :إنـنــي أنــاشــد الرئيس إردوغ ــان
ّ
تحمل مسؤولياته من أجــل االستقرار
السياسي وتحقيق املصالحة الوطنية،
وأنــا على استعداد للتعاون معه ،فهو
رئيس الجمهورية ،وعليه أن يتذكر أن
العدالة والتنمية يحكم إسطنبول منذ
 25عامًا ،كما على الجميع أن يتذكر أن
املناصب ليست أبدية ،وال يمكن ألحد
أن ي ــأخ ــذ مـنـصـبــه م ـعــه إلـ ــى اآلخـ ـ ــرة».
واستغرب إمام أوغلو «الضجة املفتعلة

انتهت اللجان
من عدّ
االنتخابية
وفرز  %78من
األصوات الملغاة

التي يثيرها مسؤولو العدالة والتنمية
واإلعـ ـ ـ ــام امل ــوال ــي ل ـهــم ف ــي م ــا يـتـعـلــق
بالتزوير في إسطنبول التي فزت فيها،
ولكنهم يفتخرون بنزاهة االنتخابات
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـت ــي ف ــاز فـيـهــا ال ـعــدالــة
والتنمية» .وزاد بالقول« :لقد انتصرت،
ليس بــاألرقــام ،بل في وجــدان وضمير
وق ـل ــوب الـشـعــب ال ـتــركــي بــأكـمـلــه ،ولــن
نسمح ـ ـ بــاســم املــايــن الــذيــن صــوتــوا
ل ــي ـ ـ ـ ب ـت ـمــريــر أي مـ ــؤامـ ــرة تـسـتـهــدف
إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،وسـ ـن ــداف ــع عـ ــن ح ـقــوق ـنــا
بالطرق الديمقراطية».
ب ـ ــدوره ،اس ـت ـغــرب نــائــب رئ ـيــس «ح ــزب
الشعب الـجـمـهــوري» ،بولنت تــازجــان،
ق ــرار «ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،وقـ ــال« :هــم
ي ـت ـحــدثــون ع ــن ع ـم ـل ـيــات ت ــزوي ــر خــال
عملية فرز ّ
وعد األصوات ،ولكن ينسون

إمام أوغلو :لن نسمح باسم الماليين الذين ّ
صوتوا لي بتمرير أي مؤامرة (أ ف ب)

أن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة هـ ــي ال ـت ــي
قــامــت بتعيني رئـيــس وأع ـضــاء اللجان
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة املـ ـش ــرف ــة ع ـل ــى ص ـنــاديــق
االقـ ـت ــراع ،كـمــا كــانــوا يـفـتـخــرون بأنهم
ّ
كلفوا حوالى مليون من أعضاء العدالة
والتنمية مراقبة العملية االنتخابية».
وأض ــاف« :الــرئـيــس إردوغـ ــان هــو الــذي
يعني أعضاء الهيئة العليا لالنتخابات،
ووزيرا العدل والداخلية ّ
يعينان أعضاء
اللجان االنتخابية الفرعية».
وكان «حزب العدالة والتنمية» قد تقدم
بطلب إلــى الهيئة العليا لالنتخابات
إلعادة فرز ّ
وعد األصوات في العاصمة
أنقرة أيضًا ،حيث تقدم مرشح «الشعب
ال ـج ـم ـه ــوري» ،م ـن ـصــور ي ـ ـ ــاواش ،على
م ــرش ــح «الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» ،محمد
أوزحسكي ،بأكثر من  123ألف صوت.
ووافـ ـق ــت الـهـيـئــة الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات
حتى اآلن على  58من طعونات «العدالة
وال ـت ـن ـم ـي ــة» فـ ــي عـ ـم ــوم ال ـ ـبـ ــاد ،فـيـمــا
رف ـضــت مـعـظــم ال ـط ـعــونــات ال ـتــي تـقــدم
ب ـه ــا ح ــزب ــا «الـ ـشـ ـع ــوب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي»
و«الشعب الجمهوري» .وكان مرشحو
«حزب الشعب الجمهوري» قد فازوا في
انتخابات األحــد املــاضــي فــي  21واليــة
مـهـمــة ،م ــن بـيـنـهــا أن ـق ــرة وإسـطـنـبــول،
فيما فاز «حزب الشعوب الديمقراطي»
في  8واليات جنوب شرق البالد ،حيث
األغلبية السكانية من األكراد.
وتتوقع األوساط السياسية لـ«العدالة
وال ـت ـن ـم ـيــة» أن ي ـع ـتــرض ال ـح ــزب على
انتخابات إسطنبول ويطالب بإلغائها
إذا لــم تتغير النتائج بعد عملية فرز
وعـ ّـد جميع األصــوات .وقالت األوســاط
املــذكــورة إن «الـعــدالــة والتنمية» الــذي
يحكم مدينة إسطنبول ،وعدد سكانها
 16مليون نسمة ،يتخوف من أن يكشف
رئيس البلدية الجديد ،أكرم أمام أوغلو،
جميع ملفات الفساد .وتقدر املعلومات
ّ
الصحافية حجم هذه امللفات بما ال يقل
عن  200مليار دوالر منذ  ،1994عندما
أصبح إردوغــان رئيسًا للبلدية بعدما
حـصــل عـلــى  % 25مــن األص ـ ــوات ،حني
فشلت األحــزاب اليسارية الثالثة آنذاك
في االتفاق على مرشح مشترك.

إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ـ ـمـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ــرضـ ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى إليكم وفاة فقيدنا الغالي
املرحوم
الشيخ
عبدالله يوسف زين العابدين مغنية
زوجته :الحاجة سهام يحيى
والدته :املرحومة الحاجة رقية علي
كمال
ولده :الصيدلي الدكتور حسن
ب ـن ــات ــه :ال ـح ــاج ــة إيـ ـم ــان وال ـح ــاج ــة
سهى وريما وزينة
أشقاؤه :األستاذ خليل واملرحومون
الشيخ مصطفى والــدكـتــور حبيب
والشيخ محمد
شقيقته :الحاجة آسية
أص ـ ـهـ ــرتـ ــه :ال ـ ـحـ ــاج غ ـ ـسـ ــان حـ ــدرج
والحاج علي حــدرج والسيد جهاد
فتوح والسيد علي ريحان وشمس
الدين
ووري ال ـ ـثـ ــرى فـ ــي جـ ـب ــان ــة ب ـلــدتــه
طيردبا
ُ
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
الثالثاء الواقع في  9نيسان 2019م
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
بعد الظهر حتى الساعة السادسة
م ـ ـ ـسـ ـ ـ ً
ـاء فـ ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص
والتوجيه العلمي  -الرملة البيضاء
 قرب مركز أمن الدولة.كـمــا ت ـقــام ذكـ ــرى أس ـب ــوع ومـجـلــس
عــزاء عن روحــه في حسينية بلدته
ط ـيــردبــا ن ـه ــار ال ـس ـبــت ال ــواق ــع فيه
 2019/4/13الساعة الرابعة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل مغنية ويحيى وحدرج
وفتوح وريحان وشومان
وعموم أهالي بلدة طيردبا وقضاء
صور

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

تقرير

ّ
واشنطن توحد اإليرانيين:

استهداف الحرس الثوري له عواقب
وسط انقسام في
المؤسسات األميركية حول
القرار المرتقب اليوم بشأن
تصنيف الحرس الثوري
منظمة إرهابية ،والتشكيك
في جدوى الخطوة،
ّ
توحدت المؤسسات اإليرانية
على التحذير من أن اإلجراء
األميركي لن يمر بال ّرد
ع ــادت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إل ــى املــواقــف
الـتـصـعـيــديــة ضــد إي ـ ــران ،عـلــى مسافة
شهر مــن انتهاء املهلة الزمنية (حتى
 2أي ــار /مــايــو املـقـبــل) لــإعـفــاءات التي
مـنـحـتـهــا لـثـمــانــي دول م ــن الـعـقــوبــات
عـلــى الـنـفــط اإلي ــران ــي .ولـلـمــرة األول ــى،
ّ
صوبت واشنطن على القوات اإليرانية،
وت ـح ــدي ـدًا حـ ــرس الـ ـث ــورة اإلس ــام ـي ــة،
م ــن خ ــال اع ـتــزام ـهــا تـصـنـيـفــه كـكـيــان

إرهابي ،أسوة باملنظمات التي تغضب
األميركينيُ .
ويـعـ ّـد اإلج ــراء خطوة غير
مسبوقة في التعامل مع قوات مسلحة
تــابـعــة ل ــدول ــة ،فــي رســالــة واض ـحــة من
الـبـيــت األب ـي ــض تــؤكــد اع ـت ــزام تكثيف
ال ـض ـغ ــوط ض ــد طـ ـه ــران ،والـ ـت ــي ب ــدأت
م ـن ــذ إعـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
االنسحاب من االتفاق النووي.
وخرجت مختلف املؤسسات اإليرانية
بردود فعل غاضبة ،بعدما نقلت وكالة
«روي ـ ـت ـ ــرز» ع ــن م ـس ــؤول ــن أم ـيــرك ـ ْيــن
م ـع ـل ــوم ــات ع ــن أن واش ـن ـط ــن س ـتــقــدم
ال ـي ــوم اإلث ـن ــن عـلــى تـصـنـيــف الـحــرس
الثوري «منظمة إرهابية أجنبية» .وفي
انتظار أن تكشف ساعات اليوم توجه
البيت األبيض ،فإن املواقف املنددة في
طـهــران بلغت حـ ّـد التهديد بــالــرد على
القرار األميركي .ونقلت وكالة «فارس»
عـ ــن قـ ــائـ ــد ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـ ـثـ ـ ــوري ،مـحـمــد
عـلــي جـعـفــري ،تـحــذيــره مــن أن ــه «بـهــذه
الحماقة لن ينعم الجيش وقوات األمن
األمـيــركـيــة بـعــد اآلن بــال ـهــدوء الـســائــد
ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي م ـن ـط ـقــة غ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا» .مــن
جهته ،نـ ّـبــه وزي ــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي،

محمد جواد ظريف ،إلى أن املسؤولني
األمـ ـي ــركـ ـي ــن الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فـ ــي تـصـنـيــف
«الحرس» منظمة إرهابية يريدون ّ
«جر
أميركا إلى مستنقع» نيابة عن رئيس
الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو.
وكتب ظريف في حسابه على «تويتر»:
«أن ـصــار نتنياهو الــذيــن يسعون منذ
وقت طويل إلى إدراج الحرس الثوري
اإليراني على قائمة املنظمات اإلرهابية
األجنبية ،يفهمون تمامًا عــواقــب ذلك
على القوات األميركية في املنطقة .هم
في الحقيقة يسعون إلى ّ
جر أميركا إلى
بالنيابة عنه».
مستنقع
ّ
وأكــد بيان وقعت عليه أكثرية أعضاء
الـبــرملــان ( 255نائبًا) أن طـهــران سترد
بــامل ـثــل ع ـلــى اإلج ـ ـ ــراء األم ـي ــرك ــي «غـيــر
املالئم واألخــرق» .وكشف رئيس لجنة
األمن القومي والسياسة الخارجية في
البرملان ،حشمت الله فالحت بيشه ،عن
صياغة «اقتراح قانون عاجل بموجبه
ستدرج إيــران القوات األميركية ضمن
ق ــائ ـم ــة الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،مـثــل
داعــش ،فور إدراج األميركيني للحرس
الثوري» .يذكر أن قائد «الحرس ،محمد

جعفري كــان ه ـ ّـدد فــي  2017بأنه
علي ّ
إذا صــنـفــت واش ـن ـطــن ال ـقــوة اإليــران ـيــة
إرهــاب ـيــة «فـسـيـعـتـبــر ال ـحــرس ال ـثــوري
ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي مـثـلــه م ـثــل تنظيم
ّ
داعش في جميع أنحاء العالم» .وظلت
فكرة تصنيف الحرس الثوري اإليراني
ّ
م ـن ـظ ـم ــة إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـح ـ ــط جـ ـ ـ ــدل فــي
الواليات املتحدة وبني مؤسسات صنع
الـقــرار ،وال يــزال ّ
يعدها مسؤولون في
البنتاغون خطوة غير ذات جدوى ،فيما
ّ
كــان حــذر في السابق رافـضــون للفكرة
م ــن أن ـه ــا ت ـف ـتــح الـ ـب ــاب أم ـ ــام تـعــريــض
مـ ـس ــؤول ــن فـ ــي ال ـج ـي ــش واملـ ـخ ــاب ــرات
األمـيــركـيــة إلجـ ــراءات مماثلة قــد تقوم
بـ ـه ــا دول غـ ـي ــر ص ــديـ ـق ــة ل ــواش ـن ـط ــن.
ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «وول سـ ـت ــري ــت
ج ــورن ــال» عــن مـســؤولــن أمـيــركـيــن أن
واشنطن ستعلن الـيــوم قــرارهــا بشأن
تصنيف الـحــرس الـثــوري ،مشيرة إلى
أن ال ــ«ب ـن ـت ــاغ ــون» وال ـ ــ«سـ ــي آي إي ــه»
يـخـشـيــان مــن أن تتسبب الـخـطــوة في
زي ــادة املخاطر على الـقــوات األميركية
أكثر من إضرارها باالقتصاد اإليراني.
(األخبار ،رويترز)
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إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة رقم 2018/653
طــالــب التنفيذ :بيت التمويل العربي
ش.م.ل .وكيله املحامي عارف العارف
املـنـفــذ عـلـيــه :مـحـمــود عــدنــان عيتاني
وكيله االستاذ حسان منيمنة
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :س ـ ـنـ ــدات بـقـيـمــة
/236240/د.أ .عدا اللواحق.
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز- 2017/12/7 :
تاريخ تسجيله2017/12/21 :
املطروح للبيع 2400 :سهم من العقار
 4/1475حارة حريك:
م ـس ـت ــودع  -ط ــاب ــق س ـف ـلــي ث ــان ــي حق
مختلف خاضع لنظام ملكية الطوابق
 يشترك ملكية الحقني املختلفني  1و 3و A 3وفي كل ما ورد عليها  -تأمني
كــامــل الـعـقــار رضــائــي درج ــة اول ــى مع
ح ــق ال ـت ـح ــوي ــل ح ـس ــب ش ـ ــروط الـعـقــد
الــدائــن بـيــت الـتـمــويــل الـعــربــي ش.م.ل.
(مصرف إسالمي).
مساحته/470 :م 2تقريبًا.
الـتـخـمــن/235000/ :د.أ .ال ـطــرح بعد
التخفيض /126900/ :%10د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقد تحدد موعد املزايدة نهار الجمعة
الواقع في  2019/5/3الساعة العاشرة
صباحًا أمام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ــروط الـبـيــع :فعلى الــراغــب بــالـشــراء
وقـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة إي ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مصرف مقبول باسم رئيس دائــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق الــدائــرة كما عليه وخــال ثالثة
ايام من قرار االحالة ايداع باقي الثمن
ت ـحــت طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة
بــال ـع ـشــر ع ـلــى م ـســؤول ـي ـتــه ك ـمــا عليه
وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع
الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
خالصة حكم
صـ ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـم ــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات فــي
الجنوب بالصورة الغيابية.
ل ـق ــد ح ـك ـم ــت هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2019/3/21عـلــى املـتـهــم احـمــد راجــح
ال ـس ـح ـم ــران ــي ج ـن ـس ـي ـتــه ل ـب ـن ــان ــي13/
دوره  -عـ ـك ــار م ـح ــل اق ــامـ ـت ــه عـ ـك ــار -
مـلــك وال ــده والــدتــه سـهــام عـمــره 1977
أوقــف احتياطيًا بتاريخ 2016/7/27
ووجــاهـيــا فــي  2016/11/12ثــم أخلي
سبيله في  2018/4/30وحاليًا فار من
وجــه الـعــدالــة بالعقوبة التالية قــررت
املـحـكـمــة ت ـجــريــم امل ـت ـهــم أح ـم ــد راج ــح
السحمراني بجناية املادة  440/443ع
والحكم عليه ألجلها بعقوبة االشغال
الـشــاقــة م ــدة سـبــع س ـنــوات مــع غــرامــة
مليون ليرة لبنانية على أن تحتسب
لــه م ــدة توقيفه االحـتـيــاطــي وعـلــى ان
يحبس يومًا واحدًا عن كل عشرة آالف
ليرة لبنانية من الغرامة اذا تخلف عن
ادائ ـه ــا وت ـجــريــده م ــن حـقــوقــه املــدنـيــة
ومنعه مــن التصرف بأمواله املنقولة
وغير املنقولة ومن اقامة اي دعــوى ال
تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة
فــراره من وجــه العدالة واإلص ــرار على
انفاذ مذكرة القاء القبض بحقه ونشر

خالصة الحكم فــي الجريدة الرسمية
وفي جريدة األخبار والرسوم.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  440/443ع م ــن قــانــون
ال ـع ـق ــوب ــات .الرت ـك ــاب ــه ج ـنــايــة تــرويــج
عملة مزيفة مع العلم باألمر.
وقـ ــررت اس ـقــاطــه مــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
صيدا في 2019/3/21
الرئيس األول جدايل
التكليف 602
خالصة حكم
صـ ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـم ــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات فــي
الجنوب بالصورة الغيابية.
ل ـق ــد ح ـك ـم ــت ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2019/3/21على املتهم احـمــد راجــح
ال ـس ـح ـم ــران ــي جـنـسـيـتــه ل ـب ـن ــان ــي13/
الـ ـ ـ ــدورة  -ح ـل ـبــا م ـح ــل اق ــام ـت ــه حـلـبــا
 س ــاح ــة ح ـل ـبــا  -م ـل ــك ع ـب ــد الــرح ـمــنالسحمراني والدته سهام عمره 1977
أوق ــف غـيــابـيــا بـتــاريــخ 2015/11/26
وادخ ـ ــل ال ـس ـجــن ف ــي  2016/3/22ثم
أخلي سبيله في  2016/5/27وحاليًا
فار من وجه العدالة بالعقوبة التالية
قـ ــررت املـحـكـمــة ت ـجــريــم امل ـت ـهــم أحـمــد
راجـ ـ ــح ال ـس ـح ـم ــران ــي ب ـج ـن ــاي ــة امل ـ ــادة
 440/443ع وادانـ ـت ــه بـجـنـحــة امل ــادة
 636ع والـحـكــم عليه ألجلها بعقوبة
االشغال الشاقة مدة سبع سنوات مع
غــرامــة مليون لـيــرة لبنانية وعـلــى أن
تحتسب لــه م ــدة توقيفه االحتياطي
وعـلــى ان يحبس يــومــا واح ـدًا عــن كل
عشرة آالف ليرة لبنانية مــن الغرامة
اذا تـخـلــف ع ــن ادائـ ـه ــا وت ـج ــري ــده من
حـقــوقــه املــدنـيــة ومـنـعــه مــن الـتـصــرف
بــأمــوالــه املنقولة وغـيــر املنقولة ومن
اق ــام ــة اي دعـ ــوى ال تـتـعـلــق بــأحــوالــه
الشخصية طيلة مــدة ف ــراره مــن وجه
الـعــدالــة واإلص ـ ــرار عـلــى ان ـفــاذ مــذكــرة
الـ ـق ــاء ال ـق ـبــض ب ـح ـقــه ون ـش ــر خــاصــة
ال ـح ـكــم ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة وفــي
جريدة األخبار.
وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـل ـ ـمـ ــواد  440/443ع 636 -
ع مـ ــن قـ ــانـ ــون الـ ـعـ ـق ــوب ــات .الرت ـك ــاب ــه
جـنــايــة تــرويــج عملة أمـيــركـيــة م ــزورة
واستعمالها واحتيال وسرقة هاتف
محمول.
وقـ ــررت اس ـقــاطــه مــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
صيدا في 2019/3/21
الرئيس األول جدايل
التكليف 602
خالصة حكم
صـ ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـم ــة الـ ـجـ ـن ــاي ــات فــي
الجنوب بالصورة الغيابية.
لقد حكمت هــذه املحكمة على املتهم
أح ـم ــد راج ـ ــح ال ـس ـح ـمــرانــي جنسيته
لبناني 13/دوره  -عكار محل اقامته
الدوره  -عكار والدته سهام عمره 1977
أوقــف احتياطيًا بتاريخ 2016/10/3
ووجاهيًا فــي  2016/10/31ثــم أخلي
سبيله في  2018/4/30وحاليًا فار من
وجــه الـعــدالــة بالعقوبة التالية قــررت
املـحـكـمــة ت ـجــريــم امل ـت ـهــم أح ـمــد راج ــح
السحمراني بجناية املادة  440/443ع
والحكم عليه ألجلها بعقوبة االشغال

تدعو الجمعية التعاونية لصيادي االسامك يف االوزاعي
الجمعية العمومية لالنعقاد يف مركزها يف االوزاعي بتاريخ
االثنني يف  ٢٠١٩/٥/٦الساعة  9صباحاً .واذا مل يكتمل
النصاب تعقد الجلسة بعد ساعة يف املكان نفسه وعىل
جدول أعاملها زيادة اعضاء مجلس االدارة عرب تعديل
الفقرة االوىل من املادة  34من النظام االسايس.

الـشــاقــة م ــدة سـبــع س ـنــوات مــع غــرامــة
م ـل ـيــون ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة وت ـج ــري ــده من
حـقــوقــه املــدنـيــة ومـنـعــه مــن الـتـصــرف
بــأمــوالــه املنقولة وغـيــر املنقولة ومن
اق ــام ــة اي دعـ ــوى ال تـتـعـلــق بــأحــوالــه
الشخصية طيلة مــدة ف ــراره مــن وجه
ال ـعــدالــة واإلص ـ ــرار عـلــى ان ـفــاذ مــذكــرة
الـ ـق ــاء ال ـق ـبــض ب ـح ـقــه ون ـش ــر خــاصــة
ال ـح ـكــم ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة وفــي
جريدة األخبار والرسوم.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  440/443ع م ــن قــانــون
ال ـع ـق ــوب ــات .الرت ـك ــاب ــه ج ـنــايــة تــرويــج
عملة أميركية مزيفة.
وق ــررت اسـقــاطــه مــن الـحـقــوق املدنية
وعـيـنــت ل ــه قـيـمــا الدارة ام ــوال ــه طيلة
مدة فراره.
صيدا في 2019/3/21
الرئيس األول جدايل
التكليف 602
إعالن
ت ـجــري املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن الـعــام
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة (م ـح ــاول ــة أولـ ــى)
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة م ــن يــوم
ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه ،2019/04/30
وذلك في قاعة املناقصات في املديرية
العامة لــأمــن الـعــام – املبنى املــركــزي
رقـ ـ ــم  /3/الـ ـط ــاب ــق ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،ل ـت ـلــزيــم
زي ـ ـ ــت آلـ ـ ـي ـ ــات وم ـ ـ ــول ـ ـ ــدات ك ـه ــرب ــائ ـي ــة
عــائــدة للمديرية الـعــامــة لــأمــن العام
لسنة  ،2019مــوضــوع دفـتــر الـشــروط
االداريـ ــة الـخــاصــة رقــم /94م ل تاريخ
.2019/04/03
ي ـم ـكــن ل ـل ــراغ ـب ــن اإلش ـ ـتـ ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلطالع واستالم
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة
املــال والـعـتــاد – شعبة التلزيم ،خالل
أوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن ّ
تقدم
ال ـع ــروض فــي مـهـلــة أقـصــاهــا الـســاعــة
الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق
مــوعــد املـنــاقـصــةُ ،
ويــرفــض كــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاح ـظ ــة :إذا ص ـ ــادف ن ـه ــار الـتـلــزيــم
املذكور أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر
يــوم العمل ال ــذي يليه مــوعـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 612
إعالن
ت ـجــري املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن الـعــام
مناقصة عمومية (محاولة أولــى) في
تـمــام الـســاعــة الـتــاسـعــة والـنـصــف من
يوم الثالثاء الواقع فيه ،2019/04/30
وذلك في قاعة املناقصات في املديرية
العامة لألمن العام – املبنى املركزي رقم
 /3/الطابق الثالث ،لتلزيم آلة طباعة
لــونــن ل ــزوم مطبعة املــديــريــة الـعــامــة
ل ــأم ــن الـ ـع ــام ل ـس ـنــة  ،2019مــوضــوع
دفـتــر ال ـشــروط االداريـ ــة الـخــاصــة رقــم
/93م ل تاريخ .2019/04/03
ي ـم ـكــن ل ـل ــراغ ـب ــن اإلش ـ ـتـ ــراك ف ــي ه ــذه
املناقصة العمومية ،اإلطالع واستالم
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة
املــال والـعـتــاد – شعبة التلزيم ،خالل
أوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن ّ
تقدم
ال ـع ــروض فــي مـهـلــة أقـصــاهــا الـســاعــة

الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق
مــوعــد املـنــاقـصــةُ ،
ويــرفــض كــل عــرض
يصل بعد هذا التاريخ.
م ــاح ـظ ــة :إذا ص ـ ــادف ن ـه ــار ال ـت ـلــزيــم
املذكور أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر
يــوم الـعـمــل ال ــذي يليه مــوعـدًا لجلسة
التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 612
إعادة إعالن
ت ـع ـي ــد م ـص ـل ـح ــة األب ـ ـ ـحـ ـ ــاث ال ـع ـل ـم ـيــة
الزراعية اجراء مناقصة عامة بواسطة
ال ـظ ــرف امل ـخ ـتــوم لـتـلــزيــم ت ـقــديــم قطع
غيار لزوم محطات الرصد الجوي في
محطة تل العمارة.
امل ـكــان :محطة تــل الـعـمــارة الــزراع ـيــة ـ ـ
رياق ـ ـ البقاع.
ال ــزم ــان :الـســاعــة ال ـعــاشــرة مــن صباح
يوم الثالثاء الواقع بتاريخ .2019/5/7
فعلى مــن يـهـ ّـمــه االم ــر الـحـصــول على
دفـتــر ال ـشــروط ال ـخــاص امل ــودع نسخًا
ع ـنــه ف ــي م ـح ـطــة ت ــل ال ـع ـم ــارة ـ ـ ـ ـ ري ــاق
ـ ـ ـ ال ـب ـقــاع ل ــدى ق ـســم امل ـنــاق ـصــات وفــي
م ـح ـط ــة الـ ـفـ ـن ــار ـ ـ ـ ـ ـ جـ ــديـ ــدة امل ـ ــن ل ــدى
السيد غي قــاروط ضمن اوقــات الدوام
الرسمي علمًا بــأن ثمن كل نسخة عن
دفتر الـشــروط هــو خمسون ألــف ليرة
لبنانية.
ترسل العروض مباشرة وتسلم باليد
الى ادارة مصلحة االبحاث العلمية في
محطة تل العمارة ـ ـ رياق ـ ـ البقاع خالل
الدوام الرسمي على ان تصل العروض
قبل الساعة الثالثة عشرة من آخر يوم
عمل يسبق تاريخ اجراء هذه املناقصة
وتهمل الـعــروض التي تصل بعد هذا
املوعد.
تل العمارة في APR 2019 02
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 598
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان ع ـ ــن رغ ـب ـت ـهــا
ف ــي إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لتقديم
وتركيب مولد ديزل لزوم معمل بعلبك.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طريق

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
A pharmaceutical co. is hiring medical
representatives to cover the areas
Dahieh٬ Metn/Keserwan. For those
interested CV to boctico@boctico.com.lb
مـ ـطـ ـل ــوب مـ ـهـ ـن ــدس مـ ـعـ ـم ــاري خـ ـب ــرة 5
سـ ـن ــوات ل ـل ـع ـمــل ل ـ ــدى م ـك ـتــب دراسـ ـ ــات
.وإشراف في الحمراء
Bashir.itaniiciintl@gmail.com

دعوة

رشف الهيئة االداريّة التحاد جمع ّيات خريجي جامعة القديس
تت ّ
يوسف بدعوة أعضاء االتحاد اىل جمعيّة عموميّة تُعقد يف الساعة
الثالثة بعد ظهر يوم الثالثاء الواقع يف  23نيسان  2019يف مركز
االتحاد (حرم الرياضة واإلبتكار يف الطابق السادس املبنى  )Bوذلك
النتخاب هيئة اداريّة جديدة ورئيساً جديدا ً لالتحاد.

ال ـن ـهــر وذل ـ ــك ل ـق ــاء م ـب ـلــغ ق ـ ــدره 000/
/50ل.ل.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد إل ــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا ان آخــر مــوعــد لتقديم الـعــروض
هو نهار الجمعة الواقع في 2019/5/3
ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ـ ــدوام الــرس ـمــي الـســاعــة
 11.00قبل الظهر.
بيروت في  4نيسان 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 611
إعالن
تـعـلــن شــركــة كـهــربــاء لـبـنــان الشمالي
املـغـفـلــة ـ ـ ـ ال ـقــادي ـشــا ع ــن تـمــديــد مهلة
استدراج العروض العائد لشراء 1000
خــرطــوش فـيــزيـبــل 40 - 25 - 16 - 10
أمبير  24 -ك.ف ،.وذلك وفق املواصفات
الفنية والـشــروط االداري ــة املـحــددة في
دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي يـمـكــن الـحـصــول
على نسخة عنه لقاء مبلغ خمسماية
الــف لـيــرة لبنانية (تـضــاف  )TVAمن
دائ ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون امل ـش ـت ــرك ــة ف ــي مــركــز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة
 8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ف ــي أم ــان ــة ال ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـهــي مـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم الـ ـ ـع ـ ــروض ي ــوم
الـثــاثــاء الــواقــع فـيــه  30نـيـســان 2019
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 620

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
MUSTAFA
ANOWAR HOSSAIN
MOMINUL ISLAM
SUMON MOLLIK
NASIR MIAH
NASIR UDDIN
TAJUL ISLAM
MOHIDUL ISLAM
KRISNA CHANDRA DAS
AMIN UR RAHAMAN
MOHAMMAD ALI MONDOL
KALAM
TANVIR MIAH
KHOKON MIAH
MOHAMMED ZIA UDDIN ANIK
SHEIK BADSHA
ASHRAFUL
RASEL MIAH
MOHAMMAD MOHIDUL APU
TAZAL ISLAM
SOHEL MIAH
SUMON BHUIYAN
MOHAMMED SALIM
MAMUN MIYA
MOHAMMED JAMAL
MOHAMMAD UZZAL MOLLA
MD ABUL HANNAN
MOHAMMAD MAMUN KHAN
MOHAMMAD ALAM
JAHANGIR ALAM
MD MAMUN MIAH
NAZRUL
RATAN MIAH
)SUMON DOB (1990
MOHAMMAD SERAJUL ISLAM
SAKHWAT
MOHAMMAD SENTU HOWLADER
ASHIKUL ISLAM BHUIYAN
SHEIKH MD BILAL
MOHAMMAD RAJU AHMMAD
مــن مـكــان عملهم ال ــرجــاء مل ــن يعرف
عنهم شيئا االتصال على
PALMERS GROUP 03/527447

