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على
الموقع
مصر
• مصر و«داعش» :إعالن
الحرب الشاملة؟
• اجتماع في الرياض
لتقويم مسار «الحرب»...
والسيسي يدعو إلى تدخل
عسكري في ليبيا

فلسطين

• «حماس» ّ
ترد على
مقترحات بلير ...عبر
«األثير»
• «شهداء األقصى» على
قائمة عباس لـ«اإلرهاب»...
وقطع الرواتب سيفه

إسرائيل
• نتنياهو :الصفقة
النووية اإليرانية سيئة
جدًا
ّ
• نتنياهو سرب معلومات
عن املفاوضات النووية
اإليرانية!

العراق
• قمة عراقية تبحث األزمة
السياسية ...والصدر
يضغط على الحكومة
و«الحشد»
• البرزاني في كركوك :ال
نساوم على املحافظة

البحرين
• الحكومة تفتح تحقيقًا
ضد «الوفاق»

أميركا
• وزير الدفاع األميركي
الجديد يتسلم مهماته

ب ـم ــزي ــد م ــن األسـ ـ ــى والـ ـل ــوع ــة نـنـعــى
إليكم فقيدنا الغالي
األستاذ عرفات محمد حجازي
زوجته :خديجة سعد
أوالده :ياسر ،ناديا ،ورانيا
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :الـ ــدك ـ ـتـ ــور ع ـ ـ ـ ــارف ،عـ ـم ــاد،
واملرحوم عاصم
شقيقاته :أمـيــرة زوج ــة خليل سعد،
سليمة زوج ــة حميد مرتضى ،فاتن
زوجة علي فــواز ،لودي زوجة أسامة
يتيم ،عبير زوجة عباس سعد
أشـ ـق ــاء زوجـ ـت ــه :ع ـ ــادل س ـع ــد ،عـبــدو
سعد( ،رئيس مركز بيروت لألبحاث
واملـعـلــومــات) وحبيب سعد ونجيب
سعد وحسن سعد وأحمد سعد
ووري ف ــي ال ـث ــرى ف ــي ج ـبــانــة بـلــدتــه
عيتا الجبل
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي غ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـي ــس 19
ال ـ ـجـ ــاري فـ ــي ال ـج ـم ـع ـيــة اإلس ــام ـي ــة
للتخصص والتوجيه العلمي ـ ـ الرملة
البيضاء قرب مبنى أمن الدولة ـ ـ من
الساعة الثانية حتى السابعة مساء.
اآلسـ ـف ــون :آل حـ ـج ــازي ،آل س ـعــد ،آل
مــرت ـضــى ،آل فـ ــواز ،آل يـتـيــم وعـمــوم
أهالي بلدة عيتا الجبل.

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

إنذار

إعالن

صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي طارق طربيه)
موجه الــى املنفذ عليه منذر عصام بو
شبكة املقيم فــي صربا حــي مــار الياس
بناية عصام بو شبكة الطابق الخامس
وحاليًا مجهول املقام.
تــدعــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور امامها
شخصيًا او بواسطة وكيلك القانوني
لتبلغ االنذار التنفيذي واالوراق املرفقة
به ،باملعاملة التنفيذية رقم 2014/436
تــاريــخ  2014/5/20واملقامة مــن جــورج
ف ــري ـح ــة وجـ ــوزيـ ــان ال ـ ـخـ ــال ،ب ـمــوضــوع
ت ـن ـف ـيــذ س ـ ـنـ ــدات ب ـق ـي ـمــة /66000/د.أ.
اضــافــة ال ــى ال ـفــوائــد وال ــرس ــوم ،وعليك
ال ـح ـضــور ضـمــن املـهـلــة الـقــانــونـيــة واال
يسقط حقك باالعتراض ويتابع التنفيذ
ـوال ح ـتــى آخـ ــر ال ــدرج ــات،
بــوج ـهــك أصـ ـ ـ ً
وعليك اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق
عد قلمها مقامًا مختارًا.
الدائرة وإال ّ
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان غ ــن رغ ـب ـت ـهــا في
اجـ ــراء اسـتـقـصــاء األس ـع ــار ل ـشــراء حبر
ل ـ ـ ــزوم ط ــابـ ـع ــات ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر وأجـ ـه ــزة
الفاكس ملختلف املديريات في املؤسسة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
األس ـع ــار امل ــذك ــور أع ــاه الـحـصــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/2/27
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
.11.00
بيروت في 2015/2/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس
ملحم خطار
التكليف 294

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(غرفة القاضي طارق طربيه)
ي ـن ـفــذ ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري ل ـل ـشــرق االدنـ ــى
ش.م.ل .ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رق ــم
 2012/210ع ـقــد ت ــأم ــن وشـ ـه ــادة قيد
تأمني وسند شامل بقيمة  /22510/د.أ.
اضافة الى الفوائد والرسوم بوجه كابي
ابراهيم ناضر وابراهيم الياس ناضر.
يجري التنفيذ على القسم  643/7الغينة
خ ــاص ــة اب ــراهـ ـي ــم الـ ـي ــاس ن ــاض ــر وه ــو
بـمــوجــب االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة ث ــاث غــرف
وص ــال ــون وط ـع ــام ومـطـبــخ ومـنـتـفـعــات
وه ـ ــو س ـف ـل ــي اول م ـس ــاح ـت ــه  165م.م.
ي ـش ـتــرك ف ــي مـلـكـيــة ال ـح ـقــن  1و 3كما
وينتفع دون سواه من الفسحة املحددة
باألرقام  7ـ ـ  8ـ ـ  9و  10وله موقف سيارة،
ع ـل ـيــه ت ــأم ــن ل ـصــالــح ال ـب ـنــك ال ـت ـجــاري
للشرق االدنى ش.م.ل.
وب ــالـ ـكـ ـش ــف تـ ـب ــن ان ال ـ ــواق ـ ــع م ـطــابــق
لالفادة العقارية وانه قيد االنجاز مقطع
م ــن ال ــداخ ــل وغ ـي ــر م ـ ــورق .ال ـب ــاط غير
موجود ،صناديق االبواب غير موجودة
وكذلك النوافذ.
تاريخ قرار الحجز  2012/4/19وتاريخ
تسجيله .2012/4/24
بـ ـ ــدل ت ـخ ـم ــن الـ ـقـ ـس ــم  643/7ال ـغ ـي ـنــة
/66000/د.أ .وبدل طرحه /39600/د.أ.
يـجــري الـبـيــع ي ــوم االرب ـع ــاء الــواقــع فيه
 2015/3/4الساعة  12في قاعة محكمة
كسروان.
للراغب بالشراء دفع بدل الطرح بموجب
شـ ـي ــك مـ ـص ــرف ــي مـ ـنـ ـظ ــم ألم ـ ـ ــر ح ـض ــرة
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ ك ـســروان أو تقديم
كفالة وافـيــة مــن احــد املـصــارف املقبولة
م ــن ال ــدول ــة ويـتـحـمــل رس ــوم التسجيل
وال ـ ــدالل ـ ــة وع ـل ـي ــه االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى ق ـيــود
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـق ـســم م ــوض ــوع
املزايدة واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق
الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ميشال توفيق الفغالي بوكالته عن
حنا انطون زلغوط سندات تمليك بدل
ضــائــع بالعقارين  /896/القسم /12/
مــزرعــة بـيــت الـشـعــار وال ـع ـقــار /3497/
بـحـمــدون الـقــريــة بـمــوجــب اسـتـنــابــة من
أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي عــالـيــه رقــم
.2015/197
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل

• واشنطن تعزز جهودها
ملكافحة بروباغندا تنظيم
«داعش»

أوكرانيا
• «مرجل» ديبالتسيفو
ّ
يؤجل السالم في دونباس
• اتهامات متبادلة بني
كييف واالنفصاليني
بتقويض «اتفاق مينسك»

تركيا
• أردوغان :تركيا بحاجة
إلى نظام رئاسي

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إلى ربك راضية مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العظيم
انتقل بالوفاة إلى رحمة الله تعالى
املرحوم الحاج يوسف مصطفى معاوية
(أبو مصطفى)
أوالده :الحاج مصطفى ،صالح،
ناصر وعبد الكريم
أشقاؤه :املرحوم الحاج علي،
واملرحوم الحاج جعفر ،الحاج
عبدو ،صادق ،محمد ،حسن،
حبيب ،عادل ،محمود وصبحي
أصهرته :النائب الحاج علي عمار،
الحاج محمد دقدوق ،الحاج علي
الفوعاني
تقبل التعازي اليوم األربعاء الواقع
فيه  18شباط  2015املوافق 28
ربيع الثاني  1436هـ من الساعة
الثالثة بعد الظهر حتى الخامسة
ّ
مجمع اإلمام
والنصف عصرًا في
شمس الدين الثقافي التربوي ـ ـ
تقاطع شاتيال ـ ـ مستديرة الطيونة.
كما تقام ذكرى أسبوع الفقيد يوم
األحد الواقع فيه  2015/2/22في
تمام الساعة  11قبل الظهر في
حسينية بلدته حوش تل صفية ـ ـ
البقاع.
اآلسفون :حزب الله ،حركة أمل ،آل
معاوية وأنسباؤهم وعموم أهالي
بلدة حوش تل صفية.
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب زيـ ـ ــاد إدمـ ـ ـ ــون ال ـ ـخـ ــراط بــوكــال ـتــه
عــن املــالـكــة أودت مـخــايــل ال ـح ــداد سند
تمليك بدل عن ضائع بحصتها بالعقار
 /3170/املتني
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
املعاملة التنفيذية رقم 2012/2081
طالب التنفيذ :ريتا جورج حاتم وكيلها
املحامي ايلي خطار
املنفذ عليهم 1 :ـ ـ وليم جورج حاتم
بعبدا حي السفارة البرازيلية
 2ـ ـ ماري وتيريز والياس جورج حاتم
وكيلهم املحامي طوني جعجع
 3ـ ـ جوزيف جورج حاتم
مزرعة يشوع ملكه
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
املحكمة االبتدائية الثالثة في جبل لبنان
ب ـتــاريــخ  2012/1/24وال ـق ــاض ــي بــازالــة
الشيوع فــي العقار رقــم /507حـمــانــا عن
طريق بيعه باملزاد العلني.
تاريخ قرار محضر الوصف2013/8/31 :
تاريخ تسجيله2013/9/24 :
امل ـط ــروح لـلـبـيــع 2400 :سـهــم م ــن الـعـقــار
/507حمانا:
ارض مبنية انشاءات واضافة انشاءات قطعة
ارض ضمنها بناء مؤلف من ثالثة طوابق.
الطابق السفلي :يحتوي على قبو.
الطابق االرضي:
ي ـح ـتــوي ع ـلــى ارب ـ ــع غـ ــرف ودار وط ـعــام
وم ـط ـب ــخ وحـ ـم ــام ــن وم ـم ـش ـي ــن وثـ ــاث
ش ــرف ــات وغ ــرف ــة وم ـط ـب ــخ وحـ ـم ــام عـلــى
ح ـ ــده ودرج يـ ـ ــؤدي ال ـ ــى الـ ـط ــاب ــق االول
ال ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى ارب ـ ـ ــع غـ ـ ــرف ودار
وطـ ـع ــام وم ـط ـب ــخ وح ـم ــام ــن ومـمـشـيــن
واربــع شرفات منها غرفة مزججة وذلك
بــامل ـح ـضــر ال ـف ـنــي رق ــم  98/1503بملفه
مسجل .98/9/7
ولــدى الكشف :تبني ان الــواقــع مطابق
ملـ ــا ورد فـ ــي االفـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة وان
ال ـع ـق ــار ك ـن ــاي ــة ع ــن ق ـط ـعــة ارض اق ـيــم
عـلــى قـســم منها بـنــاء سكني كـمــا ورد
شـ ــرحـ ــه اعـ ـ ـ ــاه ومـ ـ ــا ت ـب ـق ــى م ـ ــن ارض
العقار قسم مواقف للسيارات وطريق
خ ــاص ملــدخــل الـبـنــاء وال ـبــاقــي حديقة
مغروسة باالشجار املثمرة كما يوجد
فـ ــي ال ـح ــدي ـق ــة خـ ـ ــزان ل ـت ـج ـم ـيــع امل ـي ــاه
وبئر ارت ــوازي مهمل والـبـنــاء بصورة
عــامــة بـحــالــة ج ـيــدة خــاصــة ان ــه مبني
بالحجر الصخري املقصوب ولــه عدة
مـ ــواقـ ــف امـ ـ ــام م ــدخ ــل ال ـق ـب ــو وال ـب ـن ــاء
ال ـج ــان ـب ــي امل ــؤل ــف م ــن غ ــرف ــة وم ـط ـبــخ
وحـ ـم ــام ش ــاغ ــر ح ــال ـي ــا وال يـسـتـعـمـلــه
اح ــد ـ ـ ـ ـ تـصــديــق الـتـصـمـيــم التفصيلي
ال ـعــائــد ملـنـطـقــة حـمــانــا بــاملــرســوم رقــم
 71/3/15811بـمـلــف  5تــوضــع بــالـيــد
 170م 2ب ــال ـق ــرار االداري رق ــم 79/19
بملف  502ـ ـ مـصــاب بتخطيط وبــراح
باملرسوم  2002/7166بملف  6دعوى
رقم  2011/580ازالة شيوع.
مساحته 1656 :م 2وفقًا لالفادة العقارية
و 1486م 2ب ـعــد ح ـســم  170م 2بــال ـقــرار
االداري رقم .79/19
حدوده :غربًا امالك عامة ـ ـ شرقًا 506/503
شماال امالك نهرية عامة ـ ـ جنوبًا .502
ً
الـتـخـمــن/1214850/ :د.أ .ـ ـ ال ـطــرح بعد
التخفيض /1041582/د.أ.

ت ــاري ــخ وم ـك ــان امل ــزاي ــدة :ت ـجــري امل ــزاي ــدة
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2015/03/13
ال ـس ــاع ــةال ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا ام ـ ــام رئ ـيــس
دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عــدل بعبدا
املبنى الجديد.
ش ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ــداع مـبـلــغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الـثـمــن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
في املعاملة التنفيذية رقم 2008/302
امل ـن ـفــذ :امل ـه ـنــدس ع ـص ــام زك ــي ال ـب ــدوي
وكيله املحامي خالد مكه
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :مـ ـ ـ ــروان عـ ــدنـ ــان نـصـيــف
وكيلته األستاذة هيفاء الدهيني
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد ت ــأم ــن بقيمة
 75.000.000ل.ل.
ت ــاري ــخ الـتـنـفـيــذ 2008/11/29 :تــاريــخ
تـبـلــغ اإلن ـ ــذار  2009/1/21تــاريــخ قــرار
الحجز 2011/11/25 :وتاريخ تسجيله:
 2012/3/3تـ ـ ــاريـ ـ ــخ مـ ـحـ ـض ــر وص ــف
ال ـع ـق ــار  2011/4/2وت ــاري ــخ تسجيله
2014/9/29
ال ـع ـقــار املـ ـط ــروح :ك ــام ــل ال ـع ـقــار الـقـســم
 14ب ـ ـلـ ــوك  Bاملـ ـ ـف ـ ــرز ع ـ ــن الـ ـعـ ـق ــار 872
العمروسية وهو عبارة عن شقة تقع في
الطابق الثالث من املبنى بناية شعبان
وهي مؤلفة من مدخل وصالون وسفرة
وثـ ـ ــاث غـ ــرف نـ ــوم وم ـط ـب ــخ وح ـمــامــن
وثالث شرفات مساحته  123م.م .املطبخ
بــاط كــاريــرا وده ــان ع ــادي بــابــه خشب
م ـي ـغ ـن ــون لـ ــه دف ـ ـ ــاع حـ ــديـ ــد .ال ـص ــال ــون
وال ـس ـف ــرة بـ ــاط ك ــاري ــرا ودهـ ـ ــان ع ــادي
ب ــاب ــه م ــن خ ـشــب س ــوي ــدي ،غ ــرف ال ـنــوم
بالط وطني دهان الجدران عادي أبواب
معاكس.
أرض امل ـ ـط ـ ـبـ ــخ س ـ ـيـ ــرام ـ ـيـ ــك ،ج ـ ــدران ـ ــه
بورسالن مجلى غرانيت له باب خشب
م ـ ـعـ ــاكـ ــس ،حـ ـم ــام ــن ف ــرنـ ـج ــي وع ــرب ــي
سيراميك وبورسالن بابهما خشب.
ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـمــن  110.700د.أ .وقـيـمــة
الطرح املخفض  66.420د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة :ت ـج ــري ن ـه ــار االرب ـع ــاء
في  2015/3/18في قاعة محكمة عاليه
الساعة  12ظهرًا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء ان
ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ عاليه
فور املباشرة في املزايدة شيكًا مصرفيًا
مــوازيــا لبدل الطرح وعليه اتخاذ مقام
مختار إذا لم يسبق له ان عني مقامًا فيه،
واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا مختارًا له
وعـلـيــه ايـضــا فــي ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ
ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع كــامــل الثمن
باسم رئيس دائرة التنفيذ ،تحت طائلة
اعادة املزايدة بزيادة العشر ،واال فعلى
ع ـهــدتــه فـيـضـمــن ال ـن ـقــص وال يستفيد
م ــن الـ ــزيـ ــادة ،وع ـل ـيــه ك ــذل ــك دف ــع الـثـمــن
والرسوم والنفقات بما فيه رسم الداللة
ال ـبــالــغ خـمـســة بــامل ـئــة دون ح ــاج ــة الــى
انذار أو مطلب وذلك خالل عشرين يومًا
من تاريخ صدور القرار باالحالة.
رئيس دائرة تنفيذ عاليه
حسام أبو حسن
إعالن بيع عقاري
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ جبيل
القاضي جوزف عجاقه
باملعاملة رقم 2002/358
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :دي ــب ي ــوس ــف سـمـعــان
وكيله املحامي سليمان لبوس
املنفذ عليه :جورج فيليكس حبيش
املستند التنفيذي :سـنــدات ديــن بقيمة
/60000/د.أ .عدا الفائدة واللواحق.
العقار املطروح للبيع:
العقار رقم  3630حاالت
مشتمالته :ارض بعل حرجية منحدرة.

