18
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العالم
◄ وفيات ►

تقرير

«اجتماع
الرياض» :ال
قرارات جديدة
اجتماع جديد لدول
مجلس التعاون الخليجي
استضافته الرياض أمس،
خرج ببيان ّ
تميز بسقف
عال ،لكنه مكرر وال
جديد فيه

(أرشيف)

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت دول م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،أم ـ ــس ،تـصـمـيـمـهــا على
«مـ ـك ــافـ ـح ــة االرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـتـ ــدخـ ــات
الخارجية» في شؤونها ،مؤكدة ،في
بيان مشترك ،تصميمها على «منع
ال ـتــدخــات الـخــارجـيــة فــي شــؤونـهــا
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة أو امل ـ ـسـ ــاس ب ــوح ــدت ـه ــا
الــوطـنـيــة وإثـ ــارة الـنـعــرات الطائفية
ودعم الجماعات اإلرهابية واألنشطة
اإلجـ ــرام ـ ـيـ ــة والـ ـحـ ـم ــات اإلع ــام ـي ــة
املعادية والتي ّ
تعد انتهاكًا صارخًا
مل ـ ـبـ ــادئ حـ ـس ــن الـ ـ ـج ـ ــوار والـ ـق ــان ــون
الدولي وميثاق االمم املتحدة».
كــذلــك عـ ّـبــر الـ ــوزراء عــن دعــم «جـهــود
دول امل ـج ـل ــس مل ـكــاف ـح ــة االره ـ ـ ـ ــاب»،
وذل ـ ــك م ــن خـ ــال «ت ـج ـف ـيــف م ـصــادر
ت ـم ــوي ـل ــه وم ـ ـحـ ــاربـ ــة ف ـ ـكـ ــره الـ ـض ــال
املخالف لصحيح اإلس ــام ومبادئه
ال ـس ـم ـحــة» .وقـ ــال ولـ ـ ّـي ال ـع ـهــد وزي ــر
الداخلية السعودي محمد بن نايف،
الــذي تــرأس االجـتـمــاع ،إن «التحدي
األكبر في أي دولة في عاملنا املعاصر
هو املحافظة على وحدتها الوطنية
بـعـيـدًا عــن أي مــؤثــرات أو تـهــديــدات
داخلية أو خارجية».
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،ح ـ ــذر وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
البحريني ،راشــد بن عبدالله ،من أن
دول املجلس «ال تزال تواجه تحديات
خطيرة تنطلق من األراضي اإليرانية
والعراقية وتشكل دعمًا للمجموعات
االرهـ ــاب ـ ـيـ ــة واالن ـ ـش ـ ـطـ ــة االج ــرامـ ـي ــة
والحمالت االعالمية املـعــاديــة ،وهو
ما يمثل تحديًا يفرض التعامل معه
بمختلف الــوســائــل» .ونـشــر الـبـيــان
فــي خـتــام اجـتـمــاع لـ ــوزراء الداخلية
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة والـ ـ ــدفـ ـ ــاع فـ ــي الـ ـ ــدول
الست االعـضــاء في مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي (ال ـس ـع ــودي ــة ،ال ـب ـحــريــن،
االمارات ،عمان ،قطر ،الكويت).
ون ـق ـل ــت وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ـس ـعــوديــة
الــرس ـم ـيــة ع ــن األمـ ــن ال ـع ــام ملجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،ع ـبــد الـلـطـيــف
بـ ــن راش ـ ــد الـ ــزيـ ــانـ ــي ،أن االج ـت ـم ــاع
«بـحــث القضايا األســاسـيــة املتعلقة
ب ــالـ ـش ــؤون ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ــدف ــاع ـي ــة
واألم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،سـ ـعـ ـي ــا لـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــورة رؤى
واسـتــراتـيـجـيــات وم ــواق ــف واضـحــة
تـسـهــم ف ــي ت ـعــزيــز وحـ ــدة وكـيـنــونــة
اإلطـ ـ ــار امل ــؤس ـس ــي ل ـ ــدول امل ـج ـلــس».
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى «أه ـم ـي ــة بـ ـل ــورة رؤي ــة
خـلـيـجـيــة واضـ ـح ــة ف ــي ظ ــل ت ـســارع
األحداث سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا
وعسكريًا في دول الجوار واملنطقة».
(األخبار ،أ ف ب)

◄ ذكرى ►
ُيـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادف األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ـ ــع ف ــي
 30/04/2017ذك ـ ــرى أسـ ـب ــوع عـلــى
وفاة الحاجة
وهيبة ابراهيم شحوري
أرملة املرحوم يوسف محمد جابر
أوالدها:
ال ــدكـ ـت ــور امل ـه ـن ــدس م ـح ـمــد يــوســف
جابر ،زوجته رشا رياض رعد
مي زوجة املهندس سمير منصور
سوريا جابر حيدر
هيفاء زوجة املرحوم االستاذ عاطف
جانبيه
اخوتها:
املــرحــوم محمد ش ـحــوري واالس ـتــاذ
رؤوف ش ـحــوري ،املــرحــومــة خديجة
زوجـ ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم مـ ـحـ ـم ــود ش ـع ـيــب،
واملــرحــومــة إس ـعــاف زوج ــة املــرحــوم
يوسف مطر واملرحومة رؤوفة زوجة
املرحوم مهدي الخليل
أحـ ـف ــاده ــا :امل ـه ـن ــدس رمـ ـ ــزي مـحـمــد
جـ ـ ــابـ ـ ــر ،االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ ي ـ ــوس ـ ــف م ـح ـمــد
جابر،املهندس مروان سمير منصور،
األساتذة رمزي ونديم خلدون حيدر
واألستاذ عامر عاطف جانبيه
ح ـف ـي ــدات ـه ــا :زيـ ـن ــة س ـم ـي ــر م ـن ـصــور
زوجــة املهندس باسم ســويــدان ،هبة
سمير منصور زوجة األستاذ إيهاب
داموري،وزينب عاطف جانبيه.
ُ
ت ـت ـلــى آي ـ ــات م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم في
م ـن ــزل ابـنـتـهــا م ــي ،زوجـ ــة املـهـنــدس
س ـم ـي ــر م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،ف ـ ــي بـ ـئ ــر ح ـس ــن،
شارع التصميم ،بناية منصور ،قرب
ال ـس ـفــارة املـغــربـيــة (مـنـطـقــة الـسـفــارة
الكويتية) وذلك طيلة نهار األحد.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــون :آل ش ـ ـ ـحـ ـ ــوري ،جـ ــابـ ــر،
م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،ج ــانـ ـبـ ـي ــه ،حـ ـ ـي ـ ــدر ،رع ـ ــد،
ش ـع ـيــب ،م ـط ــر ،وع ـم ــوم أه ــال ــي املــن
الجنوبي.

ذك ـ ـ ـ ــرى م ـ ـ ـ ــرور أس ـ ـب ـ ــوع عـ ـل ــى وف ـ ــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة مريم السيد علي فضل الله طاهر
حرم املرحوم الحاج ابراهيم طحطح
ولداها :علي والحاج رضا
اش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا :املـ ــرحـ ــومـ ــون اب ــراهـ ـي ــم،
يوسف وحسني طاهر
اصهرتها :فريد رضا ،اندريه نفنان،
قاسم ياسني وعبد شريتح
ولـلـمـنــاسـبــة عـيـنـهــا سـيـقــام مجلس
عـ ــزاء ال ـي ــوم الـجـمـعــة ف ــي  28الـشـهــر
ال ـج ــاري ف ــي روض ــة الـشـهـيــديــن بني
الخامسة والسادسة عصرًا.
للفقيدة الرحمة ولكم االجر والثواب
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل ط ـح ـط ــح ،ف ـض ــل ال ـلــه
ط ــاه ــر ،بــرجــي وان ـس ـبــاؤهــم وعـمــوم
اهالي بلدتي الرمادية وجويا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

ع ــائ ـل ــة الـ ــوزيـ ــر والـ ـن ــائ ــب ال ـســابــق
املرحوم
فؤاد جرجي نفاع
تـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم بـ ــال ـ ـش ـ ـكـ ــر ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــق م ــن
أصحاب الفخامة والدولة واملعالي
والسادة النواب والوزراء الحاليني
ّ
الروحية
والسابقني ومــن املقامات
ّ
والـعـسـكـ ّ
القضائية
ـريــة والـهـيـئــات
ّ
ورؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاء وم ـ ـجـ ــالـ ــس الـ ـبـ ـل ــدي ــات
واملـ ـخ ــاتـ ـي ــر والـ ـنـ ـق ــاب ــات وج ـم ـيــع
ّ
ّ
ّ
والثقافية
اإلجتماعية
الفعاليات
َ
ّ
والتربوية واألهل واألصدقاء ومن
واساها بحضوه شخصيًا أو بمن
ّ
الهاتفية أو
يمثله ،أو بــإتـصــاالتــه
بــإرســالــه ال ـبــرقـ ّـيــات أو ال ــزه ــور أو
َ
تبرعه للكنيسة.
نـ ـس ــأل الـ ـل ــه أن ي ـم ــده ــم بــالـصـحــة
والعافية.

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
ATSEDE TESHOME ABERA
م ـنــزل م ـخــدوم ـهــا ول ــم ت ـعــد ،الــرجــاء
ممن يعرف عنها شيئًا االتصال على
الرقم 03/811978
غادرت العاملة البنغالدشية
parvin jamal
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 76/856897
غادرت العاملة االثيوبية
shumbura tura baku
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 03/868701
غادرت العاملة االثيوبية
genet fikadu legese
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 03/742225
غادرت العاملة االثيوبية
hana hailu bayu
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 03/112735
غادرت العاملة االثيوبية
serkalem markos gichamo
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 76/674994
غادر العمال البنغالدشيون
shohg
ismail
noyam sarker
mdbidar hossain
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــم ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف عـنـهــم ش ـي ـئــا ،اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/888592

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

غادرت العاملة البنغالدشية
hasina begum
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 03/348234

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني للمرة الخامسة
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
(برئاسة القاضي كارين أبو عبدالله)
باملعاملة رقم ()2009/102
طالب التنفيذ :فيليب جوزف فرنسيس
ـ ـ وكيله املحامي كنعان ونسا
املنفذ عليه :نزيه معروف عقل
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــدا ديـ ــن بـقـيـمــة
/300.000.000/ل.ل .و/320.000/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم والنفقات.
تاريخ قرار الحجز2009/5/29 :
تاريخ تسجيله على الصحيفة العينية:
2009/6/2
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
2010/3/19
تاريخ تسجيله على الصحيفة العينية:
2010/3/22
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع دف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــروط:
 2010/4/19عـ ّـدل بتاريخ 2011/10/27
و2011/12/20
العقارات املطروحة للبيع:
ـ ـ العقار  /2361/عاليه ـ ـ يقع في مدينة
ُ
عــالـيــه فــي منطقة ت ـعــرف بـحــي الــوطــى
وهــو كناية عــن أرض ،ال بناء عليه وال
ي ـص ـلــح ل ـل ـب ـنــاء ف ــي ح ــال ـت ــه ال ـح ــاض ــرة
ملـســاحـتــه ال ـص ـغــرى .يـمـلــك املـنـفــذ عليه
 /1200/سهمًا منه .مساحته /111/م.2
التخمني/5.550/ :د.أ .بــدل الـطــرح بعد
التخفيض/2164/ :د.أ.
ـ ـ العقار  /4096/عاليه ـ ـ يقع في منطقة
س ـك ـن ـيــة فـ ــي ع ــال ـي ــه ع ـل ــى ي ـم ــن شـ ــارع
ال ـغـ ّ
ـريــب وه ــو ش ــارع مـتـصــل بــالـطــريــق
الرئيسية لطريق بـيــروت دمـشــق .يحدّ
ال ـع ـق ــار م ــن الـ ـش ــرق خ ــط س ـكــة الـحــديــد
ومــن الجنوب العقار رقــم  /4097/ومن
الـغــرب طــريــق عــام ومــن الـشـمــال العقار
رق ــم  ،/2047/أرض ــه مستطيلة يــوجــد
عليه بناء أول لجهة الجنوب مؤلف من
غرفتني مطبخ حمام ومــوزع ـ ـ ويشكل
سـكــن ال ـنــاطــور ـ ـ ـ مـســاحـتــه  /48/مترًا
مربعًا.
وبـ ـن ــاء ث ــان ــي م ــؤل ــف م ــن ثـ ــاث طـبـقــات
(فـ ـي ــا) م ـســاح ـتــه  /803/م ـت ـرًا مــربـعــا
لـجـهــة ال ـش ـمــال م ــن ال ـع ـقــار يـحـيــط بها
تـصــويـنــة ب ــاط ــون مـلـبـســة حـجــر صخر
م ــن الـ ـث ــاث ج ـه ــات ال ـج ـن ــوب وال ـش ــرق
وال ـش ـمــال وم ــن ال ـغ ــرب دراب ــزي ــن حــديــد
ُم ـص ـنــع ،وب ــن ال ـف ـيــا وس ـك ــن ال ـنــاطــور
يــوجــد حــديـقــة لـهــا مــدخــل بــوابــة حديد
وفيها شـتــول واش ـجــار وش ــال مــاء من
ال ـح ـجــر ال ـص ـخ ــري ،وال ـف ـيــا مــؤل ـفــة من
ث ــاث طـبـقــات طــابــق ارض ــي مــؤلــف من
صالون كبير وغرفة طعام كبيرة ـ ـ غرفة
خدمة ـ ـ مطبخ ـ ـ غرفة خادمة ـ ـ حمام ـ ـ
موزع ـ ـ حمام صيفي.
ال ـطــابــق االول (ي ـت ـصــل ب ـ ــاالرض ب ــدرج
داخ ـل ــي) مــؤلــف مــن غــرفــة ن ــوم رئيسية
ـ ـ حمام كبير ـ ـ صالون ـ ـ مــوزع كبير ـ ـ
صالون ثاني ـ ـ حمام ـ ـ غرفة نوم ـ ـ غرفة
جلوس كبيرة.
وال ـطــابــق ال ـثــانــي مــؤلــف م ــن ص ــال ــون ـ ـ
مطبخ ـ ـ ـ حـمــام ـ ـ ـ غــرفــة كبيرة ـ ـ ـ حمام
كبير ـ ـ ـ غــرفــة مــونــة ـ ـ وفسحة سماوية

كبيرة لجهة الجنوب محاطة بدرابزين
أرضها رخام ،حالة الفيال من الداخل ال
تـصـلــح حــالـيــا للسكن بـسـبــب الــرطــوبــة
وتسرب املياه ويلزمها اعادة تأهيل من
طــرش ودهــان وجلي بــاط ،انما جميع
م ـس ـت ـل ــزم ــات ومـ ـف ــروش ــات ال ـح ـم ــام ــات
واملطابخ من النوع الجيد .تخمني ارض
العقار مع االنـشــاءات/1.080.250/ :د.أ.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرح بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــض:
/421458/د.أ.
مــوعــد وم ـكــان امل ــزاي ــدة :تـجــري املــزايــدة
نـهــار االرب ـعــاء فــي  2017/5/17الساعة
 12ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ عاليه
في قاعة املحكمة.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
ات ـ ـخـ ــاذ مـ ـح ــل اقـ ــامـ ــة لـ ــه ضـ ـم ــن ن ـط ــاق
دائــرة تنفيذ عاليه واالطــاع على قيود
الصحيفة العينية لـلـعـقــارات موضوع
املــزايــدة ،وعليه تأمني بــدل قيمة الطرح
ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك م ـص ــرف ــي ألم ـ ــر رئ ـيــس
دائ ــرة تنفيذ عاليه وخــال الثالثة ايــام
التالية لالحالة عليه ايــداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة حكمًا بزيادة
الـعـشــر عـلــى عـهــدة املــزايــد الـنــاكــل الــذي
يضمن النقص وال يستفيد من الزيادة،
وع ـل ـيــه خـ ــال ال ـع ـشــريــن ي ــوم ــا تـســديــد
كــامــل الـثـمــن ورسـ ــم ال ــدالل ــة  %5ورس ــم
التسجيل.
مأمور تنفيذ عاليه
حسام أبو حسن
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2016/446
املنفذ :حمزة حمزة
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم :ورثـ ـ ــة س ـه ـي ـلــة قـبـيـســي
ورفاقها
السند التنفيذي :حكمة محكمة البداية
فـ ــي ال ـن ـب ـط ـيــة رق ـ ــم  2016/84ب ـتــاريــخ
 2016/6/21امل ـن ـت ـهــي الـ ــى اع ـ ــان عــدم
قــاب ـل ـيــة ال ـع ـق ــار /318زبـ ـ ــديـ ـ ــن لـلـقـسـمــة
العينية وطــرحــه للبيع بــاملــزاد العلني
على اســاس الطرح وتوزيع الثمن وفق
مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/10/21 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/12/4 :
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من العقار
/318زبـ ـ ــديـ ـ ــن ي ـق ــع ع ـل ــى ط ــري ــق فــرعـيــة
مزفتة ضمنه حوالي  50شجرة زيتون
وبعض االشجار االخرى وهو مهمل،
مساحته 1342 :م2
التخمني 67100 :د.أ.
الطرح 67100 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2017/6/22الساعة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
اس ـه ــم ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فعلى
الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم
ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شـيــك مـصــرفــي منظم
ألمر رئيس دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ
مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عد

