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تركيا

أردوغان
ّ
يجدد أمنيته
نحو نظام رئاسي
أك ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب
اردوغ ــان أم ــس ،إص ــراره على تجديد
مساعيه لتحويل النظام البرملاني إلى
رئاسي في دستور جديد للبالد ،مع
تــوجــه تــركـيــا نـحــو انـتـخــابــات مبكرة
إث ــر فـشــل م ـش ــاورات تـشـكـيــل حكومة
ائتالفية.
وبـ ـ ـع ـ ــد إع ـ ـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
املنتهية والي ـتــه ،أحـمــد داود أوغـلــو،
ف ـشــل امل ـ ـشـ ــاورات م ــع «حـ ــزب الـشـعــب
الجمهوري» ،قــال أردوغ ــان إن «نظام
تركيا تغير ،اقتنعتم أو لم تقتنعوا»،
مـضـيـفــا« :م ــا عـلـيـنــا فـعـلــه ال ـي ــوم هو
منح هذا الوضع القائم إطارًا قانونيًا
عـبــر دس ـتــور جــديــد» ،فــي إشـ ــار ٍة إلــى
تعزيز صالحياته الرئاسية .ومضى
ً
قائال« :يطلبون مني ان أكون حياديًا،
ولـكـنــي كـنــت واض ـحــا بــأنــي لــن أكــون
حياديًا».
فــي سـيــاق آخ ــر ،أعـلــن رئـيــس ال ــوزراء،
أحـ ـم ــد داود أوغ ـ ـل ـ ــو ،أنـ ـ ــه ال ت ــوج ــد
أرض ـي ــة لـعـقــد ل ـق ــاء ج ــدي ــد ب ــن حــزب
«الـعــدالــة والتنمية» ،وحــزب «الشعب
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري» ،بـ ـخـ ـص ــوص تـشـكـيــل
حكومة ائتالفية.
وأكد داود أوغلو ،في لقاء تلفزيوني،
أمــس ،أنــه يعمل على استنفاذ جميع
ال ـخ ـي ــارات امل ـم ـك ـنــة ،ق ـبــل ط ــرح خـيــار
التوجه إلى انتخابات برملانية مبكرة.
وحـ ــول م ــا ي ـق ــال ع ــن وجـ ــود خــافــات
ف ــي الـ ــرأي بـيـنــه وب ــن الــرئ ـيــس رجــب
ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ،ب ـخ ـصــوص تشكيل
الحكومة ،قال داود أوغلو إن «ذلك عار
تمامًا عن الصحة».
مــن جـهــة أخـ ــرى ،اق ـتــرح زع ـيــم «حــزب
ال ـحــركــة ال ـقــوم ـيــة» ،دولـ ــت بهشتلي،
أن يـعـقــد حــزبــا «ال ـع ــدال ــة والـتـنـمـيــة»
و«ال ـش ـعــب ال ـج ـم ـهــوري» ،ل ـقـ ً
ـاء أخـيـرًا
ّ
«ل ـح ــل ع ـق ــدة ال ـح ـكــومــة االئ ـتــاف ـيــة»،
واص ـفــا ذل ــك ب ــ«ال ـض ــرورة التاريخية
واملـســؤولـيــة الــوطـنـيــة» .وأض ــاف ،في
ب ـي ــان ،إن حــزبــه «ال يـنـظــر بإيجابية
إلــى االنتخابات املـبـكــرة» ،كما أن من
غـيــر ال ـ ــوارد دع ــم «ال ـحــركــة الـقــومـيــة»
لحكومة أقلية ،أو حكومة انتخابية،
وذل ـ ـ ــك بـ ـخ ــاف ت ـص ــري ـح ــات ســاب ـقــة
لنائب رئيس الحزب ،سميح يالتشني،
أكـ ـ ــد ف ـي ـه ــا قـ ـب ــول ال ـ ـحـ ــزب ب ـح ـكــومــة
مــؤق ـتــة إلجـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات .وح ــول
اللقاء املرتقب بينه وبني داود أوغلو،
االثنني املقبل ،أكــد بهشتلي أن حزبه
«مستعد لفعل ما في وسعه في حال
ق ـبــول ش ــروط ــه وم ـب ــادئ ــه ال ـتــي سبق
أن أعلنها لبحث مسألة املشاركة في
حـكــومــة ائـتــافـيــة» .مــن جـهـتــه ،انتقد
«الشعب الجمهوري» سعي «العدالة
وال ـت ـن ـم ـي ــة» إل ـ ــى إجـ ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات
م ـب ـكــرة ،م ــؤك ـدًا ف ـشــل املـ ـش ــاورات بني
الـ ـح ــزب ــن .واتـ ـه ــم الـ ـح ــزب املـ ـع ــارض
«الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» بــال ـس ـعــي إل ــى
تـشـكـيــل ح ـكــومــة ب ـش ـكــل م ـن ـف ــرد .أمــا
ّ
حزب «الشعوب الديموقراطي» فعلق
على تصريحات أردوغ ــان عبر موقع
ً
«تويتر» قائال« :مرة أخرى لن نسمح
لك بأن تكون رئيسًا».
(أ ف ب ،األناضول)

◄ وفيات ►
انتقل إلى رحمة الله تعالى
املرحوم الحاج حسني علي حماده
(أبو رافع)
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ب ـم ـن ــزلــه ف ــي ب ـلــدة
طــاريــا طيلة الـيــوم السبت ،على أن
يقام مجلس عزاء عن روحه الطاهرة
يــوم األحــد الساعة الثانية مــن بعد
الـظـهــر امل ــواف ــق  16آب ،بـمـنــزلــه في
بلدة طاريا.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ح ـ ـمـ ــاده وآل حـمـيــة
وعموم أهالي بلدة طاريا

تـصــادف غ ـدًا االح ــد املــوافــق فيه 16
آب  2015ذك ــرى م ــرور اسـبــوع على
وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
السيدة الفاضلة
سعاد عبدالله صفي الدين
(أم نواف)
ح ــرم امل ــرح ــوم الـسـيــد لـطـفــي صفي
الدين
اوالدهـ ـ ــا الـ ـس ــادة :ي ــوس ــف ،ع ـبــاس،
عـبــد ال ـق ــادر (رئ ـي ــس بـلــديــة شـمــع)،
واملرحومون نــواف ،عصام ،وحسن
صفي الدين.
اش ـق ــاؤه ــا الـ ـس ــادة :ه ــان ــي ،ح ـســان،
زيد ،وجعفر صفي الدين.
وب ـهــذه املـنــاسـبــة سـتـتـلــى آي ــات من
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني
عن روحها الطاهرة وذلك في نادي
االم ــام الـصــادق (ع) ـ ـ مدينة صور
(للرجال) وفي حسينية الزهراء (ع)
ـ ـ صــور (للنساء) ،فــي تمام الساعة
الحادية عشرة من قبل الظهر.
للفقيدة الرحمة ولكم عظيم االجــر
والثواب.
اآلس ـف ــون :آل صـفــي ال ــدي ــن ،وعـمــوم
أهالي بلدة شمع ومدينة صور.

يـ ـص ــادف غ ـ ـدًا األح ـ ــد  16آب م ــرور
أسبوع على وفاة
الحاجة فاطمة محمد الشيخ علي
حرم املرحوم الحاج نمر علي علويه
أوالده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :دي ـ ـ ـ ــب وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاج ب ــدي ــع
واالستاذ دياب ،ويوسف ،والدكتور
حسن (رئيس مصلحة الصحة في
الجنوب) واألستاذ علي علويه.
أصـ ـه ــرتـ ـه ــا :ال ـ ـحـ ــاج ع ـ ــزت ع ـل ــوي ــة،
الحاج نعمه علويه ،وشوقي علويه.
للمناسبة تتلى عن روحها الطاهرة
آي من الذكر الحكيم ومجلس عزاء
حسيني العاشرة والنصف صباحًا
في حسينية بلدتها مارون الراس.
وت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي ال ـث ــاث ــاء
واألرب ـع ــاء  18و 19منه مــن الساعة
ال ـخ ــام ـس ــة ع ـص ـرًا وح ـت ــى ال ـثــام ـنــة
مـ ـس ــاء ف ــي مـ ـن ــزل ول ــده ــا ال ــدك ـت ــور
ح ـســن ع ـلــويــه ب ـعــد م ـفــرق م ـعــركــة ـ ـ
طير دبا طريق مدرسة النجاح بعد
محطة الكهرباء تلفون 03/315902
اآلسـ ـف ــون :آل عـلــويــه وال ـش ـيــخ علي
وعموم أهالي مارون الراس
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◄ إعالنات رسمية ►

تـصــادف نـهــار االثـنــن  17آب 2015
ذكـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع عـ ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الغالي
املرحوم
السيد الحاج خليل صادق مرتضى
زوجته :هدى مرتضى
أوالده :حسني ـ علي ـ خولى ـ حياة
صهراه :هيثم زيدان ـ محمد حجازي
أش ـق ــاؤه :املــرحــوم الـسـيــد إبــراهـيــم ـ
السيد نور الدين ـ السيد محمد
وب ـهــذه املـنــاسـبــة سـتـتـلــى آي ــات من
ال ــذك ــر الـحـكـيــم عــن روح ــه الـطــاهــرة
في الجمعية اإلسالمية للتخصص
والتوجيه العلمي ـ ـ رملة البيضاء
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة ظـ ـهـ ـرًا حـتــى
الساعة السابعة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل مرتضى ـ آل زيدان ـ ـ آل
حجازي وعموم أهالي بعلبك

ذكرى
تصادف اليوم السبت الواقع فيه 15
آب  2015ذك ــرى م ــرور أربـعــن يومًا
على وفاة فقيدنا املرحوم
محمد جواد
الشيخ موسى سبيتي
زوجته :فاطمة الشيخ احمد صادق
أوالده :مــوســى ،ج ــواد وامل ــازم اول
في الجيش مها
وبـهــذه املناسبة ستتلى عــن روحــه
الـ ـط ــاه ــرة آي مـ ــن الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـيــم،
وم ـج ـلــس عـ ــزاء حـسـيـنــي وذلـ ــك في
ً
مساء للرجال
تمام الساعة السادسة
في حسينية بلدته كفرا ـ ـ الجنوب،
وللنساء في منزله في كفرا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :آل س ـب ـي ـت ــي وصـ ـ ـ ــادق
وعموم أهالي كفرا

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات
عبر الواتس أب

03/662991

أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس:
01/759597
من أي منطقة
في لبنان،
صباحًا
يوميًا من ً 7:30
لغاية  10:30ليال

نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

إعالن
تـعـلــن بـلــديــة ال ـح ــدت ـ ـ ـ ـ سـبـنـيــه ـ ـ ـ ـ ح ــارة
ال ـب ـطــم ـ ـ ـ ـ ع ــن اج ـ ــراء مـنــاقـصــة عمومية
(على أســاس التنزيل املئوي) لألشغال
العائدة لترميم وإضافة بناء على مبنى
البلدية القديم املوجود على العقار رقم
/1120الحدت ـ ـ وفقًا لخرائط الترخيص،
وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من
يوم االثنني الواقع فيه .2015/8/31
ي ـم ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة االطـ ــاع عـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
الخاص في مركز البلدية واالستحصال
على نسخة منه لـقــاء مبلغ ق ــدره 000/
/500ل.ل( .خمسمئة الف ليرة لبنانية)
يدفع فــي صـنــدوق البلدية لقاء ايصال
ي ـضــم ال ــى ال ـع ــرض وذلـ ــك طـيـلــة اوق ــات
الدوام الرسمي.
تقدم العروض مختومة وتسلم مباشرة
الـ ــى ق ـلــم ال ـب ـلــديــة خـ ــال اوقـ ـ ــات ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي ع ـل ــى ان ت ـص ــل ق ـب ــل ال ـســاعــة
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ املـ ـ ـح ـ ــدد إلج ـ ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــة،
ويرفض كل عرض ال يقدم بهذه الطريقة.
يعلن عنها في الجريدة الرسمية وثالث
صحف محلية قبل  15يومًا على األقل
من تاريخ اجراء املناقصة.
الحدت في 2015/7/28
رئيس بلدية الحدت ـ ـ سبنيه ـ ـ حارة
البطم
جورج ادوار عون
التكليف 1453
إعالن
م ـ ـ ــن أم ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ف ــي
مرجعيون
طـلــب حـمــد حـســن غــزلــه ملــوكـلــه حسني
ع ـلــي ي ــاس ــن ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  462جديدة مرجعيون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر
إعالن
م ـ ـ ــن أم ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ف ــي
مرجعيون
طـلــب مـعــن ج ــاد ف ــرج أح ــد ورث ــة جــاد
يــوســف ف ــرج ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  1833ابل السقي
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر
إعالن
م ـ ـ ــن أم ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ف ــي
مرجعيون
طلب أحمد محمد حسان بوكالته عن
سكنه محمد نصرالله شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1003الخيام
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري املعاون في
مرجعيون
متري مبيض

إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
طلب علي حسن حجازي ملوكلته ماري
خـلـيــل مــوســى ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضائع
للعقار  455قبريخا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إل ــى املـنـفــذ عـلـيــه عـلــي مـحـمــود حـســن ـ ـ
من عربصاليم ومجهول محل اإلقامة،
ً
وع ـ ـم ـ ــا ب ــأحـ ـك ــام امل ـ ـ ـ ــادة  409أ .م .م.
تنبئك هــذه الــدائــرة أن لديها باملعاملة
التنفيذية رقم  2015/201واملتكونة بني
حـســن حـســن فـحــص بــوكــالــة املـحــامــي
عـ ـل ــي جـ ــابـ ــر وبـ ـيـ ـن ــك ان ـ ـ ـ ـ ــذارًا ت ـن ـف ـيــذيــا
ب ـ ـمـ ــوضـ ــوع ش ـ ـكـ ــات مـ ـص ــرفـ ـي ــة ب ـق ـي ـمــة
 $ 17950عدا الفوائد واللواحق.
وعـلـيــه تــدعــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ــل
قانوني الستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقــك أص ــوال
بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي الـنـشــر مضافًا
إليها مهلة االنذار واملسافة.
رئيس القلم
حسن أيوب
تبليغ فقرة حكمية
مـ ـ ــن املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االبـ ـ ـت ـ ــدائـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي ج ـبــل
لبنان ،املــن ،الغرفة التاسعة ،الناظرة
بالدعاوى العقارية ،املؤلفة من الرئيسة
سيلفر أب ــو ش ـقــرا والـقــاضـيــن نانسي
القلعاني وزيـنــب رب ــاب ،إلــى املستدعى
ض ــده حـكـمــت سـلـيـمــان امل ـج ـهــول محل
اإلقامة انه باستدعاء إزالة الشيوع رقم
 ،2014/2012املقدم من املستدعي حبيب
حنا سليمان بواسطة وكيله املحامي
مارون رزق ،صدر الحكم رقم 2015/271
تاريخ  2015/7/14قضى بإزالة الشيوع
فــي الـعـقــار  /157الـنـمــورة وكفرحريف
عــن طريق طرحه للبيع بــاملــزاد العلني
ل ـل ـع ـم ــوم ولـ ـص ــال ــح الـ ـش ــرك ــاء ع ـل ــى ان
ي ـع ـت ـم ــد أسـ ــاسـ ــا لـ ـلـ ـط ــرح فـ ــي املـ ــزايـ ــدة
األولــى املبلغ املقدر من الخبير والبالغ
 /553500/د .أ .وتـضـمـيـنـهــم الـنـفـقــات
وال ــرس ــوم بـنـسـبــة حـصــة ك ــل مـنـهــم في
امل ـل ــك م ـه ـلــة االس ـت ـئ ـن ــاف خـ ــال ثــاثــن
يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن
يدعو مجلس اإلنماء واإلعمار بالتعاون
مع اتحاد بلديات سير الضنية وشركة
جيوفلنت ش .م .ل .إلى حضور اجتماع
مشاركة للعامة في تمام الساعة 11.00
م ــن ص ـبــاح ي ــوم الـجـمـعــة  28آب 2015
فــي مبنى اتـحــاد بلديات سير الضنية
ل ـع ــرض م ـك ــون ــات املـ ـش ــروع وامل ــؤث ــرات
املـحـتـمـلــة الـنــاتـجــة عـنــه بــاإلضــافــة إلــى
طرق الوقاية واملراقبة البيئية.

◄ مبوب ►

للبيع
شقة للبيع
للبيع بداعي السفر ،شقة
مميزة مع مسبح عائلي
 422م 2حارة حريك ت:
 81/609342واتس اب:
00447796357857

للبيع
ديكور منزل مشغول على
طريقة «الفن الدمشقي»
و«الفن األندلسي»,
لإلتصال أو واتس اب
03/646119

