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العالم
◄ وفيات ►

متفرقات

◄ذكرى ►

ّ
متمردون يسيطرون
على بلدة في
ساحل العاج

سـ ـيـ ـط ــرت م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـق ــوات
ال ـخــاصــة ف ــي جـيــش ســاحــل الـعــاج
ع ـلــى ب ـل ــدة أديـ ــاكـ ــي ،ج ـن ــوب شــرق
البالد ،في تمظهر جديد لالستياء
داخــل الجيش .وجــاء هذا العصيان
ف ــي ال ـب ـل ــدة ال ــواق ـع ــة ع ـلــى ب ـعــد 95
كيلومترًا شرقي العاصمة التجارية
أب ـيــدجــان ،فــي أع ـقــاب سـلـسـلــة من
أحداث التمرد في أجزاء مختلفة من
.البالد الشهر املاضي
وقـ ــال مـ ــدرس ف ــي إحـ ــدى املـ ــدارس
الثانوية" :بــدأ إطــاق النار في وقت
سابق في معسكر القوات الخاصة،
ث ــم أخ ــذ ال ــذع ــر يـخـيــم ع ـلــى الـبـلــدة
ع ـنــدمــا غ ـ ــادر ال ـج ـن ــود املـسـلـحــون
وقت قالت فيه مصادر
الثكنة" ،في ٍ
عسكرية إن املشاركني في التمرد
ي ـط ــال ـب ــون ب ـص ــرف م ـك ــاف ــآت ل ـهــم.
ونـقـلــت الــوكــالــة عــن مــراسـلـهــا ّ
خلو
الـ ـش ــوارع م ــن امل ـ ــارة ،ف ــي ح ــن أخــذ
الجنود مواقعهم في أنحاء أدياكي،
حيث أقــامــوا حــواجــز على الطريق
املـ ــؤدي إل ــى ال ـب ـلــدة ،ومـنـعــوا دخــول
الـسـيــارات ،وأطلقوا األعـيــرة النارية
.في الهواء
وكــانــت الحكومة قــد وافـقــت الشهر
املاضي على تلبية طلب مجموعة من
املتمردين السابقني بالحصول على
مكافآت مالية ،وقــالــت إن الحكومة
مدينة لها بأموال مقابل القتال ضد
الرئيس السابق لــوران غباغبو .إال
أن الـسـلـطــات فــي ســاحــل ال ـعــاج لم
تكشف املــزيــد مــن التفاصيلّ ،
لكن
زع ـم ــاء ال ـت ـمــرد ق ــال ــوا إن "االت ـف ــاق
انطوى على وعد بصرف  12مليون
.فرنك ،لنحو  8400جندي
)رويترز(

الفروف :ترامب أفضل
من سلفه في
أوكرانيا

أشـ ــاد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي
س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف ،أمـ ـ ــس ،بـنـهــج
الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب
تجاه أزمة أوكرانيا .وقال إنه يمثل
تـحـسـنــا ك ـب ـي ـرًا م ـق ــارن ــة م ــع نهج
سلفه ب ــاراك أوبــامــا ،فــي تعليقات
.من املرجح أن تقلق كييف
ونـقـلــت وكــالــة "تـ ــاس" لــأنـبــاء عن
الفــروف قوله إن الــواليــات املتحدة
تـ ــدرك اآلن أن اس ـت ـع ــادة سـيـطــرة
ك ـي ـيــف ع ـل ــى شـ ــرق أوك ــرانـ ـي ــا لــن
ت ـح ــل ك ــل امل ـش ـك ــات ف ــي ال ـب ــاد.
وق ــال "الـجـمـيــع ي ــدرك ه ـ ــذا ...وفــي
أوروبا ،بما في ذلك باريس وبرلني
وبــروكـســل .وواشـنـطــن ت ــدرك ذلك
أيـ ـض ــا ...ل ـقــد ب ـ ــدأوا ي ــدرك ــون ذلــك
".حتى في ظل اإلدارة السابقة
)رويترز(

إنا لله وإنا إليه راجعون
ذكرى أسبوع
تصادف نهار األحد الواقع فيه 12
شباط 2017
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
املرحومة
الحاجة زينب أحمد شومر
أرملة :املرحوم الحاج رشيد املقدم
أوالدها :علي ـ ـ عباس
واملرحومان محمد وسليم
أشقاؤها :املرحومون علي ـ ـ أمني ـ ـ
خليل شومر
والسيد علي واملرحوم السيد سليم
صولي
أص ـه ــرت ـه ــا :س ـل ـم ــان قـ ـ ــدوح ـ عـلــي
ّ
رحيل ـ حسني وريدان
وامل ــرح ــوم ــان ش ـف ـيــق م ــزن ــر وعـلــي
نحلة
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى آي ــات من
الــذكــر الحكيم ويـقــام مجلس عــزاء
حسيني عــن روح ـهــا ال ـطــاهــرة في
حسينية بلدتها الطيبة ـ ـ الساعة
العاشرة صباحًا.
تقبل التعازي في بيروت الخميس
فـ ــي  9شـ ـب ــاط  2017مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الـثــالـثــة حـتــى الـخــامـســة م ـسـ ً
ـاء في
الـجـمـعـيــة اإلس ــام ـي ــة للتخصص
وال ـتــوج ـيــه ال ـع ـل ـمــي ـ ـ ـ ـ ح ــي الــرمـلــة
البيضاء ـ ـ قرب أمن الدولة.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوب
والوفيات

03/662991
من أي منطقة في لبنان،
يوميًا من  7:30صباحًا
لغاية ً
 10:30ليال

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني
صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـلـبــك ـ ـ ـ غــرفــة
الرئيس علي سيف الدين
رقم املعاملة2012/20 :
املنفذ :بنك االمــارات ولبنان ش.م.ل .بنك
ال ـب ـقــاع ســابـقــا ـ ـ ـ بــوكــالــة امل ـحــامــي سليم
بريدي
املنفذ عليه :عادل غانم غانم ـ ـ مجدلون
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي وقـيـمــة ال ــدي ــن :رصـيــد
ال ــدي ــن امل ـت ـب ـقــي م ــن امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة
رقــم  2004/82وامل ـجــددة بــرقــم 2012/20
والبالغ سبعة وثالثون مليون وستماية
واحــد عشر ألفًا ومايتان وثمانون ليرة
لبنانية عدا الفوائد وامللحقات.
تاريخ التنفيذ2012/2/16 :
تاريخ تبليغ االنذار والحجز2012/10/7 :
تاريخ قرار الحجز2012/3/28 :
تاريخ تسجيله2012/4/3 :
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار:
2012/12/19
تاريخ تسجيله2013/3/23 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتها:
ً
اوال /342.857/ :س ـهــم ف ــي ال ـع ـقــار رقــم
 /14/مجدلون ـ ـ أميري ـ ـ موقع العايفية.
ال ـع ـق ــار أرض س ـقــي ت ـ ــزرع حـ ـب ــوب .يقع
بمحاذاة طريق ترابي يفصل بني حدود
منطقتي عني السوداء والحدث.
مساحته/14269/ :م2
حـ ـ ـ ــدوده :ي ـح ــده غ ــرب ــا ق ـن ــاة م ـي ــاه عــامــة
وخلفها طريق عام وشرقًا قناة مياه عامة
ً
وخلفها طريق عام وشماال العقارين رقم
 /12/و /13/وجنوبًا العقار رقم ./15/
الحقوق العينية:
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  1252ت ــاري ــخ  1989/8/1قيد
احتياطي على حصة عادل غانم في هذا
العقار ملصلحة حنا طوق بملف .9
ـ ـ يومي  411تاريخ  1994/04/19دعوى
اس ـت ـح ـض ــار رق ـ ــم  94/1158صـ ـ ــادر عــن
ال ـغ ــرف ــة االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي ال ـب ـق ــاع املــدع ـيــة
شــاهـيـنــة ط ــوق ض ــد امل ــدع ــى عـلـيــه ع ــادل
غانم تطلب تسجيل حصة املــدعــى عليه
على اسم املدعية بملف .9
ـ ـ ـ يــومــي  1068ت ــاري ــخ  2005/6/27قيد
اح ـت ـي ــاط ــي ورد ع ـق ــد فـ ـ ــراغ ع ـل ــى حـصــة
يوسف طانيوس غانم ملصلحة لور نبيه
الفخري البالغة  /342.857/سهم بملف
.9
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  874ت ــاري ــخ  2005/5/31قيد
احتياطي ورد عقد ببيع الحصص االرثية
العائدة الى ورثة سالم غانم بموجب عقد
االنـتـقــال يــومــي  2005/873وهــم يوسف
وسليم وعيد وابراهيم وحلى طانيوس
غــانــم وع ــادل ونــاديــا غــانــم وريـمــون حنا
غــانــم وجـمـيـلــة طــانـيــوس غــانــم ملصلحة
م ـي ــاد غ ــان ــم س ـجــل اح ـت ـيــاط ـيــا بـمـلــف 9
واعيد لرئيس املكتب املعاون.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  2188ت ــاري ــخ  2009/9/1قيد

تسليامً بقضاء الله وقدره ننعى إليكم املرحومة

منى محي الدين الحايف
زوجة املرحوم مسلم الزايد

أوالدها :حسام ـــ محي الدين ـــ أحمد
ملكة ـــ هدى ـــ مرفت ـــ هنادي
أشقاؤها :سليم واملرحوم مصطفى الحايف ـــ عادل واملرحوم محمد النشار
أصهرتها :رشيد الشامي بيالين ـــ عيل سبالين ـــ عبد عكاوي
ت ُقبل التعازي يف الثاين والثالث للرجال والنساء الواقع يف  8و 9شباط
 2017يف نادي خريجي الجامعة األمريكية ـــ الحمرا ـــ الوردية من
الساعة الثالثة حتى السابعة من بعد الظهر.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
الراضون بقضاء الله وقدره :آل الزايد ـــ الحايف ـــ العيل ـــ النشار ـــ
بيالين ـــ سبالين وعكاوي وأنسباؤهم

احتياطي بفراغ حصص لوريس سعيد
ع ــون والـ ـي ــاس وط ــون ــي ولـ ــدا ح ـنــا غــانــم
ملصلحة ميالد سالم غانم اعيد لرئيس
امل ـك ـتــب املـ ـع ــاون ل ـضــم س ـن ــدات الـتـمـلـيــك
واف ـ ــادة مـحـتــويــات وخــريـطــة وال ــوك ــاالت
االساسية.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي  958ت ــاري ــخ  2012/4/3حجز
تنفيذي رقم 2012/20
ـ ـ يومي  929تاريخ  2013/3/23محضر
وصف العقار على حصة عادل غانم غانم
ملصلحة بنك االمارات ولبنان ش.م.ل .بنك
ال ـب ـقــاع ســابـقــا بـمــوجــب ق ــرار ص ــادر عن
دائــرة تنفيذ بعلبك رقــم  2012/20بملف
.14
ـ ـ مصدر الحجز دائرة تنفيذ بعلبك
ـ ـ الحاجز :بنك االمارات ولبنان ش.م.ل.
ـ ـ املحجوز عليه :عادل غانم غانم
التخمني بالدوالر األميركي$/14269/ :
بــدل الطرح املخفض بــالــدوالر األميركي:
$/7726.66/
ثــانـيــا /114.285/ :سـهــم فــي الـعـقــار رقــم
 /92/مـجــدلــون ـ ـ ـ أم ـيــري مــوقــع ال ـســوادة
أرض سقي تزرع حبوب.
مساحته/2332/ :م2
حدوده :يحده شرقًا وجنوبًا وغربًا قناة
ً
م ـيــاه وخـلـفـهــا طــريــق ع ــام وش ـم ــاال قناة
مياه عامة.
الحقوق العينية:
اعتداء من هذا العقار على الخندق العام
بالفالحة والزراعة بما مساحته  280م.2
نوع التعدي من عقار على أمالك عامة.
ن ـف ــس الـ ـقـ ـي ــود االح ـت ـي ــاط ـي ــة والـ ــدعـ ــوى
ومحضر وصف العقار ومحضر الحجز
التنفيذي أعاله بالعقار رقم  14مجدلون.
التخمني بالدوالر األميركي$/777.25/ :
بــدل الطرح املخفض بــالــدوالر األميركي:
$/420.87/
ث ــالـ ـث ــا /345.857/ :سـ ـه ــم فـ ــي ال ـع ـق ــار
رقـ ــم  /163/م ـج ــدل ــون ـ ـ ـ ـ االرض أم ـيــري
واملحتويات ملك موقع املعصرة.
ال ـع ـقــار مـسـتـطـيــل وع ــرض ــه قـلـيــل يــوجــد
ضمنه بنائني.
أ ـ ـ بناء أول على الواجهة األمامية للعقار
مؤلف من ثالث طبقات:
ـ ـ أرضي مساحته حوالي  262م.2
ـ ـ أول مساحته حوالي  240م.2
ـ ـ ثاني مساحته حوالي  240م.2
وهــذا البناء لــورثــة املــالــك سليم طانوس
غانم.
ب ـ ـ البناء الثاني أرضي مساحته  191م.2
وهذا البناء لورثة يوسف طانوس غانم.
ي ــوج ــد عـلـيــه  24ش ـج ــرة م ـث ـمــرة وثــاثــة
عرائش وبئر ارتوازي وباقي العقار ارض
سليخ معدة للزراعة.
مساحته/3497/ :م2
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا طــريــق ع ــام وشــرقــا
ً
العقار  /162/وشـمــاال العقارين /161/

و /162/وجنوبًا العقار ./164/
الحقوق العينية:
ـ ـ ـ ـ ن ـف ــس ال ـق ـي ــود االح ـت ـي ــاط ـي ــة وال ـح ـجــز
التنفيذي ومحضر وصــف العقار اعــاه
بالعقار رقم  14مجدلون.
التخمني بالدوالر األميركي$/46574/ :
بــدل الطرح املخفض بــالــدوالر األميركي:
$/25219.82/
رابـ ـ ـع ـ ــا /346.032/ :س ـه ــم فـ ــي ال ـع ـق ــار
رقـ ــم  /165/م ـج ــدل ــون ـ ـ ـ ـ االرض ام ـيــري
واملحتويات ملك ـ ـ موقع املعصرة.
الـعـقــار مستطيل الـشـكــل وعــرضــه قليل.
ارضه سليخ معدة لزراعة الحبوب.
مساحته/768/ :م2
حـ ــدوده :يـحــده غــربــا طــريــق ع ــام وشــرقــا
ً
وش ـم ــاال الـعـقــار  /162/وجـنــوبــا العقار
./164/
الحقوق العينية:
انـتـفــاع لـهــذا الـعـقــار بــاملــرور على العقار
رقم ./164/
ن ـف ــس الـ ـقـ ـي ــود االح ـت ـي ــاط ـي ــة والـ ــدعـ ــوى
وم ـح ـض ــر ال ـح ـج ــز ال ـت ـن ـف ـيــذي ومـحـضــر
وصف العقار بالعقار رقم  14مجدلون.
التخمني بالدوالر األميركي$/553.65/ :
بــدل الطرح املخفض بــالــدوالر األميركي:
$/299.80/
خامسًا /114.285/ :سهم في العقار رقم
 /407/مجدلون ـ ـ أميري موقع السوداه.
أرض بعل تزرع حبوب.
مساحته/4043/ :م2
ح ــدوده :يحده غربًا وجنوبًا طريق عام
ً
وشرقًا طريق عام والعقار  /214/وشماال
العقار ./214/
الحقوق العينية:
ان هــذا الـعـقــار معتد على الـطــريــق العام
وع ـلــى الـخـنــدق بــالـفــاحــة وال ــزراع ــة بما
مساحته  400م 2وذلــك بموجب املحضر
الفني املصدق بتاريخ  1957/3/23تعدي
من عقار على أمالك عامة.
ن ـفــس ال ـق ـيــود يــومــي  411و 1068و874
و 2188والـ ـحـ ـج ــز ال ـت ـن ـف ـي ــذي وم ـح ـضــر
وص ــف ال ـع ـقــار املـسـجـلــن ع ـلــى صحيفة
العقار رقم  /14/مجدلون.
التخمني بالدوالر األميركي$/1347.65/ :
بــدل الطرح املخفض بــالــدوالر األميركي:
$/729.75/
م ـج ـمــوع الـتـخـمــن ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي:
$/63521.55/
مـجـمــوع ب ــدل ال ـطــرح املـخـفــض بــالــدوالر
األميركي$/34396.90/ :
مــوعــد جـلـســة امل ــزاي ــدة وم ـك ــان اجــرائ ـهــا:
نـ ـه ــار الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع ف ــي 2017/3/7
الساعة الثانية عشر ظـهـرًا امــام حضرة
رئيس دائرة التنفيذ في بعلبك.
ش ــروط الـبـيــع :الـنـفـقــات املـتــوجــب دفعها
عــاوة على الثمن طــوابــع االحــالــة ورســم
الــداللــة للبلدية  %5وعـلــى راغ ــب الـشــراء

