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العالم
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

تقرير

السيسي
إلثيوبيا:
ال نتآمر
عليكم!

انتقلت الى رحمته تعالى
املرحومة الحاجة مريم فضل طاهر
زوجـ ـ ــة املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج اب ــراه ـي ــم
طحطح
أوالدهــا :عناية ،لبنى ،علي ،رضا،
إيمان ،منى.
أش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا :املـ ــرحـ ــومـ ــون ي ــوس ــف
وإبراهيم وحسني وعلوية
أصـ ـه ــرتـ ـه ــا :ف ــري ــد رض ـ ـ ــا ،ان ــدري ــه
تفنان ،قاسم ياسني ،عبد شريتح
املــوافــق ظهر الخميس الــواقــع في
 20نيسان.
س ـي ـقــام األسـ ـب ــوع ن ـه ــار االحـ ــد 23
نيسان الرابعة عصرًا في حسينية
بلدة الرمادية.
األس ـف ــون :آل طـحـطــح وف ـضــل الله
وط ــاه ــر وب ــرج ــي وعـ ـم ــوم اه ــال ــي
الرمادية وجويا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ ذكرى ►
يصادف غدًا الجمعة الواقع في 21
نـسـيــان ذك ــرى م ــرور اس ـبــوع على
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد رضا صبراوي
(ابو موسى)

القاهرة ــ جالل خيرت
ض ـمــن س ـعــي ال ـق ــاه ــرة إل ــى الــوصــول
لرؤية توافقية مع أديــس أبابا بشأن
سد النهضة اإلثيوبي ،تسلم الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي ،رسالة
خطية من رئيس الحكومة اإلثيوبية
هــاي ـلــي م ــاري ــام دي ـس ــال ــن أمـ ــس ،في
خ ـ ــال اس ـت ـق ـب ــال ــه وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإلثـيــوبــي فــي الـقــاهــرة فــي زي ــارة هي
األولى منذ أشهر.
وأكـ ــد ال ـس ـي ـســي ف ــي خ ــال ال ـل ـق ــاء أن
السياسة الخارجية ملصر تقوم على
تأسيس عــاقــات مـتــوازنــة ومنفتحة
ع ـلــى جـمـيــع الـ ـ ــدول ،م ـش ــددًا ع ـلــى أن
مصر «ال تتآمر وال تتدخل في شؤون
ال ــدول األخ ـ ــرى» ،فــي رســالــة ضمنية
لنفي مساندة مصر لحركات التمرد
في إثيوبيا.
وج ــرى فــي خــال الـلـقــاء الـتـطــرق إلــى
تطورات ملف سد النهضة ،حيث أكد
السيسي «أهـمـيــة التفاعل اإليجابي
ُ
م ــع ال ـش ــرك ــة ال ـت ــي ت ـن ـف ــذ الـ ــدراسـ ــات
الـخــاصــة بــالـســد إلنـهــائـهــا فــي أقــرب
وق ــت» ،مشيرًا إلــى ض ــرورة مواصلة
الـتـعــاون مــن أجــل االسـتـخــدام األمثل
ملـجـمــل املـ ـ ــوارد املــائ ـيــة امل ـش ـتــركــة في
حـ ــوض ال ـن ـي ــل ،ب ـمــا ي ــراع ــي تـحـقـيــق
التنمية لكل الدول« ،من دون االفتراء
على الحق في الحياة» .وأكــد الوزير
اإلثيوبي التزام بالده تحقيق املصالح
امل ـش ـتــركــة وعـ ــدم اإلض ـ ــرار بـمـصــالــح
مصر ،مشيرًا إلى أن التشاور الدوري
بــن البلدين يـعــزز الـتـعــاون املشترك
ُ
ويسهم في ترسيخ الثقة.
مـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـ ـ ـغـ ـ ــادر وزيـ ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة امل ـص ــري ،ســامــح شـكــري،
إلى الخرطوم للقاء نظيره السوداني
ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــات الـ ـت ــي ت ـع ـقــد عـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى وزراء الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ضـمــن
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــات ل ـ ـج ـ ـنـ ــة املـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاورات
السياسية بــن البلدين ،وهــو اللقاء
ال ــذي ك ــان يـفـتــرض عـقــده قـبــل عشرة
أيام وتأجل في اللحظات األخيرة مع
تصاعد اللهجة العدائية من اإلعــام
السوداني تجاه مصر.
وس ـت ـت ـنــاول امل ـبــاح ـثــات إزالـ ــة جميع
املـعــوقــات الـتــي تمنع انـسـيــاب حركة
ال ـت ـجــارة بــن الـبـلــديــن ،والـعـمــل على
زيـ ـ ـ ــادة مـ ـع ــدالت الـ ـتـ ـب ــادل ال ـت ـج ــاري
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ب ـي ـن ـه ـم ــا ،إل ـ ــى جــانــب
مقترح إقــرار «ميثاق شــرف إعالمي»
بني البلدين لوقف الحرب اإلعالمية
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة ع ـ ـلـ ــى خ ـل ـف ـي ــة الـ ـح ــدي ــث
السوداني عن تبعية حاليب وشالتني
لـلـخــرطــوم ،وه ــي املـنـطـقــة الـحــدوديــة
التابعة للحدود املصرية.

تسليمًا بـقـضــاء الـلــه وق ــدره ننعى
إليكم املرحوم
ّ
املربي سامي الحاج موسى
والده املرحوم محمود
والدته املرحومة حليمة شبارو
زوجته وفاء محمود املولى
أوالده ربيع ،املحامي رامي زوجته
زينب زهير الطويل ،ورنا
أشقاؤه الحاج حسني ،سمير ونبيه
شقيقاته سمية العاليلي ،إنتصار
دول ــة ،حـيــاة عكيلة ،نـجــاح موسى
وصباح الخولي
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ال ـث ــان ــي ال ـيــوم
الخميس  20نيسان  2017في منزل
ولـ ـ ــده امل ـح ــام ــي رامـ ـ ــي ف ــي مـنـطـقــة
دوح ـ ـ ــة الـ ـح ــص ق ـ ــرب مـ ـن ــزل شـيــخ
العقل طيلة اليوم.
والثالث يوم السبت  22الجاري في
قاعة جمعية التخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـمــي ،ال ـج ـن ــاح ق ــرب م ــرك ــز أمــن
الـ ــدولـ ــة م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة بـعــد
ً
مساء.
الظهر حتى السادسة
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره آل
الـ ـح ــاج م ــوس ــى ،امل ــول ــى ،ال ـطــويــل،
شبارو ،زين ،دولة ،عكيلة ،الخولي،
العاليلي وأنسباؤهم.

ولداه :موسى وعلي
اشـ ـق ــاؤه :ال ـح ــاج سـلـيــم وامل ــرح ــوم
ال ـ ـحـ ــاج ع ـ ـبـ ــاس وال ـ ـح ـ ــاج ه ــان ــي
والحاج يحيى
شقيقاته :الحاجة فوزية والحاجة
ن ـج ــا والـ ـح ــاج ــة زهـ ـ ــرا وال ـح ــاج ــة
سلوى
أصـ ـ ـه ـ ــرت ـ ــه املـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس م ـص ـط ـف ــى
مـ ـ ـ ـ ـ ــروة وال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــد ج ـ ـ ـمـ ـ ــال ص ـف ــي
الــديــن والــدكـتــور عــدنــان السوقي
واملـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس اب ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم ق ـص ـي ــر
وال ــدك ـت ــور ي ــاس ــر فـقـيــه واالس ـت ــاذ
علي طالب وأحمد صبراوي
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحه
الـ ـط ــاه ــرة آي م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
وم ـج ـلــس ع ـ ــزاء حـسـيـنــي ال ـســاعــة
الــراب ـعــة ع ـصــرا لـلــرجــال فــي نــادي
االمام الصادق (ع) صور وللنساء
في حسينية الزهراء(ع) الخراب
االسفون آل صبراوي ,آل محمد ,آل
عبد الساتر وعـمــوم اهــالــي مدينة
صور .

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

غادرت العاملة االثيوبية
julies salibad
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/729094

إنا لله وإنا اليه راجعون
انتقلت الى رحمته تعالى
املرحومة الحاجة
سامية رشيد شحرور
زوجة احمد لطفي
شحرور
ابناؤها :علي ،كامل،
محمد ،لطفي
ابنتها :فوزية زوجة
محمد تركية
أشقاؤها :املرحوم كامل،
محمد ،الدكتور علي
ووريت الثرى في جبانة
بئر حسن.
تقبل التعازي الخميس
 ٢٠نيسان ،من الرابعة
الى السادسة عصرًا ،في
حسينية البرجاوي ،بئر
حسن.
ذكرى األسبوع الجمعة
 ٢١نيسان الرابعة عصرا
في حسينية البرجاوي.
اآلسفون :آل شحرور،
تركية ،وعموم أهالي
هونني.

بـكــامــل الـتـسـلـيــم وال ــرض ــا بقضاء
الـ ـل ــه وق ـ ـ ـ ــدره ن ـن ـع ــى إلـ ـيـ ـك ــم وفـ ــاة
املرحوم:
الحاج ديب علي نصر الله
(أبوعلي)
زوج ـت ــه امل ــرح ــوم ــة ال ـحــاجــة حـيــاة
زواوي.
أوالده :ال ـ ـحـ ــاج عـ ـل ــي ،امل ـه ـن ــدس
حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزة(أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ فـ ـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـن ـ ــان ـ ـي ـ ــة) ،ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاج م ـح ـم ــد
(أب ـ ــوج ـ ـع ـ ـ ـفـ ـ ــر)( ،رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـه ـي ـئ ــة
التنفيذية في حركة أمل) ،األستاذ
حـ ـس ــن ،األسـ ـ ـت ـ ــاذ حـ ـس ــن (امل ــدي ــر
اإلقليمي ملنطقة الـجـنــوب UNDP
واألس ـتــاذ أحـمــد (مــديــر مستشفى
دار الشفاء في الكويت).
بناته :الحاجة زينب زوجة املرحوم
الـ ـح ــاج ص ـب ـحــي الـ ــزيـ ــن ،ال ـحــاجــة
فاطمة زوجة الحاج عباس ياسني
والـحــاجــة خــديـجــة زوج ــة سماحة
الشيخ علي بيضون.
أش ـ ـقـ ــاؤه :ال ـح ــاج ح ـي ــدر ،امل ــرح ــوم
الحاج حسني والحاج محمود.
شقيقاته :املرحومة الحاجة زهرة،
املرحومة الحاجة نورا واملرحومة
الحاجة بهية.
يـ ـصـ ـل ــى عـ ـل ــى جـ ـثـ ـم ــان ــه الـ ـط ــاه ــر
ويوارى في الثرى في جبانة بلدته
السكسكية اليوم الخميس الواقع
فيه  ، 2017/4/20الساعة الثانية
بعد الظهر.
تقبل التعازي غـدًا الجمعة الواقع
فيه  ، 2017/4/21في منزل الفقيد
الكائن في حارة حريك ،اعتبارًا من
الساعة الثالثة بعد الظهر.
وف ــي ب ـيــروت نـهــار اإلث ـنــن الــواقــع
ف ـي ــه  ، 2017/4/24فـ ــي جـمـعـيــة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي-
الرملة البيضاء ،من الساعة الثالثة
ً
مساء.
بعد الظهر وحتى السابعة
يـ ـ ـق ـ ــام مـ ـجـ ـل ــس ع ـ ـ ـ ــزاء عـ ـ ــن روحـ ـ ــه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة ،نـ ـه ــار ال ـس ـب ــت ال ــواق ــع
ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــه ، 2017/4/22ف ــي حـسـيـنـيــة
الـسـكـسـكـيــة ال ـســاعــة الــراب ـعــة بعد
الظهر.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ول ـ ـك ـ ــم األج ـ ــر
والثواب.
اآلسفون :آل نصر الله وآل زواوي

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2012/33 :
املنفذة :خديجة الحويك املحامي نجاة
املصطفى.
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :خـ ــالـ ــد أح ـ ـمـ ــد ق ـ ـ ـ ــاوون.
راسنحاش
السند التنفيذي :تنفيذ سند دين بقيمة
/14.500/د.أ .عـ ــدا ال ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
والنفقات.
تاريخ الحجز2013/7/8 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2014/6/2 :
املطروح للبيع العقار  129.08سهمًا في
الـعـقــار رق ــم  /808/منطقة راسـنـحــاش
العقارية
مـحـتــويــاتــه :وه ــو ع ـبــارة عــن ارض بعل
سليخ تزرع حبوب.
مساحته 3968 :م2
ً
ي ـحــده :ش ـمــاال 809 :ـ ـ ـ  827وم ـجــرى مــاء
جنوبًا 827 :ـ ـ  827ـ ـ مجرى ماء
غربًا 827 :ـ ـ  287شرقًا 809 :ومجرى ماء.
التخمني/11000/ :د.أ.
بدل الطرح/6600/ :د.أ.
املـ ـط ــروح لـلـبـيــع ال ـع ـق ــار 68 :سـهـمــا في
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /33/مـنـطـقــة راس ـن ـحــاش
العقارية.
م ـح ـت ــوي ــات ــه :ارض ب ـع ــل س ـل ـي ــخ تـ ــزرع
حبوب واثناء الكشف تبني ان هناك بناء
اشـيــد على هــذا الـعـقــار مــؤلــف مــن ثالث
طوابق.
طابق ارضــي مؤلف مــن صــالــون وغرفة
ج ـلــوس و 4غ ــرف ن ــوم ومـطـبــخ وحـمــام
عدد  2وموزع ومتخت فوق املوزع.
طــابــق اول :صــالــون وغ ــرف ن ــوم ع ــدد 3
ومـطـبــخ وح ـمــام ع ــدد  2وش ــرف ــات وهــو
مشغول من شويكار قالوون
طابق ثاني :مؤلف من صالون وغرفتني
وغــرفــة ج ـلــوس ومـطـبــخ وح ـمــام ع ــدد 2
وش ــرف ــات وسـطـيـحــة وه ــو مـشـغــول من
ربيع قالوون.
مساحته 3968 :م2
ً
ي ـحــده :ش ـمــاال 809 :ـ ـ ـ  827وم ـجــرى مــاء
جنوبًا 827 :ـ ـ  827مجرى ماء
غربًا 827 :ـ ـ  287شرقًا 809 :ومجرى ماء.
التخمني/11000/ :د.أ.
بدل الطرح/6600/ :د.أ.
املزايدة ومكانها :نهار االثنني الواقع في
 2017/5/8الساعة الثانية عشرة ظهرًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ فــي محكمة
البترون.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـشــراء
وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـطــرح بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة ام ــا ن ـق ـدًا في
صندوق الخزينة أو تقديم شك او كفالة
م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تنفيذ
البترون وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ البترون واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه ان يدفع رسم %5
داللة اضافة الى رسوم التسجيل.
مأمورة التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن رقم 2/11
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـل ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ ع ــن اعـ ـ ــادة إجـ ـ ــراء اسـ ـت ــدراج
عـ ـ ــروض ل ـت ـل ــزي ــم ن ـق ــل وت ــركـ ـي ــب شـبـكــة
معلوماتية من مبنى املــدرســة الزراعية
فـ ــي الـ ـعـ ـب ــدة ال ـ ــى م ـب ـن ــى م ــرك ــز ال ـع ـب ــدة
ال ــزراع ــي مـلــك وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ محافظة
ع ـك ــار ل ـل ـعــام  ،2017وذل ـ ــك ف ــي مـبـنــاهــا
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
ش ـه ــاب ،ب ـت ــاري ــخ  2017/5/24الـســاعــة
التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.

