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إعالنات

عالقات إسرائيل «التسليحية»
مع أبو ظبي ...تمتد لسنوات

قائد سالح الجو السابق إيتان بن إلياهو

يحيى دبوق
ّ
أك ـ ـ ـ ــدت ص ـح ـي ـف ــة «م ـ ـعـ ــاريـ ــف» أمـ ــس،
عـلــى ال ـعــاقــات األمـنـيــة بــن إســرائـيــل
واإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـح ــدة ،وال ـتــي
ت ـخ ـضــع إلجـ ـ ـ ـ ــراءات خ ـ ّ
ـاص ــة م ــن قـبــل
الرقابة العسكرية ،إذ ُيمنع كشف أيّ
مــن تفاصيلها إلــى العلن ،األمــر الــذي
مــن شــأنــه حـمــايــة ص ـ ــادرات إســرائـيــل
األم ـن ـيــة إل ــى ه ــذه ال ــدول ــة الخليجية.
«ه ـ ـكـ ــذا ت ـخ ـف ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ت ـج ــارت ـه ــا
العسكرية واألمنية» ،هو عنوان تقرير
«معاريف» ،الــذي أعــاد ،أمــس ،التأكيد
على وج ــود عــاقــات عسكرية وأمنية
م ــع عـ ــدد م ــن الـ ـ ــدول اآلسـ ـي ــوي ــة ،ومــن
بـيـنـهــا دول عــرب ـيــة ال ت ـق ـيــم عــاقــات
دبلوماسية معها.
ووف ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،ي ـم ـكــن ت ـق ـس ـيــم ه ــذه
الـ ـ ـ ــدول إل ـ ــى م ـن ـط ـق ـتــن ج ـغ ــراف ـي ـت ــن:
األولــى تشمل دول القوقاز ،من بينها
كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان وأذرب ـ ـي ـ ـج ـ ــان ،ال ـل ـت ــان
ت ـع ـت ـبــران حـلـيـفـتــن اسـتــراتـيـجـيـتــن
إلسرائيل لقربهما من إيران ،وتشكالن
س ــوق ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ل ـ ـل ـ ـصـ ــادرات األمـ ـنـ ـي ــة،
والتي ّ
تقدر سنويًا بمئات املاليني من
الدوالرات؛ فيما املنطقة الثانية تشمل
ً
بينها
دوال في جنوب شرق آسيا ،ومن
ً
تايالند والفيليبني وميانمار ،إضافة
إلى سنغافورة والهند.
وتبلغ الـصــادرات األمنية والعسكرية

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

تقرير

اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ح ــوال ــى س ـتــة م ـل ـيــارات
دوالر سنويًا ،بما يشمل خدمات أمنية
خــاصــة .وع ـمــد تـقــريــر الـصـحـيـفــة إلــى
تقسيم الدول التي يصل إليها السالح
اإلسرائيلي ،إلى ثالث مجموعات:
امل ـج ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ،هـ ــي الـ ـت ــي تـقـيــم
ع ــاق ــات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة م ــع إس ــرائ ـي ــل،
حيث ال حــرج لــدى تل أبيب بــأن تعلن
ع ــن ص ـف ـقــات ـهــا األم ـن ـي ــة ّم ـع ـهــا؛ فـيـمــا
ً
امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ت ـمــث ــل دوال ذات
ـروبــا
أنـظـمــة اس ـت ـبــداديــة وت ـخــوض حـ ّ
وصراعات داخلية أو خارجية ،تفضل
الرقابة العسكرية إبقاء العالقة معها
غير معلنة ،منعًا للحرج الدولي ،ومن
بــن دول ه ــذه املـجـمــوعــة :أذرب ـي ـجــان،
ج ـن ــوب الـ ـ ـس ـ ــودان ،م ـي ــان ـم ــار ،روان ـ ــدا
وصربيا.
ّ
أم ــا املـجـمــوعــة الـثــالـثــة ،فـتـمــثــل ال ــدول
الـ ـت ــي ال ت ـق ـيــم ع ــاق ــات دب ـلــومــاس ـيــة
مــع إســرائـيــل ،وغالبيتها دول عربية
وإس ــامـ ـي ــة ،ل ــدي ـه ــا ح ـســاس ـيــة ت ـجــاه
كشف عالقاتها األمنية مــع تــل أبيب،
األمر الذي يدفع الرقابة العسكرية إلى
ف ــرض تعتيم مـطـلــق عـلــى ال ـص ــادرات
األمنية إليها ،حفظًا ملصالح الصناعة
األمنية نفسها ،وحفظًا لوسطاء إبرام
صفقات السالح معها .ولهذا الغرض،
م ـن ـع ــت ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى م ـ ــدى س ـن ــوات
طويلة نشر أي معلومات عن عالقات
أمنية بني إسرائيل وأبو ظبي.
ّ
مع ذلك ،أكدت الصحيفة أن معلومات
تنشر بــن الـحــن واآلخ ــر عــن عالقات
تجمع إسرائيل بدولة عربية ال ترتبط
م ـع ـهــا بـ ـع ــاق ــات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،وم ــن
بينها الـكـشــف عــن م ـســؤول الـعــاقــات
خــاصــة مــع أبــو ظـبــي .إذ بــات معروفًا
أن رجــل األعـمــال متاي كوكافي ،الذي
ي ـع ـمــل ف ــي ش ــرك ـت ــه مـ ـس ــؤول ــون ك ـبــار
س ــابـ ـق ــون فـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ،وامل ـ ــوس ـ ــاد،
والشاباك ،والصناعات األمنية ،ومن
بينهم قائد سالح الجو السابق إيتان
بن إلياهو ،زار أبو ظبي أكثر من مرة
فــي الـسـنــوات املــاضـيــة ،إال أن الــرقــابــة
الـعـسـكــريــة مــارســت الـضـغــط ومنعت
نشر تفاصيل الزيارات وأهدافها ،ملنع
بعالقات إسرائيل الخارجية
اإلضــرار
ً
واألمنية ،إضافة إلى إمكانية تعرض
حياة املسؤولني عنها للخطر.
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يصادف غدًا األحد  8تشرين االول
 2017م ــرور ثــاثــة اي ــام عـلــى وفــاة
املرحوم
الحاج رضوان ذياب سويدان

الـ ـ ـ ــذي وافـ ـ ـت ـ ــه املـ ـنـ ـي ــة بـ ـع ــد م ـ ــرور
أسبوعني على وفاة ولده املرحوم
الحاج محمد رضوان سويدان
زوجته الحاجة مريم العطارة
أب ـ ـنـ ــاؤه املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج م ـح ـمــد،
الحاج بالل ،إبراهيم وكاتيا
أشـ ـق ــاؤه امل ــرح ــوم رامـ ـ ــز ،امل ــرح ــوم
عادل ،املرحوم غسان وعدنان
أصهرته الحاج حسن حجيج (أبو
وسام)
مـ ـحـ ـم ــود حـ ـجـ ـي ــج ،عـ ـل ــي الـ ــدايـ ــخ
وعباس سويدان
وبهذه املناسبة تتلى آي من الذكر
ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـلــس ع ـ ــزاء حسيني
عــن روح ــه ال ـطــاهــرة فــي حسينية
بلدته دير انطار الساعة العاشرة
والنصف صباحًا.
وتـقـبــل الـتـعــازي ي ــوم االرب ـع ــاء 11
ال ـج ــاري مــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة بعد
الـظـهــر حـتــى ال ـســادســة م ـسـ ً
ـاء في
ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي ،الرملة البيضاء.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل سـ ــويـ ــدان ،حـجـيــج،
ال ـع ـط ــارة ،ال ــداي ــخ وع ـم ــوم أهــالــي
بلدتي دير انطار وحنني

"تـشـتــاق وت ــذوب نفسي ال ــى ديــار
الرب"
زوجة الفقيد :جمال فيكتور طعمه
إب ـنــاه :فيكتور سركيس وزوجـتــه
برتا سعتجيان وعائلتهما
وليد سركيس وزوجـتــه نيكوالتا
دوميترسكو وعائلتهما
إبنتاه :غاده وعائلتها
مـ ـ ــاري ـ ـ ـنـ ـ ــال زوجـ ـ ـ ـ ــة ن ـ ــاج ـ ــي خ ـلــف
وعائلتهما
أشقاؤه :حافظ سركيس
القنصل ريمون سركيس وزوجته
هدى عربانية وعائلتهما
الشيخ سركيس سركيس وعائلته
أوالد ش ـق ـي ـق ــه املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ج ـ ــوزف
سركيس وعائالتهم
ش ـق ـي ـق ــات ــه ت ــري ــز أرم ـ ـلـ ــة امل ــرح ــوم
طانيوس الوون وعائلتها
س ـ ـ ـهـ ـ ــام زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاس الوون
وعائلتهما
رامونا زوجة جبران طعمه رئيس
بلدية قرنة الحمرا وعائلتهما
وع ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــات سـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــس ،طـ ـعـ ـم ــه،
زخ ـيــا ،سـعـتـجـيــان ،دومـيـتــرسـكــو،
سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،خـ ـ ـ ـل ـ ـ ــف ،عـ ــربـ ــان ـ ـيـ ــة،
جـ ـي ــوم ــات ــاري ،الوون ،ب ـســوســي،
ي ـش ــوع ــي ،ي ـم ــن ،ب ــرن ــس ،خ ــول ــي،
جـ ـب ــر ،سـ ـع ــد ،بـ ـج ــان ــي ،س ـم ـع ــان،
يــزبــك ،جــاد ،دروي ــش ،جــريــج ،كــرم،
م ـع ــوض ،ع ـب ـيــد ،م ـ ـ ــارون ،ب ــرك ــات،
الـ ـ ـخ ـ ــوري وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات قــرنــة
ال ـح ـم ــرا وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي الــوطــن
واملـهـجــر ينعون إليكم بمزيد من
الــرجــاء املسيحي فقيدهم الغالي
املرحوم
انطوان الياس سركيس
الــراقــد على رجــاء القيامة املجيدة
ن ـه ــار ال ـخ ـم ـيــس  5ت ـش ــري ــن األول
 2017مزودًا باألسرار املقدسة.
يحتفل بالصالة لــراحــة نفسه في
تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر
يــوم السبت  7الـجــاري فــي كنيسة
قلب يسوع ،قرنة الحمرا.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء صلوا ألجله
تقبل التعازي غدًا األحد  8الجاري
م ــن ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة قبل
الظهر ولغاية السابعة مـسـ ً
ـاء في
كنيسة قلب يسوع ،قرنة الحمرا.
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ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق الـ ـ ـح ـ ــاج اح ـم ــد
عجمي وعائلته يتقدمون باصدق
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي م ـ ــن ع ــائـ ـل ــة الـ ـص ــدي ــق
املرحوم
الدكتور سعيد حسيب االسعد
ومن زوجته واوالده
س ــائ ـل ــن الـ ـل ــه ان ي ـت ـغ ـمــد الـفـقـيــد
بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه
الصبر والسلوان

رئيس واعضاء املجلس التنفيذي
لالتحاد العمالي العام في لبنان
واتـ ـح ــاد ن ـق ــاب ــات ع ـم ــال ال ـف ـنــادق
واملطاعم في لبنان
ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن االس ــى
عضو املجلس التنفيذي لالتحاد
ال ـع ـم ــال ــي الـ ـع ــام ورئـ ـي ــس ات ـح ــاد
نـقــابــات ع ـمــال ال ـف ـنــادق واملـطــاعــم
في لبنان
النقابي
فوزي هاشم
الـ ــذي ت ــوف ــاه ال ـلــه ي ــوم الـخـمـيــس،
ووري الـ ـث ــرى ف ــي ج ـب ــان ــة بـلــدتــه
املروانية ،قضاء الزهراني
اح ـ ـ ـي ـ ـ ــاء لـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــراه ال ـ ـط ـ ـي ـ ـبـ ــة يـ ـق ــام
بــامل ـنــاس ـبــة اح ـت ـف ــال تــأب ـي ـنــي فــي
ب ـ ـلـ ــدتـ ــه املـ ـ ــروان ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـس ــاع ــة
ال ـعــاشــرة قـبــل ظـهــر ي ــوم االحـ ــد 8
ت ـشــريــن االول  2017ف ــي ال ـن ــادي
الحسيني.
ي ـت ـق ـبــل االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ـم ــال ــي ال ـع ــام
واتـ ـح ــاد ن ـق ــاب ــات ع ـم ــال ال ـف ـنــادق
وامل ـطــاعــم ال ـت ـعــازي بــالـفـقـيــد يــوم
االرب ـ ـعـ ــاء الـ ـقـ ــادم ف ــي  11تـشــريــن
االول ف ــي م ـقــر االتـ ـح ــاد الـعـمــالــي
العام ،كورنيش النهر ،من الساعة
الرابعة بعد الظهر حتى السادسة
ً
مساء.
ل ـل ـف ـق ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم االجـ ـ ــر
والثواب

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى اسبوع
تصادف يوم األحد  8تشرين األول
 2017ذك ـ ــرى م ـ ــرور اسـ ـب ــوع عـلــى
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
املحامي األستاذ
حسن سعيد عبدالله
(أبو زياد)
زوجته :الحاجة دعد الحاج داوود
والده :املرحوم سعيد عبدالله
والــدتــه :املــرحــومــة الـحــاجــة لطيفة
كالكش
أوالده :امل ـه ـنــدس زيـ ــاد ،املـهـنــدس
رش ــاد ،الــدكـتــور محمد واملـحــامــي
رامي
ش ـق ـي ـق ــه :الـ ـ ـح ـ ــاج صـ ـ ـ ــادق س ـع ـيــد
ع ـبــدال ـلــه زوجـ ـت ــه ال ـح ــاج ــة سـعــاد
عبداللطيف كالكش
ش ـق ـي ـق ــات ــه :الـ ـح ــاج ــة بـ ـ ــدر زوجـ ــة
املـ ــرحـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج ح ـس ــن رم ــان ــي،
ال ـح ــاج ــة ج ــواه ــر زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
ال ـح ــاج أح ـمــد طـبــاجــا واملــرحــومــة
الـ ـح ــاج ــة زي ـ ـنـ ــب زوجـ ـ ـ ــة املـ ــرحـ ــوم
الحاج يوسف عبدنورا
وبـهــذه املناسبة ستتلى آيــات من
الــذكــر الـحـكـيــم ومـجـلــس ع ــزاء عن
روح ــه ال ـطــاهــرة الـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا في بلدته بالط ،مرجعيون
ل ـلــرجــال ف ــي م ـقــام الـنـبــي حــزقـيــال
وللنساء في منزل الفقيد.
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسـ ـ ـف ـ ــون آل عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ك ــاك ــش،
الـ ـح ــاج داوود ،رمـ ــانـ ــي ،ط ـبــاجــا،
نورا ،ابوملحم وعموم أهالي بلدة
بالط ومليخ وكفرتبنيت.

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لتأهيل االنارة الداخلية
وال ـخ ــارج ـي ــة ومـ ـخ ــارج ال ـط ــاق ــة (Power
 )Socketsفي معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /300 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2017/10/27
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/10/3
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1866
إعالن
تعلن بلدية ميدون ولوسيا على العموم
ان ـهــا بـحــاجــة ال ــى تـعـيــن أم ــن صـنــدوق
(مركز شاغر) بمالك البلدية.
ف ـم ــن ك ـ ــان ل ــدي ــه رغـ ـب ــة بـ ـه ــذه الــوظ ـي ـفــة،
الحضور الى مبنى البلدية لالطالع على
املـسـتـنــدات املـطـلــوبــة والـتـقــدم بطلب في
قلم البلدية خــال مهلة شهر مــن تاريخ
نشر هــذا االع ــان فــي الـجــريــدة الرسمية
وفي ثالث صحف محلية.
ميدون في 2017/9/28
رئيس بلدية ميدون ولوسيا
مسعود ماضي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/801
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـنــك ال ـت ـمــويــل ش.م.ل.
وكيله االستاذ حسني زبيب
املنفذ عليها :نـجــاح ج ــواد مكي وكيلها
االستاذ فايز االيعالي
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :اسـتـنــابــة صـ ــادرة عن
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رق ــم 2016/2964
قيمة الدين  /3.658.431/دوالر أميركي
عدا الفوائد والرسوم واملصاريف.
تاريخ قــرار الحجز 2017/3/21 :ـ ـ تاريخ
تسجيله2017/3/22 :
املـطــروح للبيع :القسم رقــم  1مــن العقار
رقم  6467الشياح:
مــدخــل واربـ ــع غ ــرف ن ــوم وغــرفــة جلوس
وصـ ــالـ ــونـ ــن وطـ ـ ـع ـ ــام وم ـ ــون ـ ــة وم ـط ـب ــخ
وغرفة غسيل وموزع عدد  2و 5حمامات
وشــروفــات ولــه غرفة وحمام في السفلي
االول ول ـ ــدى ال ـك ـشــف ت ـبــن انـ ــه مـطــابــق
مل ــا ورد ف ــي االفـ ـ ــادة ال ـع ـقــاريــة وت ـبــن ان
الـشــرفــات مسكرة بأملنيوم وزج ــاج قسم
مـ ـن ــه مـ ـتـ ـح ــرك وتـ ـب ــن ان بـ ـ ــاط امل ــدخ ــل
صخري ملون بالط الصالونني والطعام
ب ــاط ص ـخــري ب ــاط غ ــرف ال ـن ــوم يــوجــد
فوقه باركيه خشب بالط املطبخ سيراميك
ش ـك ــل ب ــاركـ ـي ــه ي ــوج ــد دي ـ ـكـ ــور جـفـصــن
فــي سـقــف الـصــالــونــن والـطـعــام ويــوجــد
ديكور خشب ايضًا في الطعام والشرفة
العائدة للصالونني البناء ملبس حجر
وم ـج ـهــز بـمـصـعــديــن ك ـهــربــائ ـيــن ـ ـ ـ ـ حق
م ـخ ـت ـلــف ال ـ ـفـ ــراز ب ــامل ـح ـض ــر ال ـف ـن ــي رق ــم
املساحة /406/م 2اظهار حــدود وشطب
بعد (تــراجــع صحيفة القسم االول) حق
انتفاع وارت ـفــاق يشترك بملكية الحقني
املـخـتـلـفــن  1و 3وك ــل م ــا ورد عليهما ـ ـ
تأمني وزيادة تأمني بالتكافل والتضامن
حـيــث زي ــد الـتــأمــن ليصبح كــامــل املبلغ
 3.100.000د.أ .بـكــافــة ال ـشــروط املــدرجــة
في عقد التأمني األساسي ـ ـ تراجع شروط
ال ـت ــأم ــن ل ـج ـهــة م ـنــع ال ـت ـص ــرف الـحـصــة
املؤمنة ـ ـ كامل العقار نظمت شهادة قيد
تأمني رضــائــي درجــة اولــى بــدون مزاحم
م ــع ح ــق ال ـت ـح ــوي ــل ت ــاري ــخ االس ـت ـح ـقــاق
حسب شروط العقد الدائن بنك التمويل
ش.م.ل .امل ــدي ــن ن ـجــاح نــديــم م ـكــي 2400
سـهــم ن ــوع الـفــائــدة حـســب ش ــروط العقد
خــاضــع لـنـظــام مـلـكـيــة ال ـطــوابــق ـ ـ ـ تعهد
ت ــراج ــع صـحـيـفــة ال ـق ـســم االول تـصــديــق
الـتـصـمـيــم ال ـتــوج ـي ـهــي ال ـع ــام بــاملــرســوم
 97/10231بملف  186الشياح.
ـ ـ حجز احتياطي رقــم  2016/784تاريخ

ً
 2016/8/13جـ ـه ــة الـ ـحـ ـج ــز ت ـح ـص ـيــا
لـ ــديـ ــن ال ـ ـحـ ــاجـ ــز راج ـ ـ ـ ــع ب ـم ـل ـف ــه ت ــاري ــخ
 2016/8/13مصدر الحجز دائــرة تنفيذ
ب ـي ــروت ال ـحــاجــز ب ـنــك ال ـت ـمــويــل ش.م.ل.
املـحـجــوز عليها نـجــاح ج ــواد مـكــي عــدد
االسـهــم املـحـجــوزة  2400سهم املحجوز
عـلـيــه حـصــة امل ــال ــك مـحـمــد بــاســم جميل
خليل ـ ـ ـ حـجــز تنفيذي ص ــادر عــن دائ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رق ــم  2016/2694تــاريــخ
 2017/3/21ملصلحة بنك التمويل ش.م.ل.
ً
تحصيال لــديــن الـحــاجــز بملفه الحاجز
ب ـنــك ال ـت ـمــويــل ش.م.ل .امل ـح ـجــوز عليها
نجاح جــواد مكي عــدد االسـهــم املحجوز
عليها  2400سهم محضر وصــف صادر
عــن دائ ــرة تنفيذ بعبدا برقم 2017/801
تاريخ  2017/3/31ملصلحة بنك التمويل
ش.م.ل /.نجاح جواد مكي.
مساحته /406/ :م2
ال ـت ـخ ـم ــن/1177400/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـط ــرح:
/706440/د.أ.
ت ــاري ــخ وم ـك ــان امل ــزاي ــدة :ت ـجــري امل ــزاي ــدة
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2017/10/27
ال ـســاعــة ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا أمـ ــام رئـيــس
دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر عــدل بعبدا
املبنى الجديد.
شروط البيع :فعلى الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز لثمن
الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة او مصرف
مقبول باسم رئيس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية تضمن املبلغ
واتـخــاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
كـمــا عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام مــن صــدور
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
عباس حمادي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2014/389
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليه :طارق محمد ملي
السند التنفيذي :القرار رقم /1466ل.ق/
 2013ال ـ ـصـ ــادر ع ــن ال ـل ـج ـنــة الـقـضــائـيــة
الناظرة في الخالفات الناشئة عن تطبيق
قوانني االسكان تاريخ .2014/3/4
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/11/12 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/3/10 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2016/10/20 :
وت ــاري ــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري:
2016/10/21
تاريخ محضر وصف العقار2017/2/16 :
وتاريخ تسجيله2017/3/30 :
العقار املوصوف :القسم /4443 /5النبطية
التحتا ،عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من
صــالــون وطـعــام وجـلــوس ومــدخــل ومــوزع
وممر ومطبخ وغرفة غسيل وثــاث غرف
ن ــوم وثـ ــاث ح ـمــامــات وش ــرف ــات ،تـقــع في
الطابق االرضي /غربي.
مساحتها 196 :م2
التخمني 147000 :د.أ.
الطرح 88200 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2017/11/9ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2014/89
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليه :علي حسن قبيسي ـ ـ تول

السند التنفيذي :القرار رقم /1425ل.ق/
 2013ال ـ ـصـ ــادر ع ــن ال ـل ـج ـنــة الـقـضــائـيــة
الناظرة في الخالفات الناشئة عن تطبيق
قـ ــوانـ ــن االس ـ ـكـ ــان تـ ــاريـ ــخ 2013/12/3
والقاضي بالزام املنفذ عليه بدفع بمبلغ
مليون ل.ل.
وبيع القسم /584/ 6تــول باملزاد العلني
على مسؤوليته وحسابه
املعامالت :تاريخ التنفيذ2014/2/22 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/12/14 :
تاريخ قــرار الحجز 2015/1/29 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري2015/2/3 :
تاريخ محضر وصف العقار2015/9/18 :
وتاريخ تسجيله2015/10/10 :
الـعـقــار املــوصــوف 2400 :سهمًا القسم 6
 584/تول عبارة عن شقة سكنية مؤلفة
من  4غرف ومطبخ وحمامني ومدخل و3
شرفات،
مساحتها 95 :م2
التخمني 60.000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض28737 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2017/11/9ال ـســاعــة 11:00
ظـهـرًا ام ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن قضائي
تدعو محكمة اإليجارات في صيدا غرفة
الــرئـيـســة جهينه دكـ ــروب املــدعــى عليها
خـ ـل ــود أب ـ ــو حـ ـم ــود ل ـل ـح ـض ــور ال ـ ــى قـلــم
املحكمة السـتــام نسخة عــن استحضار
الـ ــدعـ ــوى  2017/247املـ ـق ــدم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2016/10/17م ــن امل ــدع ــي مـحـمــد أحـمــد
الــزيــن بـمــوضــوع مطالبة بمبالغ مالية
قيمة خمسة االف دوالر أميركي والجواب
خالل فترة خمسة عشر يومًا تلي النشر
واال ي ـص ــار الـ ــى اب ــاغ ــك ك ــاف ــة ال ــدع ــوى
ب ــواس ـط ــة ال ـل ـصــق ع ـلــى ل ــوح ــة اع ــان ــات
املحكمة باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن
صادر عن القاضي العقاري االضافي في
النبطية
ب ـت ــاري ــخ  2017/7/27ت ـق ــدم املـسـتــدعــي
ب ـشــارة ال ـيــاس ب ـشــارة بــاسـتــدعــاء سجل
بـ ــالـ ــرقـ ــم  2017/145ط ـ ـلـ ــب ب ـم ــوج ـب ــه
تصحيح اس ــم مــالـكــي الـعـقــار رق ــم /597
إبــل السقي على محضر تحديد العقار
املذكور املدون خطأ أثناء أعمال التحديد
والتحرير واعتباره ورثة سعيد جرجس
ً
بـ ـش ــارة بـ ـ ــدال م ــن ورثـ ـ ــة س ـع ـيــد م ـخــايــل
ب ـش ــارة فـمــن لــديــه اع ـت ــراض أو مصلحة
الـتـقــدم بــاعـتــراضــه فــي القلم خــال مهلة
عشرة أيام من تاريخ النشر.
رئيس القلم
علي إبراهيم
إعالن
وثـيـقــة تـبـلـيــغ حـكــم صـ ــادر ع ــن الـقــاضــي

امل ـن ـفــرد ال ـت ـج ــاري ف ــي ب ـي ــروت الــرئـيـســة
م ــري ــان ــا ع ـنــانــي رق ــم ال ـح ـكــم 2016/142
رق ــم ال ــدع ــوى  2016/29طــال ـبــة التبليغ
املــدعـيــة شــركــة  Betomixش.م.م .وكيلها
امل ـ ـحـ ــامـ ــي شـ ـيـ ـب ــان ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري املـ ـطـ ـل ــوب
ابالغها شركة هاني مــراد غــروب ش.م.ل.
ّ
املـجـهــولــة امل ـق ــام الـحـكــم امل ـط ـلــوب تبلغه
ً
صــدر بتاريخ  2016/12/21وقضى أوال
بــالــزام املــدعــى عليها بــان تدفع للمدعية
مبلغ /18.183/د.أ .أو ما يعادله بالليرة
اللبنانية بـتــاريــخ الــدفــع مــع فــائــدة هــذا
املـبـلــغ مـحـســوبــة عـلــى امل ـع ــدل الـقــانــونــي
مـنــذ ت ــاري ــخ  2016/2/11ول ـغــايــة الــدفــع
الفعلي ،ثانيًا برد ما زاد أو خالف ثالثًا
بـتـضـمــن امل ــدع ــى عـلـيـهــا جـمـيــع نـفـقــات
امل ـحــاك ـمــة حـكـمــا ص ــدر وأف ـه ــم عـلـنــا في
بيروت بتاريخ  2016/12/21تسري املهل
القانونية من تاريخ النشر واللصق سندًا
للمواد  /408/و /630/أ.م.م .ومــا يليها
(مهلة االستئناف ثالثون يومًا).
رئيس القلم ديب بوعبدو
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/203
املنفذة :حنان علي حرب  /الحلوسية.
املنفذ عليه :فادي ياسني العبس  /سوري
الجنسية /الحلوسية.
ب ـتــاريــخ  2017/10/2ت ـقــرر اب ــاغ املنفذ
عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ـ ـ ــادي يـ ــاسـ ــن الـ ـعـ ـب ــس س ـ ــوري
الجنسية ومقيم في الحلوسية ومجهول
مـحــل االق ــام ــة حــالـيــا ب ــوج ــوب الـحـضــور
الى قلم دائــرة تنفيذ صور لتبلغ االنــذار
التنفيذي واملستندات املرفقة باملعاملة
الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2017/203مــوضــوعـهــا
تنفيذ حكم طالق واال اعتبر كل تبليغ لك
ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/140
امل ـن ـف ــذي ــن :ش ــوق ــي وع ـل ــي س ـم ـيــر ص ـبــرا
وكيلهما املحامي هيثم الزين.
املنفذ عليه :وليم قاسم بلحص /صور ـ
الحوش.
ب ـتــاريــخ  2017/10/4ت ـقــرر اب ــاغ املنفذ
عليه وليم قاسم بلحص مقيم في صور
ـ ـ الـحــوش ومجهول محل االقــامــة حاليًا
بــوجــوب الـحـضــور الــى قلم دائ ــرة تنفيذ
صور لتبلغ االنذار التنفيذي واملستندات
امل ـ ــرفـ ـ ـق ـ ــة ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة رقـ ــم
 2017/140موضوعها تنفيذ حكم صادر
ع ــن ال ـق ــاض ــي امل ـن ـف ــرد امل ــدن ــي ف ــي صــور
الناظر في قضايا االيـجــارات واال اعتبر
كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/714
م ــوج ــه الـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ض ــده ــا :جــولـيــا
انطونيوس سليمان شـلـهــوب ،مــن بلدة
ً
دوما اصال ومجهولة محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومــرفـقــاتــه امل ــرف ــوع ض ــدك مــن املستدعي
ج ــورج ديــب بــوابــراهـيــم بوكالة املحامي
بطرس نصر الله ،بدعوى ازالــة الشيوع
امل ـق ــام ــة ع ـلــى ال ـع ـق ــار رقـ ــم  2549منطقة

دوما العقارية ،وذلك خالل مهلة عشرين
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن واتخاذ
مقامًا لكم يقع ضمن نطاق هذه املحكمة
وابــداء مالحظاتك الخطية على الدعوى
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
التبليغ ،واال يعتبر كــل تبليغ لــك لصقًا
عـلــى ب ــاب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
Hana Tiruye Tesfaye
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا االت ـص ــال على
الرقم 03/963673
غادرت العاملة اإلثيوبية
Meseret Elyas Mamto
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يعرف عنها شيئا
اإلتصال على الرقم 70/996862
غادرت العاملة اإلثيوبية
Sebyfez Musema
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يعرف عنها شيئا
اإلتصال على الرقم 70/459802
غادرت العاملة اإلثيوبية
Mihret Zerihum
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يعرف عنها شيئا
اإلتصال على الرقم 71/790231
غادر العامل البنغالدشي
ALI CHAWKET
من مكان عمله لدى مؤسسة بصل
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوالت وال ـ ـت ـ ـع ـ ـهـ ــدات ي ــرج ــى
مـمــن يـعــرفــه االت ـص ــال عـلــى الــرقــم:
03/767505
غادرت العاملة االثيوبية
Tiblet yewendwesen seyfu
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا االت ـص ــال على
الرقم 71/323789

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

Tender Advertisement

Tender Reference: CWL/LVH/1017/2263
Concern Worldwide Lebanon, intends to purchase IT and allied equipment and invites
bids from registered professional firms and companies in Lebanon.
The tender dossiers are available in hard copy from Concern Worldwide, HDYS
Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar or request via
email to lebanon.sd@concern.net or by downloading the tender pack from
http://daleel-madani.org Tender documents should be collected by interested bidders
before 13/10/2017, 1000 Hrs at the latest.
Tender bids should be received at the Concern Lebanon Office on or before
13/10/2017 at 11:30 Hrs
Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of
contract and to cancel the bidding process and reject all offers at any time.
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