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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►

السودان

وصل كير ومشار إلى الخرطوم أول من أمس (أ ف ب)

مفاوضات «الجنوب»
في الخرطومّ :
كير ومشار يوقعان
اتفاقًا اليوم؟
بعدما نجح عمر البشير في الحصول على ضوء
مباشرة بين
أخضر إقليمي إلقامة مفاوضات
ّ
المتصارعين في جنوب السودان ،يبدو أن جهوده
تقترب من خواتيمها ،بنتيجة :استثمار ناجح
أع ـ ـلـ ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــون س ــودانـ ـي ــون
ّ
أمــس ،أن رئيس جنوب السودان
سلفا كير وخصمه ري ــاك مشار
«اتـفـقــا عـلــى بـعــض ال ـن ـقــاط» في
م ـبــاح ـثــات س ــام ف ــي ال ـخــرطــوم،
مـشـيــريــن إل ــى تــوقـيــع ات ـفــاق بني
السلطات
الطرفني
اليوم .وذكرت ّ
ّ
السودانية أن االتفاق سيوقع في
الـقـصــر الــرئــاســي ف ــي الـخــرطــوم
م ــن دون م ــزي ــد م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل،
فـيـمــا أوضـ ــح مـعـسـكــر م ـش ــار أن
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى م ــزي ــد
مــن الــوقــت للتوصل إلــى «اتـفــاق
إطار».
وب ـ ـعـ ــد أن ضـ ــاعـ ــف قـ ـ ـ ــادة ش ــرق
أف ــري ـق ـي ــا دعـ ــوات ـ ـهـ ــم إلـ ـ ــى إن ـه ــاء
ال ـن ــزاع ال ــدام ــي ،ب ــدأ كـيــر ومـشــار
جــولــة مباحثات جــديــدة اإلثنني
ف ــي ال ـخ ــرط ــوم ب ــرع ــاي ــة الــرئـيــس
الـ ـس ــودان ــي ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر .وف ــي

طلب رياك مشار
مهلة  48ساعة
إلبالغ مجموعات
المعارضة في الجنوب

هذا الصدد ،قال وزير الخارجية
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ال ـ ـ ــدردي ـ ـ ــري أحـ ـم ــد،
ّ
للصحافيني ،إن «الرئيس سلفا
كير والــدكـتــور ريــاك مشار اتفقا
عـلــى بـعــض الـنـقــاط فــي اجتماع
م ـغ ـل ــق مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـب ـش ـي ــر».
وتــابــع أن «الـتـفــاصـيــل ستعلن»
اليوم األربعاء.
ودعا «مجلس اإلعالم الخارجي»،
وهـ ــو ذراع وزارة اإلعـ ـ ــام الـتــي
تـ ـنـ ـ ّـسـ ــق الـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة االعـ ــام ـ ـيـ ــة،
الصحافيني إلــى حضور مراسم
توقيع اتفاق بني الجانبني .وأبلغ
املجلس الصحافيني ،في رسالة،
ّ
«األطـ ــراف الـجـنــوب سودانية
أن ّ
س ـت ــوق ــع ات ـف ــاق ــا غ ـ ـدًا (األرب ـ ـعـ ــاء)
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة ص ـب ــاح ــا فــي

القصر الرئاسي ،وندعو وسائل
اإلع ـ ـ ــام ل ـل ـح ـضــور والـ ـشـ ـه ــادة»
على االتفاق.
في املقابل ،أعلن املتحدث باسم
ّ
مشار أن املباحثات بني الطرفني
ال ت ــزال مستمرة ،فيما قــال بوك
ب ـ ــوث ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «ف ــران ــس
ّ
ب ـ ـ ــرس» ،إن «ح ـك ــوم ــة الـ ـس ــودان
اقـتــرحــت تــوقـيــع الـطــرفــن اتـفــاق
إط ــار» الـيــوم االرب ـعــاء ،مستدركًا
ّ
بأن «قائدنا الدكتور رياك مشار
طلب  48ساعة إلبالغ مجموعات
امل ـع ــارض ــة ف ــي ج ـن ــوب ال ـس ــودان
ّ
وأنـصــاره على األرض» .وأكــد أن
«تــوقـيــع االت ـفــاق اإلط ــار سيكون
رهنًا بتقدم املفاوضات».
وكانت جولة أولى من املحادثات
رعــاهــا رئـيــس الـ ــوزراء اإلثـيــوبــي
آب ــي أحـمــد فــي ادي ــس أبــابــا ،يــوم
الخميس املــاضــي ،قــد فشلت في
تحقيق أي اختراق ،فيما تواجه
الفصائل املتحاربة مهلة نهائية
لـلـتــوصــل إل ــى ح ــل لـكــي تـتـفــادى
الـ ـتـ ـع ــرض لـ ـعـ ـق ــوب ــات ت ـفــرض ـهــا
االمـ ــم امل ـت ـح ــدة .وأول م ــن أم ــس،
اسـ ـتـ ـض ــاف ال ـب ـش ـي ــر الـخـصـمــن
بـ ـحـ ـض ــور الـ ــرئـ ـيـ ــس االوغـ ـ ـن ـ ــدي
ي ــوي ــري مــوسـفـيـنــي .وأع ـل ــن كير
لـ ـ ــدى بـ ـ ــدء االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ب ـح ـضــور
الـ ـبـ ـشـ ـي ــر وم ــوسـ ـيـ ـفـ ـيـ ـن ــي« ،ل ـق ــد
ج ـئ ــت ل ـك ــي ن ــوق ــف هـ ــذه ال ـح ــرب
غـيــر ال ـض ــروري ــة ف ــي بـلــدنــا على
الـ ـف ــور ،وآمـ ــل أن ي ـكــون الــدك ـتــور
رياك مشار على استعداد لسماع
وجـهــة ن ـظــري» ،فيما ق ــال مشار
في أول تصريح إلى الصحافيني
ّ
مـنــذ أك ـثــر م ــن عــامــن إن «هـنــاك
ف ــرص ــة ل ـل ـس ــام وهـ ـن ــاك طــريـقــة
لتحقيق السالم».
وفي كانون األول  ،2013اندلعت
ال ـح ــرب عـنــدمــا ات ـهــم كـيــر نــائـبــه
آنذاك مشار بتدبير انقالب عليه
ب ـع ــد ع ــام ــن ف ـق ــط مـ ــن ان ـف ـص ــال
ج ـن ــوب الـ ـس ــودان ع ــن الـ ـس ــودان.
 ،2016ان ـه ــار
وفـ ـ ــي تـ ـم ــوز عـ ـ ــام ُ
اتـ ـف ــاق سـ ــام كـ ــان ق ــد أب ـ ـ ـ ِـرم قبل
ع ــام م ــع فـ ــرار م ـشــار إل ــى جـنــوب
أفــري ـق ـيــا بـيـنـمــا ح ـق ـقــت حـكــومــة
كـيــر مـكــاســب عـسـكــريــة فــي وقــت
ّ
تشظت فيه املعارضة.
(األخبار ،أ ف ب)

ان ش ــرك ــة MSC Mediterranean
)shipping company (Lebanon
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان
ان شـ�ركـ�ة �3F Fast Freight For
warders
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان
ان شــركــة Container stevedoring
services
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان
ان شــركــة Lebanese Stevedoring
company
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان

ان شرك ة �International Stevedor
ing company
تنعى بـمــزيــد مــن االس ــى والـحــزن
فقيدها الغالي النقيب
حسن ابراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
راجني الله ان يتغمد الفقيد بواسع
رح ـم ـت ــه وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح جـنــانــه
ويلهم عائلته الصبر والسلوان
رئـ ـي ــس وأعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس إدارة
شركة التفريغ اللبنانية ش.م.ل.
ينعون بمزيد من األسف واللوعة
الفقيد الغالي املرحوم
حسن ابراهيم الجارودي
ت ـغ ـمــده ال ـل ــه بــرح ـم ـتــه ورض ــوان ــه
ول ـ ـل ـ ـعـ ــائ ـ ـلـ ــة امل ـ ــرفـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــة الـ ـصـ ـب ــر
وال ـس ـلــوان ولعائلته الـكــريـمــة من
بعده طول البقاء.
م ـح ـطــة ارش ـ ـ ــاد ال ـس ـف ــن ف ــي مــرفــأ
بيروت
تنعى بمزيد من الرضى والتسليم
املرحوم
حسن إبراهيم الجارودي
رئيس نقابة الوكالء البحريني في
لبنان
وت ـت ـقــدم م ــن عــائ ـلــة الـفـقـيــد بــأحــر
التعازي
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
استدراج عروض لشراء Thermocouples
و  Thermoresistancesلزوم معمل الذوق
الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
ال ـن ـه ــر وذل ـ ـ ــك لـ ـق ــاء م ـب ـل ــغ ق ـ ـ ــدره 000/
/20ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى ام ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2018/7/27
ع ـن ــد ن ـه ــاي ــة الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ال ـســاعــة
 11.00قبل الظهر.
بيروت في 2018/6/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1342
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـت ــأه ـي ــل وت ـج ـه ـيــز
ً
محطة تحويل ثابتة في بدنايل بدال من
املحطتني النقالتني ،موضوع استدراج
الـ ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 11160/ت ــاري ــخ
 ،2016/11/15ق ــد م ـ ــددت ل ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2018/7/20عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة  11.00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /500 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/6/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1338
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ شحيم
القاضي مايا غازي عويدات
رقم املعاملة2017/35 :
املـنـفــذ :مــاهــر الـحـجــار /وكيله املحامي
بالل مصطفى الحجار
املنفذ عليها :خديجة شحادة
م ــوض ــوع الـتـنـفـيــذ :اسـتـنــابــة م ــن دائ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا رقـ ــم  2016/846تــاريــخ
( 2017/7/3حكم ازالة شيوع)
ت ــاري ــخ ال ـت ـن ـف ـيــذ 2016/4/29 :ت ــاري ــخ
تـبـلـيــغ االن ـ ــذار :بـلـغــت بــواس ـطــة الـنـشــر
بتاريخ 2016/5/22
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:
 2017/9/21تاريخ تسجيله 2017/10/5
العقار املطروح للبيع/8 :شحيم  -حصة
املنفذ عليها  /240/سهمًا وهي عبارة
عــن قـطـعــة ارض منبسطة ومستطيلة
الـ ـشـ ـك ــل ال ي ـم ـك ــن االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـن ــه او
اسـتـثـمــاره سكنيا ويـحـتــوي عـلــى عــدد
من اشجار الزيتون.
حدوده :غربًا العقار رقم -5شرقًا العقار
ً
 - 7شماال العقار رقم  - 5جنوبًا العقار
رقم .5
تخمينه/24000/ :د.أ.
ت ــاري ــخ وم ـك ــان املـ ــزايـ ــدة :ي ــوم االرب ـع ــاء
في  2018/10/24الساعة  11ظهرًا امام
رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ش ـح ـيــم فـعـلــى
ال ـ ــراغ ـ ــب فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــراء وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة
باملزايدة ايــداع مبلغ مــواز لبدل الطرح
امل ـق ــرر ف ــي ص ـن ــدوق املـحـكـمــة او تقديم
ك ـف ــال ــة م ـص ــرف ـي ــة ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة

تنفيذ شحيم وعليه اتخاذ محل اقامة
ضمن نطاق الدائرة باالضافة الى رسم
الداللة .%5
مأمور التنفيذ
سناء ضاهر
إعالن
عــن وض ــع جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاسـيــة
قيد التحصيل في صحيفتني محليتني
ي ـع ـل ــن رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة ال ـع ـب ــاس ـي ــة عــن
وض ــع جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاس ـيــة في
صـحـيـفـتــن مـحـلـيـتــن ل ـك ــاف ــة ال ــرس ــوم
البلدية عن العام  2018قيد التحصيل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
البلدية رقم  88/60ويلفت النظر إلى ما
يلي:
ً
ً
أوال :عـمــا بنص امل ــادة  106مــن قانون
ال ـ ــرس ـ ــوم الـ ـبـ ـل ــدي ــة رقـ ـ ــم  ،88/60عـلــى
امل ـك ـل ـف ــن امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ف ـ ـ ــورًا إلـ ـ ــى ت ـســديــد
الرسوم البلدية املتوجبة عليهم خالل
م ـهـلــة ش ـهــريــن م ــن ت ــاري ــخ اإلع ـ ــان في
الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من قانون
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رق ــم  ،88/60تـفــرض
غرامة تأخير وقدرها  %2عن كل شهر
تأخير عــن املبالغ الـتــي ال تـسـ ّـدد خالل
امل ـه ـلــة امل ـبـ ّـي ـنــة ف ــي ال ـب ـنــد األول اع ــاه،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
رئيس بلدية العباسية
خليل محمد حرشي
قرار صادر عن محكمة صور املدنية
غرفة الرئيس محمد مازح
انـفــاذًا لقرار القاضي املنفرد املدني في
ص ــور الــرئ ـيــس مـحـمــد م ـ ــازح ،ال ـص ــادر
بـتــاريــخ  2018/6/18والـقــاضــي بابالغ
املــدعــى عليها فــاقــدة االهـلـيــة رن ــا علي
دقة في دعوى االيجارات املسجلة برقم
 2018/724املـ ـق ــام ــة مـ ــن ن ـب ـيــل حـبـيــب
سليمان بواسطة النشر فعلى اي ممثل
ق ــان ــون ــي او ق ـيــم عـلـيـهــا ال ـح ـض ــور الــى
املحكمة ملتابعة اجراءات املحاكمة وذلك
ض ـمــن اوق ـ ــات ال ـ ــدوام الــرس ـمــي وخ ــال
مهلة شهرين من تاريخ النشر او سيتم
تحديد ممثل قانوني من قبل املحكمة.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي اسعد داود عطايا ملوكلته
نــدى سليم مقصود سندي تمليك بدل
عن ضائع عن حصتها بالقسمني  2و14
من العقار  149راس بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب امل ـحــامــي ج ــورج ج ــوزي ــف الـيــاس
بوكالته عن اندره كنعان نادر وكيل كل
من ويسام وميشال روبير طراد سندي
تمليك بدل عن ضائع باسمي  /ميشال
وويـ ـس ــام روب ـي ــر طـ ــراد بــالـقـســم  10من
العقار  5235اشرفية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
مــن أمــانــة السجل العقاري فــي بعلبك -
الهرمل
طلب حسني مهدي الحاج حسن ملورث
موكله محمد حسني علي قاسم يوسف
سند تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار
رقم  265طاريا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
عباس القاق
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال

م ــن امل ـس ـت ــدع ــي ف ـي ـك ـتــور ف ــري ــد ان ـط ــون
ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي ان ـ ـطـ ــوان الـ ـعـ ـن ــداري،
بدعوى ازالة الشيوع املقامة على العقار
رقـ ــم  3787مـنـطـقــة كــوس ـبــا ال ـع ـقــاريــة،
وذلـ ـ ــك خ ـ ــال م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا مــن
تــاريــخ نـشــر هــذا االع ــان وات ـخــاذ مقام
ل ـك ـمــا ي ـقــع ض ـمــن ن ـط ــاق هـ ــذه املـحـكـمــة
وابـ ـ ـ ـ ــداء م ــاح ـظ ــات ـك ـم ــا ال ـخ ـط ـي ــة عـلــى
الــدعــوى خــال مهلة خمسة عشر يومًا
من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ
لكما لصقًا على باب املحكمة صحيحًا
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

بالدعوى رقم 2018/44
م ــوج ــه الـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ض ــده ــم ورثـ ــة
امل ــرح ــوم ال ـيــاس ن ـقــوال غ ـصــن ،مــن بلدة
ً
كــوسـبــا اص ــا ومـجـهــولــي مـحــل االقــامــة
حاليًا.
تـ ـ ــدعـ ـ ــوكـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
استحضار الــدعــوى ومرفقاته املــرفــوع
ض ــدك ــم م ــن امل ـس ـت ــدع ــي ف ـي ـك ـتــور فــريــد
ان ـ ـ ـطـ ـ ــون ب ـ ــوك ـ ــال ـ ــة املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي انـ ـ ـط ـ ــوان
العنداري ،بدعوى ازالــة الشيوع املقامة
على العقار رقم  3787من منطقة كوسبا
العقارية ،وذلــك خالل مهلة شهرين من
تــاريــخ نـشــر ه ــذا االع ــان وات ـخــاذ مقام
ل ـك ــم ي ـق ــع ض ـم ــن ن ـط ــاق هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة،
واال جاز لهذه املحكمة سندًا للمادة 15
ً
أ.م.م .تعيني ممثال خاصًا يقوم مقامكم
وينوب عنكم في جميع اطوار املحاكمة
وامــام دوائــر التنفيذ ،ريثما يتم تعيني
املمثل القانوني او تعيني الورثة.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعالن
إن محافظ مدينة بيروت يعلن عن وضع
جداول التكليف األساسية للرسم البلدي
على االعالن وامكنة االجتماع ومحالت
ومحطات توزيع املحروقات ومحركات
امل ــؤس ـس ــات امل ـص ـن ـفــة واشـ ـغ ــال االمـ ــاك
العمومية لعام  2017قيد التحصيل في
كافة املناطق العقارية في مدينة بيروت.
كما يلفت النظر إلى أنه:
ً
ً
أوال :عـمــا بـنــص امل ــادة  106مــن قــانــون
ال ـ ــرس ـ ــوم الـ ـبـ ـل ــدي ــة رقـ ـ ــم  ،88/60عـلــى
املكلفني ان يبادروا إلى تسديد الرسوم
البلدية املتوجبة عليهم خــال شهرين
م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هـ ــذا اإلعـ ـ ــان ف ــي عــدد
الجريدة الرسمية الذي سيصدر بتاريخ
.2018/7/26

إعالن
صــادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2018/44
موجه الــى املستدعى ضدهما :اسكندر
واسكندره نقوال غصن ـ من بلدة كوسبا
ً
اصال ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تـ ــدعـ ــوك ـ ـمـ ــا هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة الس ـ ـتـ ــام
االسـتــدعــاء ومــرفـقــاتــه املــرفــوع ضدكما

ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من القانون
 ،88/60ت ـفــرض غــرامــة تــأخـيــر وقــدرهــا
 %2إثنان باملئة عن كل شهر تأخير عن
املبالغ التي ال ّ
تسدد ضمن املهلة املشار
اليها إعاله.
ثــال ـثــا :ت ـســدد ال ــرس ــوم ال ــى ج ـبــاة دائ ــرة
ت ـح ـص ـيــل ال ـ ـ ـ ـ ــواردات او ال ـ ــى ص ـنــاديــق
الدائرة في مركز البلدية.
ال ـع ـنــوان :مبنى بـلــديــة ب ـيــروت  -العقار
رق ــم  243مــرفــأ  -خـلــف جــريــدة الـنـهــار -
شارع األورغواي.
بيروت في  14حزيران 2018
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 1307
إعالن
صــادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/468
موجه الى املستدعى ضدها :فدوى خليل
الـخــوري سمعان  -مــن بـلــدة اجدعبرين
ً
اصال ومجهولة محل االقامة حاليًا.
تدعوك هذه املحكمة الستالم االستدعاء
ومرفقاته املــرفــوع ضــدك مــن املستدعي
س ـع ـيــد ال ــزه ــر ب ــوك ــال ــة امل ـحــام ـيــة روع ــة
االي ــوب ــي ،بــدعــوى ازال ــة الـشـيــوع املقامة
على العقار رقم  640منطقة اجد عبرين
ال ـع ـق ــاري ــة ،ك ـمــا ت ــدع ــوك السـ ـت ــام كــافــة
اللوائح واالوراق املبرزة في امللف ،وذلك
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر

هذا االعــان واتخاذ مقام لك يقع ضمن
نـطــاق ه ــذه املحكمة وابـ ــداء 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

إعالم تبليغ
دخل تدقيق 15
دخل اعتراضات 16-15
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة ضريبة الدخل-
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
بيروت  -شارع بشارة الخوري  -مبنى فيعاني  -الطابق األول ,لتبلغ البريد املذكور
تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نشر هذا االعالم ,واال يعتبر
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء هذه املهلة املراجعة املشار ,علما انه
سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني لوزارة املالية.
http://www.finance.gov.lb
إسم املكلف

رقم
املكلف

احمد فوزي
امهز

RR185293282LB 407658

2018/5/10

ال ماكينا

RR185293693LB 247545

2018/05/21

2018/6/12

شركة دياما
ش.م.م

RR185293910LB 1287432

2018/05/21

2018/6/11

رقم البريد املضمن

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق
2018/6/11

تبدأ مهلة اإلعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1336

استراحة
2902 sudoku
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غادرت العاملة االثيوبية
TADESSE ROMAN BIRHANU
مــن عند مخدومها ,الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 03/758223
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خرج ولم يعد
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غادرت العاملة االثيوبية
MAHADER TAKELE BEKELE
مــن عند مخدومها ,الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 03/891489
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غادرت العاملة االثيوبية
TSEGA HAFITAY TEKILE
مــن عند مخدومها ,الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 03/469713

أفقيا
 -1سياسي روس ــي مــن رج ــال ال ـثــورة ومــن أكـبــر ق ــادة الحلفاء فــي الـحــرب العاملية
الثانية –  -2أض ــواء – برفقة –  -3شبه جــزيــرة صـحــراويــة فــي مصر بــن املتوسط
وخليج السويس وقناة السويس والبحر األحمر وخليج العقبة – إحسان – ّ -4
جيد
إحتساب وخوف –  -5وقف الحرب الى حني ألجل وضع شروط الصلح
من كل شيء –
ُ
–  -6قطع من البلور تستعمل للنظر وتدخل في صنع اآلالت الفوتوغرافية واملجاهر
– طعام السفر –  -7مدينة مصرية عاصمة محافظة القليوبية – أهــم مــدن الكوت
دازور في فرنسا –  -8أول اكــورديــون – خــاف الخير – نوتة موسيقية –  -9نحفر
البئر – بحر – أدام النظر إليه بسكون الطرف –  -10رئيس جمهورية لبناني راحل

عموديًا
 -1ممثل مصري معتزل –  -2للنداء – مرفأ فرنسي على بحر الشمال شهد معارك
طاحنة بني األملان والحلفاء عام  -3 – 1940عاصمة كوستاريكا – مادة قاتلة – -4
َمشعل أو منارة – أحرف متشابهة –  -5فساد – قادم – مدينة فرنسية –  -6خاصتها
يحمل عناقيد صغيرة بيضاء أو حمراء لها
باألجنبية – من األزهار – جنس نبات ُ
بعض الشبه بعناقيد العنب ثماره لذيذة تصنع منها املربيات –  -7غاية وحاجة –
طائر حسن الصوت –  -8نحات فرنسي راحل – إله مصري –  -9بحر – اإلسم األول
ملمثلة مصرية راحلة لقبت بمارلني مونرو الشرق – إقتراب –  -10من الطيور التي ال
تطير لها ريش جميل ُيستعمل للزينة – أحجار شديدة ُيقدح بها

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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 -1جوز الهند –  -2باخوس – ســاري –  -3آالم – يود –  -4لفت – نوم – ا ا –  -5بو
ْ
الشيب – رم –  -9دوي – زوربا –
– بينوشه –  -6نرجو – البصل –  -7إد – دال – -8
ّ
الجرمانيون
-10

عموديًا
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غادر العمال البنغالدشيون
ALA UDDIN MOZUMDER
SUJAN
MD JASIM UDDIN
مــن عند مخدومهم ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على
الرقم 03/222127
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غادرت العاملة االثيوبية
DESTA FENTAW MELESE
مــن عند مخدومها ,الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على
الرقم 76/818588

مشاهير 2902

حلول الشبكة السابقة

 -1جبل لبنان –  -2وا – فورد – دل –  -3زخات – أوج –  -4أول – بودلير –  -5لساني – أش – -6
موناليزا –  -7نس – ّ
مول – بون –  -8داي – شبر – ري –  -9رواهص – ربو –  -10صيدا – ليمان

حل الشبكة 2901

إعداد
نعوم
مسعود
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ممثل لبناني ( )2006-1939ش ــارك فــي فــرقــة أبــو سليم واشتهر بإسم
جميل .أول أعـمــالــه املسرحية مسرحية « الـعــدل أس ــاس املـلــك « وأول
أعماله التلفزيونية مسلسل « املسافر «
 = 2+5+3+6خصام وقتال ■  = 11+10+4+1من األل ــوان ■ = 4+7+9+8
بيتي ومنزلي

حل الشبكة الماضية :ارنان كورتيس

غادر العمال البنغالدشيون
ALAMGIR HOSEN
DELOWAR
ALI HOSSAIN
مــن عند مـخــدومـهــم ,الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتـصــال على
الرقم 76/896856

