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إعالنات
◄ وفيات ►

تقرير

واشنطن و«النووي الكوري»« :تجارة» الصين تعرقل!
ألغى الرئيس األميركي
زيارة وزير خارجيته
المقررة إلى بيونغ يانغ،
بعد تصريحات ألقى
فيها اللوم على الصين
والحرب التجارية التي
تدور بينهما!
ألغى ترامب الزيارة المقررة لمايك بومبيو إلى بيونغ يانغ (أ ف ب)

يبدو أن تعقيدات ملف املفاوضات
بـ ــن الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وك ــوري ــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة تـ ـت ــزاي ــد تـ ـب ــاع ــا ،رب ـطــا
بــالـصــراع األمـيــركــي ـ ـ الصيني ،إذ
يستخدم األميركيون ملف كوريا
الـشـمــالـيــة ،أداة ضـغــط عـلــى بكني،
صــاح ـبــة الـ ـ ــدور الـ ـه ــام ف ــي بـيــونــغ
ي ــان ــغ .ومـ ــرة أخـ ــرى ت ـغـ ّـيــرت لهجة
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب،
ت ـج ــاه ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة .إذ ألـغــى
ال ــزي ــارة امل ـق ــررة ل ــوزي ــر خــارجـيـتــه
م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو إل ـي ـه ــا ،ب ـع ــد أي ــام
قـلـيـلــة م ــن اإلعـ ـ ــان ع ـن ـهــا .وأعـ ــرب
للمرة األولــى منذ قمته التاريخية
مع الرئيس الكوري الشمالي ،كيم
ج ــون ــغ أون ،ع ــن «إحـ ـب ــاط ــه ل ـعــدم
إح ــراز تـقــدم فــي ملف نــزع السالح
النووي».
ال ـق ــرار األم ـي ــرك ــي تـ ــردد صـ ــداه في
اإلعــام الكوري الشمالي .صحيفة
ً
«رودونـ ــغ سينمون» نـشــرت مقاال
اتـ ـهـ ـم ــت فـ ـي ــه ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
ب ـ ـ ـ ــ«االزدواج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل»
و«إع ـ ـ ــداد م ــؤام ــرة ّإج ــرام ـي ــة» ضد
ب ـيــونــغ ي ــان ــغ .وح ــث ــت الـصـحـيـفــة،
ال ـن ــاط ـق ــة ب ــاس ــم «ح ـ ـ ــزب ال ـع ـم ــال»
ال ـح ــاك ــم ،واش ـن ـط ــن ع ـلــى الـتـخـلــي
ع ــن «املـ ـق ــام ــرة ال ـع ـس ـكــريــة عــديـمــة

العقوبات (املشتركة) بدأت تضعف.
ف ــالـ ـص ــن وروسـ ـ ـي ـ ــا ع ــرق ـل ـت ــا طـلـبــا
ق ـ ّـدم ـت ــه واش ـن ـط ــن إلض ــاف ــة مـصــرف
روس ــي وأح ــد األش ـخ ــاص وكـيــانــن
ك ــوري ــن ش ـم ــال ـي ــن ،إلـ ــى «ال ــائ ـح ــة
ال ـســوداء» للعقوبات التابعة لألمم
املـ ـتـ ـح ــدة ،ورفـ ـضـ ـت ــا س ــابـ ـق ــا ،ال ـب ـ ّـت
فــي طلب أمـيــركــي بــوقــف الشحنات
النفطية إلــى كــوريــا الشمالية .كما
دعــت موسكو وبكني ،مجلس األمن
إل ــى ال ـن ـظــر ف ــي تـخـفـيــف الـعـقــوبــات

ملكافأة كوريا الشمالية على فتحها
حوارًا مع الواليات املتحدة ووقفها
التجارب الصاروخية.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أفـ ـ ـ ـ ــادت وك ــال ــة
«بـلــومـبـيــرغ» األمـيــركـيــة فــي تـقــريـ ٍـر
لـ ـ ـه ـ ــا ،بـ ـ ـ ــأن تـ ـ ــرامـ ـ ــب أملـ ـ ـ ــح ل ـل ـج ــان ــب
ال ـص ـي ـن ــي أن «امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة فـ ــي حــل
ال ـنــزاعــات الـتـجــاريــة أكـثــر قيمة من
إض ـ ـعـ ــاف الـ ـعـ ـق ــوب ــات عـ ـل ــى ك ــوري ــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة» ،وه ـ ــو ع ـك ــس ال ـت ــوج ــه
الحالي املعلن للصني .أما بالنسبة
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أفقيا
 -1رئيس جمهورية بولندي سابق –  -2مدينة عراقية – شاعر أمــوي –  -3عاملة
فيزياء وكيمياء فرنسية الجنسية إكتشفت الراديوم مع زوجها ونالت في حياتها
األمة في البرملان – خاصتها باألجنبية – -5
جائزتي نوبل –  -4للتأوه – ممثلي ُ
ّ
وتفرق املال في البالد – جمهورية في
مدينة نيجيرية – حث على األمر –  -6ترسل
أفريقيا الغربية على األطلسي محصورة داخــل أراضــي السنغال –  -7إســم شهر
تموز في بعض البلدان العربية – وضعية ّ
معينة في لعبة كرة القدم –  -8ضمير
متصل – مقياس مساحة – موضوع وكالم مكتوب –  -9دن كبير – ّ
لس الطعام – -10
ُ
صفة أو تسمية تطلق على كوكب الزهرة

عموديًا

ّ
الفرنسيني وزعيم الحركة الرومنطيقية زار الشرق وشغف
 -1من مشاهير الشعراء
به –  -2يشاهده بأم العني – سفن كبيرة للقتال –  -3ما بني طرف اإلبهام وطرف
ّ
ممتدين – خالف إجتهاد – والدة –  -4عاصمة أوروبية يحتل اإلخضرار
الخنصر
ّ
فيها مساحات واسـعــة – قبة القميص –  -5دولــة أفريقية عاصمتها بــرازافـيــل –
للندبة –  -6ألم خفيف بلغة األطفال – ّ
أعرف الغير بالطريق –  -7يختبر ويمتحن
– قياس مستعمل في مساحة الطول –  -8خبر قيد الكتمان – سجن – والــد – -9
للتفسير – جــزيــرة فــي املـحـيــط الـهـنــدي هــي سـيــان ســابـقــا –  -10رئـيــس حكومة
لبناني راحل وأول رئيس وزراء بعد اإلستقالل

أفقيا
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مشاهير 2950

حلول الشبكة السابقة

1

 -1الجزائر – ما –  -2سانيو – شكوك –  -3طريف – سياتل –  -4وسن – لندن – ّ -5
لت
ّ
تحل –  -6اللسان – را –  -7خندق – رأس –  -8تدك – براغ –  -9فم – ّ
يبدل –
– أحج –
ال –  -10وليم شكسبير

عموديًا
 -1أسطول – خوفو –  -2الرستان – مل –  -3جنني – ّلدت –  -4زيف – القديم –  -5أو – لحس – كبش
–  -6سنجار – دك –  -7رشيد – نابلس –  -8كانت – سر –  -9موت – حر – آلي –  -10إكليل الغار

حل الشبكة 2949

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.

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

سياسي وزعيم هندي ( )1948-1869قاوم اإلستبداد األنكليزي بواسطة
الـعـصـيــان املــدنــي الـشــامــل حـتــى الــوصــول ال ــى اإلس ـت ـقــال .ع ــاش طــوال
حياته متواضعًا ومتقشفًا
 = 5+3+1+7سحاب السماء ■  = 6+9+11+10راقصة مصرية ■ 2+8+4
ّ
= ضل في الطريق

حل الشبكة الماضية :مانفريد رومل

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـعــروض الـعــائــد للتعاقد مــع استشاري
ل ـل ـم ـس ــاع ــدة ف ــي ادارة مـ ـش ــروع م ـقــدمــي
خ ــدم ــات الـ ـت ــوزي ــع ،م ــوض ــوع اسـ ـت ــدراج
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رق ـ ـ ـ ــم ث4د 5190/تـ ــاريـ ــخ
 ،2018/5/22قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2018/9/21عند نهاية ال ــدوام الرسمي
الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلـ ــك ل ـقــاء مـبـلــغ قـ ــدره  /250 000/ل.ل
(مائتي وخمسون الف ليرة لبنانية).
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/8/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1753
إعالن إعادة
ت ـلــزيــم تــأمــن آل ـي ــات ال ــدف ــاع امل ــدن ــي ضد
الغير (إلزامي  -أضرار جسدية)
الساعة التاسعة من يــوم الثالثاء الواقع
فيه الخامس والعشرون من شهر ايلول
 ،2018تـ ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ فــي
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت ،لـحـســاب
املديرية العامة للدفاع املدني  -مناقصة
إع ــادة تلزيم تــأمــن آلـيــات الــدفــاع املدني
ضد الغير (إلزامي  -أضرار جسدية).
ـ ـ ـ ـ ال ـت ــأم ــن املـ ــؤقـ ــت :ع ـش ــرة م ــاي ــن ل ـيــرة
لبنانية فقط ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تـ ـق ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ،وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للدفاع املدني.
ي ـجــب ان ت ـصــل ال ـع ــروض ال ــى ق ـلــم ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 1755

2950 sudoku

9

الـ ـج ــدوى» ،داع ـي ــة الـبـيــت األبـيــض
إلى «تنفيذ اتفاق سنغافورة».
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى ات ـ ـهـ ــام ال ــرئ ـي ــس
األميركي لبكني أنه «بسبب موقفنا
التجاري األكثر صرامة مع الصني،
ال أعتقد أنهم يساعدون في عملية
ن ــزع األسـلـحــة الـ ّنــوويــة كـمــا كــانــوا
ف ــي ال ـس ــاب ــق» ،عــلـقــت ال ـصــن على
ال ـت ـص ــري ـح ــات «غـ ـي ــر املـ ـس ــؤول ــة»،
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول إن تـ ـ ــرامـ ـ ــب «يـ ـتـ ـج ــاه ــل
الـ ـحـ ـق ــائ ــق» ،م ـض ـي ـفــة ع ـل ــى ل ـســان
ال ـنــاطــق ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة،
لو كانغ ،أنه جرى تقديم احتجاج
رسمي إلــى الــواليــات املتحدة ،وأن
بالده تبذل «جهودًا دؤوبة لاللتزام
بقرارات مجلس األمن».
ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ب ـ ــن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
والـ ـص ــن ف ــي ه ـ ــذا املـ ـل ــف ،يـحـظــى
بأهمية استثنائية ،لكون واشنطن
كــانــت ق ــد اع ـت ـمــدت ع ـلــى مـســاعــدة
الـصــن فــي فــرض نـظــام العقوبات
األكـ ـث ــر قـ ـس ــوة ع ـل ــى ب ـي ــون ــغ يــانــغ
ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام  ،2017ل ـ ـكـ ــون ال ـص ــن
ه ــي أك ـب ــر ش ــري ــك تـ ـج ــاري لـكــوريــا
الشمالية ،وتمتلك حدودًا مشتركة
مـعـهــا .غـيــر أن األســاب ـيــع األخ ـيــرة
ش ـهــدت م ــؤش ــرات عـلــى أن فاعلية

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

استراحة

5

«حزب العمال» :على
واشنطن التخلي عن
«المقامرة العسكرية»

◄ إعالنات رسمية ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
انـتـقـلــت إل ــى رحـمــة ربـهــا تعالى
املرحومة الحاجة الفاضلة
رحمة عباس جابر
أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج ص ــادق
شقير
ولدها :املرحوم حسن
بناتها :دالل ،ناديا ،منى ،رندى
صهراها :سمير زعــرور ونصار
عبد الكريم األسعد
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت في
جـمـعـيــة الـتـخـصــص والـتــوجـيــه
الـعـلـمــي – ق ــرب املــديــريــة الـعــامــة
ألمن الدولة نهار غد الثالثاء في
 2018/8/28من الساعة  3لغاية
ً
مساء.
الساعة 6
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ج ــاب ــر وآل شـقـيــر
واألسعد وزعرور
ولكم األجر والثواب

لكوريا الجنوبية ،فقد عقد رئيسها
م ــون ج ــاي إن ،اج ـت ـمــاعــا للمجلس
الوطني لألمن أمــس ،وذلــك ملناقشة
إل ـغ ــاء رح ـل ــة بــوم ـب ـيــو .وقـ ــال نــاطــق
باسم «البيت األزرق» في سيول ،إن
«رحلة مون املقررة إلى بيونغ يانغ
في أيلول املقبل ،باتت تحمل أهمية
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن «ال ـ ـظـ ــروف
ت ـظ ـه ــر أن م ـ ــون ي ـل ـع ــب دورًا أك ـبــر
ّ
كميسر ووسيط يفصل الجمود بني
كوريا الشمالية والــواليــات املتحدة
ويوسع نطاق التفاهم املتبادل».
وف ــي تـقــريــر آخ ــر ل ــ«ب ـلــوم ـبــرغ» ،رأت
أن إل ـ ـغ ـ ــاء زي ـ ـ ـ ـ ــارة ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــن
األميركيني إلــى كوريا الشمالية بعد
يوم من اإلعالن عنها« ،عكس شعورًا
باالنحراف في استراتيجية اإلدارة».
ون ـق ـلــت ال ــوك ــال ــة ع ــن امل ـح ـلــل الـســابــق
ف ــي وك ــال ــة «االس ـت ـخ ـب ــارات املــركــزيــة
األمـيــركـيــة» ،بــروس كلينغر ،قوله إن
هذا القرار «يعكس التنسيق الضعيف
لسياسة اإلدارة في كوريا الشمالية»،
مضيفًا أن «الطريق الدبلوماسي إلى
األم ـ ــام ه ــو أطـ ــول وأب ـط ــأ بـكـثـيــر مما
وصفه الرئيس ترامب في األصل».
(األخبار)
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إعالن 
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم
الـثــاثــاء الــواقــع فيه  ،2018/09/18وذلــك
فــي قــاعــة املناقصات فــي املــديــريــة العامة
لــأمــن ال ـع ــام – املـبـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
ّ
قرطاسية مختلفة
الطابق الثالث ،لتلزيم
ل ـ ـعـ ــام  2018م ـ ــوض ـ ــوع دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
اإلداري ـ ـ ــة ال ـخــاصــة رق ــم /233م ل تــاريــخ
.2018/08/20
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلش ـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة ال ـعـمــوم ـيــة ،اإلط ـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد – شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الرابعة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية

العميد الياس البيسري
التكليف 1760
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
تـ ـنـ ـف ــذ م ـ ـ ـ ــرالن ال ـ ـي ـ ــاس عـ ـق ــل ب ــامل ـع ــام ـل ــة
 2016/356ب ــوج ــه ورثـ ــة م ـن ــذر ال ـخ ــوري
اسطفان عماد وهم جنات وجان وانطوان
وانطوانات مندر الخوري اسطفان عماد
قــرار محكمة االستئناف املدنية في جبل
ل ـب ـنــان ال ـغ ــرف ــة ال ـثــال ـثــة ع ـش ــرة ق ـ ــرار رقــم
 2015/43والذي قضى بازالة الشيوع في
العقار /84جورة بدران مساحته  462م.م.
وهو بموجب االفــادة العقارية ارض بعل
محرجة وبالكشف تبني انه يقع في محلة
بيدر البطحة عبر طريق فرعية قربه ابنية
حــدي ـثــة وه ــو ب ـمــوجــب االفـ ـ ــادة الـعـقــاريــة
ارض بـعــل مـحــرجــة وطــريــق فــرعـيــة قربه
ابنية حديثة وهو عقار طبيعية مبسطة له
واجهة للطريق .سليخ ال بناء عليه تاريخ
م ـح ـضــر ال ــوص ــف  2016/4/14وت ــاري ــخ
تسجيله  2016/4/20بــدل تخمني وطرح
العقار /48جورة بدران /39270/د.أ.
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/10/23الـســاعــة  11.00قـبــل الظهر
في قاعة محكمة كسروان .للراغب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح ب ـمــوجــب ش ــك مـصــرفــي
مـنـظــم ألم ــر ح ـضــرة رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
ك ـس ــروان أو تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة مــن احــد
املـ ـص ــارف امل ـق ـبــولــة م ــن ال ــدول ــة ويـتـحـمــل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
دعوة
ان القاضي املنفرد املدني في املنت الناظر
في دعــاوى االيـجــارات يدعو املدعى عليه
واروجـ ـ ــان ق ــره بـتـيــان لـلـحـضــور إل ــى قلم
املحكمة بمهلة عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ
الـنـشــر لتبلغ اوراق ال ــدع ــوى 2018/107
املقامة مــن خديجة علي زيـتــون ويوسف
اب ـ ــو ع ــراب ــي وال ــرامـ ـي ــة ال ـ ــى اسـ ـق ــاط حــق
امل ــدع ــى ع ـل ـيــه واروج ـ ـ ـ ــان قـ ــره ب ـت ـي ــان مــن
ح ـق ــه ف ــي ال ـت ـم ــدي ــد ال ـق ــان ــون ــي ل ـل ـمــأجــور
ال ـك ــائ ــن ف ــي ال ـط ــاب ــق االرضـ ـ ــي م ــن الـبـنــاء
الـقــائــم عـلــى الـعـقــار  /1919/ب ــرج حمود
وال ـ ــزام ـ ــه ب ــاخ ــائ ــه وب ــدف ــع م ــع امل ـط ـلــوب
ادخ ــال ــه ال ـي ــاس ب ــو ان ـط ــون ب ــدل االش ـغــال
وال ـبــالــغ /15000/د.أ .وح ـضــور الجلسة
في  2018/10/17واال اعتبر مبلغًا ُ
وحوكم
ً
اصوال ّ
وعد كل تبليغ اليه في قلم املحكمة
صحيحًا.
رئيس القلم
سمر سالم
إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب حسن خالد شعبان وكيل علي خالد
شعبان سند ملكية بدل ضائع للعقار 890
سبلني.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في راشيا
طلب سلمان مـعــروف ري ــدان ملوكله فايز
يوسف اسماعيل شهادة قيد بدل ضائع
بالعقار  1724املحيدثة.

للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى الدغيدي
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ الــدكـتــور لــوســي شلهوب وك ــرم أبي
كرم باملعاملة التنفيذية  2017/931بوجه
سميرة عطاالله وسليم وطارق ابو جودة
ً
عقد تأمني وشـهــادة قيد تأمني تحصيال
مل ـب ـلــغ /40000/د.أ اض ــاف ــة الـ ــى ال ـفــوائــد
والرسوم
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـل ــى ال ـق ـس ــم 2/5551
كفردبيان مساحته  305م.م وهو بموجب
االفادة العقارية مستودع طابق سفلي.
 على القسم  6/5551كفردبيان مساحته 40م.م وهو بموجب االفادة العقارية غرفة
ومنافع – طابق ارضي.
 وبالكشف تبني ان القسمني يقعا في بناءمقابل لفيال عبود قرب فيال الصايغ ضمن
منطقة  VAL de Neigeرقــم  38وتـبــن ان
القسم  6لــه مــدخــل مــن الـطــريــق وقــد ازيــل
ال ـح ـمــام وجـ ــرى اس ـت ـح ــداث فـتـحــة ودرج
داخـلــي مبلط يــؤدي الــى القسم  2الــذي ال
مدخل له سوى من القسم 6
 القسم  2كناية عن صالة كبيرة ضمنهاأعمدة وقد استحدث حائط إلنشاء مطبخ
وح ـم ــام غ ـيــر م ـن ـجــريــن ك ـمــا ت ـبــن وج ــود
جـ ــدران داخـلـيــة مــورقــة ضمنها مــا زالــت
على الباطون وللقسم  2تهوئة من جهتني
لناحية الطريق .ارتفاع السقف  3.35م

 مخالفة بناء اش ــارة مخالفة بكتاب منالبلدية رقم 2007/471
 حجز احتياطي رقم  2017/2863لصالحمؤسسة كهرباء لبنان.
 تاريخ قرار الحجر  2018/12/12وتاريختسجيله 2017/12/18
 ب ــدل تـخـمــن الـقـسـمــن 2و 6م ــن الـعـقــار/5551ك ـ ـفـ ــردب ـ ـيـ ــان /172500/د.أ وب ــدل
طرحهجما /103500/د.أ
ي ـج ــري ال ـب ـيــع يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/10/16الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر فــي قاعة محكمة كـســروان للراغب
ب ــال ـش ــراء دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح ب ـمــوجــب شك
مصرفي منظم ألمــر حضرة رئيس دائــرة
تنفيذ كـســروان أو تقديم كفالة وافية من
أحد املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رس ــوم التسجيل وال ــدالل ــة وعـلـيــه اتـخــاذ
محل اقامة له ضمن نطاق الدائرة وإال ّ
عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع
ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة ال ـعــائــدة
للقسمني موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

قيم سجل برقم اســاس  2018/142تاريخ
ال ــورود فــي  2018/5/17واش ــار بموجبه
انــه يملك القسم رقــم  /5/مــن الـعـقــار رقم
 /48/مـعـلـقــة ب ـن ــاء ال ـ ــذي ه ــو ك ـنــايــة عن
شقة سكنية يشغلها مــع اهله كما يملك
كــل مــن خـلـيــل ويــوســف ومـخــايــل وراج ــي
وه ـنــد وش ـمــونــي اوالد اب ــراه ـي ــم يــوســف
طانيوس بدره وسعاد ارملة امني ابراهيم
يوسف طانيوس بــدره العقار رقــم /49/
معلقة بناء املالصق للقسم الــذي يشغله
املستدعي وهو متروك منذ عدة سنوات.
وطـ ـل ــب املـ ـسـ ـت ــدع ــي ت ـع ـي ـي ـنــه ق ـي ـم ــا عـلــى
الغائبني املــذكــوريــن اعــاه فــي العقار رقم
 /49/معلقة بناء.
فـعـلــى ك ــل م ــن لــديــه م ـع ـلــومــات ع ــن مـكــان
وج ــود املـطـلــوب تـعــن قـيــم عـلــى امــوالـهــم
او مــن لــديــه اع ـت ــراض او مــاحـظــات على
الطلب على ان يقدمه الــى املحكمة خالل
مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ
على ان يصار بعدها الى اجــراء املقتضى
القانوني.
رئيس القلم
راغب شحادي

إعالن قضائي
ق ــررت محكمة الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثانية
في البقاع /زحلة /برئاسة القاضية نوال
صليبا بتاريخ  2018/5/22نشر االعــان
التالي:
تقدم املستدعي جورج حنا العتل بوكالة
املحامي جــوزف معلوف باستدعاء تعني

إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي ال ـب ـقــاع
الغربي
ط ـل ـبــت الـ ـه ــام م ـح ـم ــود ال ـه ـب ـطــه س ـن ــدات
تمليك بدل ضائع بحصة مورثها يوسف
فـنــدي املـصــري فــي الـعـقــارات - 484 - 738
 978 - 223 - 215 - 222 - 362 - 536من
منطقة كفريا.
للمعترض املراجعة
خالل مهلة  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

إعالم تبليغ
تــدعــو وزارة املــالـيــة /مــديــريــة املــالـيــة الـعــامــة /مــديــريــة الـ ــواردات /دائ ــرة التحصيل
النبطية املكلفني ال ــواردة اسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الــى مركز الدائرة
الكائن في النبطية – مبنى حرب – الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاهاسم كل
ً
منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال
بصورة صحيحة بعد انتهاءمهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر
هذا االعالم على موقع وزارة املالية االلكتروني .
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

رقم املكلف
اسم املكلف
560292
عباس خليل مراد
629590
كريمة محمد قرقابة
1441830
طارق شوقي غندور
1620342
رنا علي بدر الدين
1823695
ابراهيم محمد فواز
1932474
سامية عبدو مالح
2778511
حسن محمد نصار
2859282
ادريس خليل مطر
3097737
ياسر علي يحيى
2586960
زينب محمد منصور
248782
ندى زكي طقش
1202073
ضياء الدين عبد اللطيف بري
1545912
هالل حسن قبيسي
3152206
شربل يعقوب العلم
125260
حيدر احمد زبيب
157876
محمد رضا معتوق
182601
محمد فؤاد جابر
209456
عباس اسماعيل بدر الدين
228679
فادي موسى حديب
726597
ابراهيم خليل سالمي
شــركــة وزن ــة للهندسة والـتـجــارة 752305
والتعهدات واملقاوالت ش.م.م
الفقيه للمفروشات
علي محمد سعيد
حسن علي سليمان
جودلة حسني سبيتي
كامل حسني شحرور
غانم محمد صالح
حسن محمد االخرس
علي نمر بزي
رنده علي عجمي
زين العابدين خليل داود عكاش
ابراهيم حسن رمضان

754354
776359
781082
823343
851378
859904
908282
937259
986793
1022049
1080451

رقم البريد املضمون
RT000117065LB
RT000117070LB
RT000117501LB
RT000117508LB
RT000117527LB
RT000117539LB
RT000117859LB
RT000117865LB
RT000117878LB
RT000117278LB
RT000116964LB
RT000117121LB
RT000117140LB
RT000117180LB
RT000077298LB
RT000138721LB
RT000140214LB
RT000080966LB
RT000036644LB
RT000083842LB
RT000083859LB
RT000083861LB
RT000083864LB
RT000083866LB
RT000083871LB
RT000083876LB
RT000083877LB
RT000083892LB
RT000083902LB
RT000083908LB
RT000083910LB
RT000083914LB

تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس مالية النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف  1757

إعالن
من أمانة السجل العقاري في راشيا
طلبت ليال يوسف ميرهم ملوكلها اسامة
ســامــي ده ــام شـهــادة قيد بــدل عــن ضائع
بالعقار  637بكيفا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري في راشيا بالتكليف
ربى حسن دغيدي
إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري ف ــي ال ـب ـقــاع
الغربي
طـلــب ري ـشــار عـســاف ج ـبــارة سـنــد تمليك
ب ــدل ضــائــع بـحـصــة مــوكـلـتــه ريـنـيــه حنا
الياس حبيب في العقار  2340عيتنيت.
للمعترض املراجعة
خالل مهلة  15يومًا.
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال
Abdul ali
Jay shaha krishna
Mohammad liton
Joynal miah
Robiul sheikh
م ـ ـ ــن الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة الـ ـبـ ـنـ ـغ ــادشـ ـي ــة
و م ـ ـ ـجـ ـ ــدوب مـ ـحـ ـم ــد خ ـل ـي ـف ــة مــن
ال ـج ـن ـس ـي ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة مـ ــن عـنــد
م ـخ ــدوم ـه ــم ,الـ ــرجـ ــاء م ـم ــن ي ـعــرف
عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال عـلــى الــرقــم
70/766733
غادرت العاملة الفيليبينية
AILEEN DE LA CRUZ IGNACIO
مــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/888609
غادرت العاملة االثيوبية
YEMSRACH JEMBERE LETA
مــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/624114

