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إعالنات

العالم

إعالنات

تقرير

بيونغ يانغ متمسكة بمطالبها:

عرضنا هو األفضل

واصـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي،
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،ل ـل ـي ــوم ال ـثــانــي
على التوالي ،الترويج لـ«لنتائج
إيجابية» لقمة هانوي مع الزعيم
الكوري الشمالي ،كيم جونغ أون،
وال ـتــي انـتـهــت أول مــن أم ــس ،من
دون ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق ،ومــن
ّ
دون إصدار بيان مشترك ،وحتى
مــن دون خـطــة لعقد لـقــاء جــديــد،
ُ
لــت ـتــرجــم ب ــذل ــك ال ـت ــوق ـع ــات الـتــي
سبقتها بعدم تحقيق أي اختراق.
أمــس ،أعلن ترامب أنه هو «الذي
أن ـه ــى الـ ـلـ ـق ــاء» ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن
«بـ ـ ـي ـ ــون ـ ــغ ي ـ ــان ـ ــغ ل ـ ـ ــن ت ـس ـت ــأن ــف
تجاربها النووية ،وأن العالقات
مـ ــع ك ـي ــم ال ت ـ ـ ــزال داف ـ ـ ـئـ ـ ــة» .وم ــن
ع ـل ــى م ـن ـص ــة «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،وص ــف
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ،بـعــد عــودتــه
إلـ ــى واش ـن ـط ــن ،عــاق ـتــه م ــع كيم
ب ــأن ـه ــا «ج ـ ـيـ ــدة ج ـ ـ ـ ـدًا» ،م ـض ـي ـفــا:
«أجــري ـنــا م ـحــادثــات مــوضــوعـيــة
مـ ــع ك ـي ــم ج ــون ــغ أون ،ن ـع ـل ــم مــا
يريدون ويعلمون ما الــذي يجب
أن نحصل عليه» ،في إشــارة إلى
نقطة ال ـخــاف الـتــي كــانــت سببًا
في قطع الرجلني قمتهما الثانية،
وهي مطالبة بيونغ يانغ بتقديم
حــوافــز لـهــا مـثــل رف ــع الـعـقــوبــات،
م ـ ـقـ ــابـ ــل اشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ـ ـ ـ ـ
لتحقيق ذلك ـ ـ وقف األولى جميع
أنشطتها النووية.
مــن جــانـبــه ،أكــد وزي ــر الخارجية
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،مــا
جــاء على لسان رئيسه فــي شأن
ط ـل ــب كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة «رف ـع ــا
ً
ك ــام ــا لـلـعـقــوبــات» خ ــال الـقـمــة،
األمـ ــر الـ ــذي تـنـفـيــه بـيــونــغ يــانــغ.
وكـ ـ ــان ت ــرام ــب ق ـ ــال إن ك ـي ــم أراد
رفع العقوبات «كليًا» ،لكن وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـم ــال ــي،
ري يـ ــونـ ــغ ،نـ ـف ــى ال ـت ـص ــري ـح ــات
ً
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ق ــائ ــا إن بـ ـ ــاده لــم
ت ـط ـل ــب سـ ـ ــوى «رف ـ ـ ــع ج ــان ــب مــن

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

كاتالونيا (أ ف ب)

تضاربت تصريحات الجانبين
األميركي والكوري
الشمالي حول قمة
هانوي .وبينما أكد األول أن
الثاني أراد رفع العقوبات
«كليًا» ،نفت بيونغ يانغ
ذلك ،موضحة أنها لم
تطلب سوى «رفع جانب
من العقوبات»
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ال ـع ـقــوبــات» .وذك ــر بــومـبـيــو ،في
م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي خـ ـ ــال زيـ ـ ــارة
قصيرة إلــى العاصمة الفلبينية
مـ ــان ـ ـيـ ــا أم ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ال ـ ـكـ ــوريـ ــن
«ك ـ ــان ـ ــوا ص ــريـ ـح ــن ل ـل ـغ ــاي ــة فــي
م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـم ــا ه ــم م ـس ـت ـعــدون
ل ـف ـع ـل ــه فـ ــي مـ ــوقـ ــع ي ــون ـغ ـب ـي ــون،
ل ـكــن ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك وض ـ ــوح تــام
بـ ـش ــأن الـ ـنـ ـط ــاق الـ ـك ــام ــل ملـ ــا هــم
مستعدون لتقديمه» ،مضيفًا أن
بــاده «حريصة على العودة إلى
الطاولة ملواصلة تلك املحادثات».
وأشـ ــار إل ــى أن ك ــوري ــا الشمالية
«طـلـبــت ب ـصــورة أســاسـيــة إعـفــاء
ً
ك ــام ــا م ــن ال ـع ـق ــوب ــات» ،مـتــابـعــا
أن ب ــاده عــرضــت تفكيك مجمع
«ي ــون ـغ ـب ـي ــون» الـ ـ ـن ـ ــووي ،مـقــابــل
الـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـجـ ـ ــزئـ ـ ــي لـ ـلـ ـعـ ـق ــوب ــات
االقتصادية.
فـ ـ ــي امل ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ت ـ ـع ـ ـهـ ــدت كـ ــوريـ ــا
الشمالية ،أمــس ،إجــراء مزيد من
املحادثات مع الــواليــات املتحدة،
في وقت سعى الجانبان إلى ترك
ال ـب ــاب مـفـتــوحــا أمـ ــام ال ـت ـفــاوض.
لـكــن فــي إي ـجــاز لـيـلــي ،ق ــال وزيــر
الـخــارجـيــة ال ـك ــوري الـشـمــالــي إن
ب ـ ــاده ط ــال ـب ــت بـتـخـفـيــف بـعــض
ال ـع ـقــوبــات ،وإن عــرض ـهــا إغ ــاق
ج ـم ـي ــع امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت ال ـ ـنـ ــوويـ ــة فــي
مجمع «يونغبيون» كان األفضل
ال ــذي يمكن تـقــديـمــه .وعـلــى رغــم
وصول األمور إلى طريق مسدود،
أف ـ ــادت «وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـكــوريــة
الشمالية» بــأن الزعيمني أجريا
«م ـ ـشـ ــاورات صــري ـحــة وبـ ـن ــاءة».
لـكـنـهــا أشـ ــارت إل ــى أن الـعــاقــات
بني البلدين «طبعها انعدام الثقة
والعداء» على مدى عقود ،مؤكدة
وج ــود «صـعــوبــات ال مفر منها»
فــي طــريــق إقــامــة عــاقــة مــن نــوع
جديد .ووصفت اجتماع هانوي
ب ــ«ال ـن ــاج ــح» ،الف ـت ــة إل ــى أن كيم
تعهد بعقد لقاء آخر مع ترامب.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،س ـع ــى رئ ـيــس
كـ ــوريـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،مـ ـ ــون ج ــاي
إن ،ال ـ ــذي دع ـ ــم امل ـ ـحـ ــادثـ ــات بــن
واشـ ـنـ ـط ــن وبـ ـي ــون ــغ يـ ــانـ ــغ ،إل ــى
إشاعة أجواء إيجابية .وقال ،في
خطاب من سيول ،إن املحادثات
حـقـقــت «ت ـقــدمــا م ـه ـمــا» م ــع بـنــاء
ت ــرام ــب وك ـي ــم «م ــزيـ ـدًا م ــن الـثـقــة
والتفاهم املتبادلني» .أما الصني
فــدعــت ،ب ــدوره ــا ،إل ــى أن يـتــم في
األم ــم امل ـت ـحــدة بـحــث رف ــع جزئي
ل ـل ـع ـق ــوب ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـت ــي
تطاول كوريا الشمالية.
(األخبار ،أ ف ب)

ان ـت ـق ــل إلـ ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
فقيدنا الغالي املرحوم
العميد الركن
فايز عبد اللطيف كالكش
والدته املرحومة خزنة رمضان
زوجته فاطمة كنعان
اوالده ال ــدكـ ـت ــور ربـ ـي ــع زوج ـت ــه
الدكتورة مريم عيد
علي
ّ
مايا زوجة وليد حالسو
ديما زوجة شارل سميث
اشـ ـق ــاؤه امل ـه ـنــدس رض ــا زوج ـتــه
جميلة نصار
امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ع ـ ـلـ ــي زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه زي ـن ــب
الدرسا
شقيقاته املرحومة فاطمة زوجة
املرحوم احمد رمضان
خ ــديـ ـج ــة زوجـ ـ ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ع ـلــي
رمضان
زينب زوجة املرحوم محمد كمال
كالكش
الـ ـح ــاج ــة س ـ ـعـ ــاد زوجـ ـ ـ ــة الـ ـح ــاج
صادق عبدالله
يصلى على جثمانه الطاهر في
بلدته بالط ،مرجعيون في جبانة
العائلة اليوم السبت  2آذار 2019
بعد صالة الظهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده
وطـيـلــة اي ــام االس ـب ــوع فــي منزله
في بلدة بــاط ،ويــوم الخميس 7
آذار  2019في الجمعية االسالمية
للتخصص والـتــوجـيــه الـعـلـمــي،
الــرمـلــة الـبـيـضــاء ق ــرب مــركــز امــن
ال ــدول ــة مــن الـســاعــة الـثــانـيــة بعد
الـظـهــر ولـغــايــة الـســاعــة السابعة
ً
مساء.
اآلس ـ ـف ـ ــون آل كـ ــاكـ ــش ،ك ـن ـع ــان،
ب ـ ــدوي ،رم ـض ــان ،ع ـبــدال ـلــه ،عـيــد،
ّ
ح ــاس ــو ،سـمـيــث وع ـم ــوم اهــالــي
بلدة بالط.

ب ـم ــزي ــد م ــن ال ــرض ــى وال ـت ـس ـل ـيــم،
ننعى فقيدنا الغالي
فاروق علي سليمان
والــدتــه املرحومة الحاجة عفيفة
بدر الدين
زوجته سهاد أحمد سليمان
أوالده :املرحومة فرح ،النا وأحمد
أشـ ـق ــاؤه :ح ـســن ،أكـ ــرم ،املــرحــوم
املهندس رفيق واملهندس حسن.
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :نـ ـه ــا زوج ـ ـ ـ ــة خ ــال ــد
خــالــد ،مـكـ ّـرم زوجــة سمير رحــال،
امل ــرح ــوم ــة خـ ـت ــام ،ومـ ـن ــى زوج ــة
حسن الخنسا.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن 4
آذار فــي مقر جمعية التخصص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،ال ــرمـ ـل ــة
ال ـب ـي ـضــاء ،ق ــرب أم ــن ال ــدول ــة من
ال ـســاعــة الـثــالـثــة حـتــى الـســادســة
ً
مساء
لـلـفـقـيــد الــرح ـمــة ول ـكــم م ــن بـعــده
طول البقاء.
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انتقلت إلى رحمة الله تعالى
ّ
الحاجة رحمة حسني درويش
(أم شوقي حرب)
أوالده ــا :املــرحــوم الـحــاج شوقي،
الـ ـح ــاج غـ ـس ــان ،عـ ــدنـ ــان ،ال ـح ــاج
محمد والحاج ماجد
بـنــاتـهــا :ال ـحــاجــة نـهـلــة ،الـحــاجــة
فـ ـ ــاط ـ ـ ـمـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـحـ ـ ــاجـ ـ ــة جـ ــومـ ــانـ ــة
والحاجة ماجدة
أش ـق ــاؤه ــا :يــوســف وامل ــرح ــوم ــان
يحيى ومحمود درويش
أص ـه ــرت ـه ــا :امل ــرح ــوم ــون ال ـح ــاج
مالك بدران ،معروف زبيب وعادل
فردون
تقبل الـتـعــازي فــي بـيــروت اليوم
ال ـس ـبــت  2آذار ف ــي م ـنــزل ولــدهــا
ع ــدن ــان ح ــرب ف ــي ب ـي ــروت – بئر
ح ـســن – ب ـنــايــة حـ ــرب إل ـك ـتــريــك،
للرجال الطابق الــرابــع ،وللنساء
في الطابق الثالث،
ويـ ــوم غ ــد األحـ ــد  3آذار ف ــي مقر
جـمـعـيــة ال ـت ـخ ـصــص وال ـتــوج ـيــه
العلمي ـ ـ الرملة البيضاء ـ ـ جنب
أم ــن ال ــدول ــة م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة
ً
مساء.
حتى السادسة
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل حـ ـ ـ ــرب ،درويـ ـ ـ ــش،
ب ـ ـ ـ ــدران ،زبـ ـي ــب ،فـ ـ ـ ــردون وع ـم ــوم
َ
أهــالــي بلدتي البابلية وكوثرية
السياد.

◄ ذكرى ►
ذكرى أسبوع
ت ـص ــادف غـ ـدًا األحـ ــد 2019/3/3
ذكـ ــرى مـ ــرور أس ـب ــوع ع ـلــى وف ــاة
املرحومة:
ّ
الحاجة مريم دياب ماجد (أم حسن)
حرم املرحوم الحاج محمد حسن
فتوني
أبـنــاؤهــا :الـحــاج األس ـتــاذ حسن،
حسني ،الـحــاج يــوســف ،إبراهيم،
األستاذ الحاج ّ
حسان (أمــن ّ
سر
نقابة خبراء املحاسبة املجازين)،
عماد وجهاد.
ّ
الحاجة إحسان،
بناتها :حسنة،
ّ
الحاجة سناء ،أمال وندى.
ليلى،
أصهرتها :املرحوم أحمد حمود،
املرحوم حبيب بزي ،أحمد سلوم،
ال ـ ـح ـ ـ ّ
ـاج حـ ـس ــن مـ ــاجـ ــد وال ـ ـحـ ــاج
محمود شري.
شقيقها :املــرحــوم ال ـحــاج محمد
دياب ماجد
شقيقتاها املــرحــومـتــان :الحاجة
فاطمة والحاجة خديجة.
ابن شقيقتها :الزميل علي أحمد
ّ
حمود
ول ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة ،سـتـتـلــى آي ــات
ّ
بينات ومجلس عــزاء عن روحها
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاهـ ـ ــرة ،ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـع ــاش ــرة
ص ـب ــاح ــا ،ف ــي حـسـيـنـيــة بـلــدتـهــا
خ ــرب ــة س ـل ــم .ك ـم ــا ت ـت ـقـ ّـبــل عــائـلــة
ال ـف ـق ـي ــدة الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـي ــروت
االثـ ـن ــن  2019/3/4ف ــي مـجـ ّـمــع
املجتبى /الـحــدث ,السانت تريز
ً
مساء.
من الساعة  4حتى 6
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل فـ ـت ــون ــي وم ــاج ــد
وأهالي خربة سلم

بمناسبة مرور أربعني يومًا على
وفاة املأسوف عليها املرحومة
سعدا صفوات سعيد
زوجة مخايل فلفله
يقام قداس وجناز لراحة نفسها
الساعة الحادية عشرة قبل ظهر
ي ــوم غ ــد االحـ ــد  3آذار  2019في
كنيسة ســانــت رب ـتــا ،ســن الفيل،
حرش تابت.
عائلة الفقيدة وأنسباؤهم يدعون
األه ـ ـ ــل واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء مل ـشــارك ـت ـهــم
الصالة لراحة نفسها

اعالن
تــدعــو املحكمة الـشــرعـيــة الجعفرية في
جباع املدعى عليها دنيا ابراهيم احمد
ابراهيم لتسلم اوراق الدعوى املقامة من
عـبــد الـلــه م ـعــروف خـطــاب ب ـمــادة اثـبــات
رجوع بالطالق اساس  2019/2/35وقد
ع ــن مــوعــد لـلـنـظــر فـيـهــا ي ــوم الخميس
الواقع في 2019/3/14
رئيس قلم محكمة جباع
الشرعية الجعفرية
احمد فرحات
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لتزويد آلـيــات القاديشا بـمــادة البنزين
واملازوت ملدة سنة ،وذلك وفق املواصفات
الـفـنـيــة وال ـش ــروط االداري ـ ــة امل ـح ــددة في
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـصــول
على نسخة عنه لقاء مبلغ خمسون الف
لـيــرة لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن دائــرة
الـشــؤون املشتركة في مركز الشركة في
الـبـحـصــاص مــا بــن الـســاعــة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  14اذار 2019
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 340
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2011/1186
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ب ـ ـيـ ــروت رق ــم
2001/3141
(الرئيسة ندين مشموشي)
طالب التنفيذ :بنك بيروت ش.م.ل .وكيله
املحامي خليل غريب
املنفذ عليه :ورث ــة املــرحــوم رام ــز فياض
وهم:
خــالــدة الـعــريـضــي وهــانــي وهـبــة وهــالــة
وهنادي فياض بيروت شارع مار الياس
السند التنفيذي :سـنــدات ديــن مــع عقد
تــأمــن وش ـه ــادة تــأمــن وك ـشــف حـســاب
وع ـق ــد رفـ ــع اعـ ـم ــال امل ـب ـل ــغ امل ـط ــال ــب هــو
/165409321.58/ل.ل .و/142080/د.أ.
عدا اللواحق والفوائد.
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2004/7/9 :تــاريــخ
تسجيله2004/8/4 :
امل ـطــروح للبيع 2400 :سـهــم مــن العقار
 353الشبانية:
ق ـط ـعــة ارض ب ـع ــل مـشـتـمـلــة ع ـل ــى ب ـنــاء
م ــن ح ـج ــر م ـس ـت ــودع ل ـل ـب ـيــع وش ـجــرتــي
جــوز وشجرة دلــب  -ارض مبنية ولدى
ال ـك ـشــف ت ـبــن ان ال ـع ـق ــار ي ـح ـتــوي على
بـ ـن ــاء مـ ــن ح ـج ــر ك ـ ــان م ـع ــد ك ـم ـس ـتــودع
للثلج باالضافة الى اشجار جوز ودلب
 تــأمــن درج ــة اول ــى  -اسـتـحـقــاق وحــقفائدة حسب شــروط العقد الدائن بيمو
البنك االوروب ــي للشرق الــوســط ش.م.ل.
املدين رامــز سعيد فياض قيمة التأمني
/10.000/د.أ .استمالك بموجب املرسوم
رق ــم  10628ت ــاري ــخ  92/9/18بـمـلــف 8
حمانا  -اسـتـمــاك بــاملــرســوم رقــم 4968
تــاريــخ  1982/3/13بملف  172صوفر-
ت ـص ــدي ــق ت ـعــديــل تـخـطـيــط ات ــوس ـت ــراد
بـ ـي ــروت ال ـ ـحـ ــدود الـ ـس ــوري ــة ب ــامل ــرس ــوم
 3420تــاريــخ  93/4/22ملف  8حمانا -
تخطيط باملرسوم  97/10267بملف 10
حمانا  -ضريبة تحسني قرار املالية رقم

◄ خرج ولم يعد ►
غ ـ ـ ـ ــادر ال ـ ـع ـ ـمـ ــال م ـ ــن ال ـج ـن ـس ـي ــة
البنغالدشية
MD BIYJED
MOHAMMAD NAZMUL HASAN
MOHAMMAD SHIDUL ISLAM
MD KAMRUL ISLAM ROBIN
MOHAMMAD HALIM HOWLADER
الــرجــاء ممن يعرف عنهم شيئا
اإلتصال على الرقم 70/201303

 98/406بملف  8حمانا يمتنع املقترض
عــن تركيب اي حــق عيني عليه  -حجز
احتياطي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
رق ــم  2001/1205ال ـحــاجــز بـنــك بـيــروت
الرياض ش.م.ل .ضد رامز سعيد فياض
ً
وسواه تحصيال لدين بملفه.
 طـلــب تـنـفـيــذ صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذب ـيــروت رق ــم  2001/3141ملصلحة بنك
بـ ـ ـي ـ ــروت ال ـ ــري ـ ــاض ش.م.ل .ض ـ ــد رام ـ ــز
فـيــاض ورك ــة فـيــاض ف ــودز ش.م.م .جهة
ال ـح ـجــز تــأمـيـنــا ل ــدي ــن بـمـلـفــه  -تـحــويــل
ال ـح ـجــز االح ـت ـي ــاط ــي رقـ ــم 2001/1205
الــى حجز تنفيذي باملعاملة التنفيذية
رقم  2001/3141صادر عن دائــرة تنفيذ
ب ـ ـيـ ــروت  -ط ـل ــب اش ـ ـتـ ــراك فـ ــي امل ـعــام ـلــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم  2001/3141ط ــال ــب
االشتراك بنك بيروت ش.م.ل .صادر عن
دائرة تنفيذ عاليه رقم .2001/431
مساحته/1256/ :م 2تقريبًا.
ح ــدوده :غربًا  2281و 354وشرقًا امالك
ً
عامة شماال امالك عامة و 2281وجنوبًا
 354امالك عامة.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/282600/ :د.أ - .ال ـ ـطـ ــرح:
/169560/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان امل ــزاي ــدة :تـجــري املــزايــدة
ن ـهــار االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فــي 2019/3/20
ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــر ص ـب ــاح ــا ام ــام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل
بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة
ايام من صدور قرار االحالة ايــداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
انطوان الحلو

بالعقار  158مريجات.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ـب ــت م ـن ــى ج ــرج ــس س ـم ـي ــا مل ــورث ـه ــا
جــرجــس نـقــوال سميا سـنــد تمليك بــدل
ضائع بالعقار  2351قب الياس.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـلــب م ـح ـمــود م ـحــي ال ــدي ــن صــالـحــانــي

مل ــورث ــه م ـحــي ال ــدي ــن سـعـيــد صــالـحــانــي
شـ ـ ـه ـ ــادة قـ ـي ــد ب ـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ب ــال ـق ـس ــم 9
و 18بــالـعـقــار  503ح ــوش االم ـ ــراء بـنــاء
وبـحـصـتــه بــالـعـقــار  417ح ــوش االم ــراء
اراضي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلبت حفيظة هاني طالب سند تمليك
بدل ضائع بحصتها بالعقار  729علي
النهري.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
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إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املنفذ عليه غسان خليفه
مجهول محل االقامة
ً
عمال بأحكام امل ــادة / 409أ.م.م .تفيدكم
هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة بـ ــأن ل ــدي ـه ــا ف ــي امل ـعــام ـلــة
التنفيذية رقم  2018/2773انذارًا اجرائيًا
موجهًا اليكم من طالب التنفيذ يوسف
ال ـيــاس ح ـيــدر ونــاتـجــا عــن طـلــب تنفيذ
الحكم الـصــادر عــن محكمة االستئناف
املدنية في بيروت غرفتها الثالثة قرار
 2018/929تــاريــخ  2018/7/3تصديق
الحكم املستانف واملتضمن الزام املدعى
عليه بــاخــاء املــأجــور الكائن فــي القسم
رق ــم  13م ــن ال ـع ـقــار رق ــم  942االشــرفـيــة
فـ ــورًا ودون مـهـلــة وبـتـسـلـيـمــه للمدعي
شاغرًا من اي شاغل تحت طائلة غرامة
اكراهية قيمتها  100الف ل.ل .عن كل يوم
تأخير في التنفيذ وتضمني املدعى عليه
الرسوم والنفقات القانونية.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار واالوراق املرفقة به علمًا
بــأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ــان
وع ـلــى تعليق نـسـخــة عـنــه وع ــن االن ــذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنذار البالغة خمسة أيام
ً
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال حتى
الدرجة االخيرة.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ــب م ـع ـمــر م ـح ـمــد الـ ـنـ ـخ ــاوي مل ــورث
موكلته محمد ابراهيم الحاراتي سندات
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقارات 16
و 17تل االخضر و 647و 728قب الياس.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلبت نزهة يوسف رابيه ملورثها انيس
نـجـيــب ك ـســاب سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
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أفقيا

 -1مدينة مصرية بالدلتا عاصمة محافظة ُ
البحيرة – مدينة أردنية في سفح جبل
عجلون –  -2ذكــر النحل – ماركة سـيــارات –  -3إلــه – فتى أسـطــوري يوناني رائع
الجمال عشق صورته املنعكسة في املاء –  -4تيهان النظر والفكر وعدم اإلنتباه –
جبل في شبه جزيرة سيناء تجلى فيه ّ
الرب ملوسى ومن بعده إليليا النبي على ما
ّ
جاء في الكتاب املقدس –  -5هاتفك الخليوي – نوتة موسيقية  -6 -يساهم باألرباح
 ّتهور مبعثرة –  -7ماركة ساعات شهيرة – ّ
مس الشيء –  -8قلب الثمرة – ُيدرج
امليت باألكفان –  -9بذر األرض – قناة تربط املحيط الهادي بالبحر الكاريبي – -10
منتج ومخرج مسرحي سينمائي أميركي راحل من أصول يونانية

عموديًا

 -1مجلة أسبوعية أملانية مـصـ ّـورة إحــدى أشهر املجالت اإلخبارية األملانية – -2
ّ
ممر – من األلوان –  -3يبس اللحم أو الخبز – جحر الضبع – من األزهار –  -4دولة
ّ
في أميركا الوسطى –  -5يغطي جلد معظم الحيوانات – ثبت املوعد – منخفض
باألجنبية – ّ -6
جر الشخص على األرض حتى املوت – أغنية لفريد األطرش – -7
جزيرة بركانية في غينيا اإلستوائية – خاصتنا –  -8من فراعنة الساللة الثالثة
ّ
شيد هرم سقارة قبرًا له – اإلسم ّ
املعرب لجهاز التلفزيون –  -9سقي النبات – يعلم
ويعرف ويدرك األمر – إسم موصول –  -10أديب وسياسي لبناني راحل من أمراء
لبنان ومن أعالم النهضة

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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مشاهير 3102

حلول الشبكة السابقة

1

 -1قسطاس – جالو –  -2يعبر – قدموس –  -3سر – بودابست –  -4بي – أرياف –  -5نا – الم – ر
ك ر –  -6سلب – مسخ – أج –  -7عراقي – فر –  -8دنيزلي – وسن –  -9ميازاكي –  -10قناة الدنيا

عموديًا
ُ
دامس
 -1قيس بن سعد –  -2سعر – الرنني –  -3طب – باي –  -4اربيل – قزمة –  -5اميليا –  -6ق ِ
– يال –  -7جدار – خف – زد –  -8امبير – ُروان –  -9لوساكا – سكي –  -10وست فرجينيا

حل الشبكة 3101

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أم ـيــرة وكــاتـبــة ونــاشـطــة إعــامـيــة سـعــوديــة تلقت تعليمها اإلبـتــدائــي
واملتوسط في لبنان وأكملت دراستها في بريطانيا حيث تعيش حاليًا.
تهتم بشكل خاص بقضايا املرأة والطفل
 = 4+3+8+5ضحكة خفيفة ■  = 6+10+11+7تكتب على الدفتر ■ 9+1+2
= من أسماء األسد

حل الشبكة الماضية :ألبيرت األول

