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العالم

طهران واألوروبيون :غموض يكتنف مصير اآللية المالية
طهران ــ محمد خواجوئي

من الواضح أن طهران غير
راضية عن سلوك األوروبيين
تجاه ملف الحفاظ على
االتفاق النووي .اآللية المالية
لاللتفاف على ّالعقوبات
بواقعها المتعثر اآلن غير
مقنعة إليران ،ما يهدد بردّ
فعل إيراني غير معروف
مداه بعد ،لكن إشارات
عليه صدرت من أكثر من
مسؤول إيراني وسط التوتر
الذي فرضه تغليظ واشنطن
للعقوبات

ب ـع ــد ان ـس ـح ــاب الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة،
قـبــل نـحــو ع ــام ،مــن االت ـفــاق الـنــووي
مــع إي ــران ،انـتـقــدت ال ــدول األوروب ـيــة
الـثــاث ،أملانيا وفرنسا وبريطانيا،
ال ـق ــرار األح ـ ــادي لـلــرئـيــس األمـيــركــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وأكـ ــدت بـقــاء هــا في
االت ـف ــاق ،وأب ــدت جــاهــزيـتـهــا إليـجــاد
آلية للتبادل االقتصادي بشرط عدم
ان ـس ـح ــاب ط ـه ــران م ــن ال ـص ـف ـقــة .أمــا
إيران ،فقد فضلت ،من خالل الحفاظ
ّ
الحد
على عالقاتها مع األوروبـيــن،
م ــن ت ـقــارب ـهــم م ــع واش ـن ـطــن ضــدهــا،
وأن تتمكن من إيجاد سبيل لخفض
آثـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـض ـ ـغـ ــوطـ ــات ال ـ ـنـ ــات ـ ـجـ ــة مــن
الـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة .لـكــن الـتـفــاؤل
آخ ــذ ب ــال ـت ــراج ــع اآلن ش ـي ـئــا فـشـيـئــا،
حيث طفت إلى السطح شكوك كثيرة
ف ــي «ج ـ ــدوى» ال ـت ـعــاون االق ـت ـصــادي
بني إيران وأوروبا.
فمع مضي وقت طويل على الوعود
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـش ــرك ــات
األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،بـ ـم ــا فـ ـيـ ـه ــا «ت ـ ــوت ـ ــال»
و«بيجو» ،القلقة من خسارة السوق

حتى قبل العقوبات كانت أوروبا
تملك حصة متواضعة من التبادل
التجاري مع إيران (أ ف ب)
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أفقيا
 -1رائعة ليوناردو دافنتشي موجودة اليوم في متحف اللوفر في باريس –  -2خليط
ّ
ونضم – قوات مشاة
سريع اإلشتعال أو مادة متفجرة – ماركة سيارات –  -3نجمع
البحرية األميركية –  -4صوت البقر – مدينة فرنسية –  -5إسم لكوكب إفتراضي
ذاع صيته عام  -6 – 2012شخصية ّ
مصاص الدماء في األفالم السينمائية – جنس
ّ
ّ
وتحسر – ضمير
حيات خبيث جدًا –  -7للندبة – بحر – خالف غروب –  -8أسف
منفصل – دق الجرس –  -9ماركة مفاتيح عاملية – يصيح التيس –  -10إسم بوذا في
ُالصني – مدينة قديمة في فلسطني هي القسم الشمالي الجبلي من الضفة الغربية
تعرف أيضًا بجبال نابلس

عموديًا

 -1م ــؤرخ عــربــي تونسي وفيلسوف إجتماعي مــن أع ــام زمــانــه فــي اإلدارة والسياسة
والـقـضــاء واألدب والـعـلــوم –  -2عائلة موسيقي فرنسي راح ــل إم ـتــازت أعـمــالــه بنزعة
رومنطيقية زاخ ــرة بــالـتــراث الـفــولـكـلــوري – جـهــاز كهربائي يبث األخ ـبــار واملوسيقى
–  -3مدينة ســوريــة – إســم مــوصــول –  -4متشابهان – اإلســم األول لفنان مشهور من
العض – ماركة ألبسة
بورتوريكو يغني البوب باإلسبانية واإلنكليزية – للنفي –  -5أثر ّ
رياضية مشهورة –  -6أعظم أبـطــال اإللـيــاذة – مدينة فرنسية –  -7قــل وجــوده – بلدة
لبنانية في قضاء البترون –  -8لحن يؤديه مغنيان – أغلظ أوتار العود –  -9أقترب منك
– مدينة لبنانية –  -10أرخبيل بريطاني في املانش ُيعرف بإسم شانل أيلندز

أفقيا

ّ
األمـيــركـيــة ،رحـلــت عــن إي ــران ،وقلما
تجد شركة جــاهــزة لتقبل بمجازفة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي إي ـ ـ ـ ــران .وم ـ ــن جـهــة
أخـ ــرى ،اآلل ـيــة ال ـتــي قــدمـتـهــا أوروب ــا
ل ـل ـت ـع ــاون االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي مـ ــع ط ـه ــران
ل ــم ت ــوض ــع ب ـع ــد م ــوض ــع ال ـت ـط ـب ـيــق،
فـيـمــا يـعــرب امل ـســؤولــون اإليــران ـيــون
ع ـ ــن تـ ـ ّ
ـذمـ ــرهـ ــم م ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـظ ـ ــروف.
وف ــي الــوقــت ذات ــه ،امل ــواق ــف السلبية
لـبـعــض امل ـس ــؤول ــن األوروب ـ ـيـ ــن في
شأن البرنامج الصاروخي اإليراني
وسـيــاســة إي ــران فــي املنطقة (وحتى
االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ك ـم ــا فـ ــي امل ــوق ــف
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ل ـل ـس ـف ـي ــر ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي لـ ــدى
واشنطن) جعلت التحديات تتصدر
املناخ العام للعالقات.
وكان االتحاد األوروبــي قد وعد ،في
أيلول /سبتمبر  ،2018بأن يستحدث
آلية مالية خاصة للمضي قدمًا في
ـاف على
ال ـت ـجــارة م ــع إيـ ــران واالل ـت ـف ـ ُ
ال ـع ـقــوبــات .لـكــن وض ــع اآلل ـيــة أرج ــئ
ّ
مـ ــرارًا إل ــى أن أعـلـنــت ك ــل مــن فرنسا
وأملــان ـيــا وبــريـطــانـيــا ف ــي  31كــانــون
الـ ـث ــان ــي /ي ـن ــاي ــر املـ ــاضـ ــي عـ ــن آل ـيــة
ّ
سميت «أداة دعم التبادل التجاري»

نتائج اللوتو اللبناني
كلمات متقاطعة 3 1 4 8

1

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

تقرير

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 3148

حلول الشبكة السابقة

1

 -1أفالطون – اش ّ –  -2عراقي – فيصل –  -3اينونو – دنا – ّ -4لد – جب – ال –  -5املهاتما – -6
إبل – لو –  -7لطخهما – تاج –  -8نوفاليس – رز – ُ -9يالم – تنب –  -10ليشتنشتاين

عموديًا
ّ
 -1أعالي النيل –  -2فريد – بطولي –  -3الن – الخفاش –  -4أقوال – هامت –  -5طني – معمل –
 -6وجه – ايتش –  -7نف – بال – سبت –  -8يد – توت – نا –  -9أصنام – آر –  -10شالالت جزين

حل الشبكة 3147

إعداد
نعوم
مسعود
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أديبة وكاتبة فلسطينية ومحررة صحفية في جريدة الرياض .لها مجموعة من
القصص القصيرة وقد حازت على املركز األول في هذا املجال في مسابقة ملتقى
أبها الثقافي
 = 8+7+6+9+5+4من فقد زوجته ■  = 3+10+2من األشجار ■  = 6+1+11خالف عسر

حل الشبكة الماضية :ادوارد سنودن

ج ــرى م ـســاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لإلصدار الرقم  ،1713وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 41 - 37 - 28 - 10 - 8 - 2 :الرقم
اإلضافي40 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األولـ ـ ــى:
 642,142,591ل.ل.
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 58,221,810ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة19 :شبكة الـجــائــزة اإلف ــرادي ــة لـكــل شـبـكــة3,064,306 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 58,221,810ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 938 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 82,070 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 124,800,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15,600 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل794,974,842 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل129,024,566 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1713وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح60076 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة0 :¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.0076 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.076 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.76 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــومـيــة» رق ــم 820
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة245 :
• يومية أربعة4527 :
• يومية خمسة13942 :

(Instrument for supporting trade
 .)exchangesوتعمل اآللية املعروفة
اخـتـصــارًا بـ «إينستكس» كمؤسسة
َ
وس ـي ـط ــة ي ـم ـكــن إيـ ـ ـ ــران م ــن خــال ـهــا
أن تـحـتـفــظ بـعــوائــد صــادرات ـهــا إلــى
أوروبـ ــا عـلــى هـيـئــة قـيـمــة ائـتـمــانـيــة،
واالس ـت ـف ــادة مــن ه ــذا االئ ـت ـمــان عند
ال ـ ـ ـضـ ـ ــرورة لـ ـلـ ـش ــراء مـ ــن الـ ـش ــرك ــات
األوروبية ،لذلك فإن األموال ال يجري
تبادلها نقدًا بني إيران وأوروبــا ،بل
يجري تناقل قيمتها االئتمانية.
كان املتوقع بداية أن يكون التعاطي
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي بـ ــن إي ـ ـ ـ ــران وأوروب ـ ـ ـ ــا
ً
شامال ،وال سيما في مجال التبادل
املـصــرفــي ،لـكــن األوروب ـي ــن حـصــروا
األداة املــالـيــة الـخــاصــة فــي املـجــاالت
الـ ـت ــي ال ت ـش ـم ـل ـهــا الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،مـثــل
ّ
ً
بناء على ذلــك ،يظل
الغذاء وال ــدواء.
الـ ـتـ ـح ــدي ق ــائـ ـم ــا فـ ــي شـ ـ ــأن جـ ــدوى
اآلل ـيــة فــي ض ــوء ت ـخــوف الـكـثـيــر من
الـ ـش ــرك ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة وق ـل ـق ـه ــا مــن
التعامل مع إيران بسبب العقوبات.
ال ـه ـي ـك ـل ـي ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ل ـل ـب ـل ــدان
األوروبية مرتبطة كثيرًا باالقتصاد
األميركي ،وال تتوافر لديها إمكانية

المسؤولون
يعرب
ّ
اإليرانيون عن تذمرهم
من هذه الظروف

الـ ـعـ ـم ــل ب ـ ـص ـ ــورة م ـس ـت ـق ـل ــة ب ـش ـكــل
يــذكــر .وتركيبة الـشــركــاء التجاريني
إليــران تظهر أن أوروبــا تملك حصة
م ـت ــواض ـع ــة م ــن الـ ـتـ ـب ــادل ال ـت ـج ــاري
م ــع إي ـ ـ ــران .وح ـت ــى ق ـبــل االن ـس ـحــاب
األمـيــركــي مــن االت ـفــاق ال ـن ــووي ،فــإن
 %14من الصادرات اإليرانية فحسب
كانت تذهب إلى أوروبا ،ونحو %20
من الواردات اإليرانية كانت تأتي من
هــذه الـقــارة ،بينما تستحوذ الصني
بـمـفــردهــا عـلــى  %33مــن ال ـصــادرات
و %30من الواردات اإليرانية.
اتـ ـخ ــذ االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي م ــواق ــف
سياسية قــويــة فــي مــا يخص إعــادة
ال ـع ـقــوبــات ،لـكـنــه تـكــاســل فــي مـجــال
اإلج ـ ـ ــراء ات الـتـطـبـيـقـيــة ملــواجـهـتـهــا،
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـد األقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــى كـ ــال ـ ـقـ ــوانـ ــن
امل ـع ــرق ـل ــة و«سـ ــوي ـ ـفـ ــت» األوروب ـ ـ ـ ــي،
إلــى الـحــد األدن ــى مـثــل اآلل ـيــة املالية
الخاصة ( )SPVوآلية «إينستكس»
املالية
( )INSTEXالتي تشبه اآللية ّ ُ
تصرف
اإلنسانية الخاصة (.)HSPV
االتحاد األوروبــي هــذا ،وعــدم وفائه
بتعهداته والوعود التي قطعها ،وال
سـيـمــا ف ــي ال ـح ـقــل االق ـت ـص ــادي ،زاد
القناعة في إيران بأنه واعتقادًا منه
بــأن طـهــران لــن تنسحب نهائيًا من
االتـفــاق الـنــووي فــي مطلق األحــوال،
أص ـ ـبـ ــح غـ ـي ــر جـ ــاهـ ــز لـ ــدفـ ــع أثـ ـم ــان
م ــواجـ ـه ــة الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،وف ـ ــي ال ــوق ــت
ذاته يحتفظ بمزايا ومنافع االلتزام
اإليراني باالتفاق.
وكـ ـ ــان وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي،
مـحـمــد ج ــواد ظ ــري ــف ،ق ــد أع ـلــن قبل
أي ـ ـ ـ ــام أن ال ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــرات فـ ـ ــي شـ ــأن
«إي ـن ـس ـت ـك ــس» ج ــاري ــة ف ــي طـ ـه ــران،
ويـقــع ال ــدور اآلن عـلــى أوروب ــا لتفي
بتعهداتها .وهــدد الــدول األوروبـيــة
ـف ب ــوع ــوده ــا
ض ـم ـنــا ب ــأن ــه إن ل ــم تـ ـ ِ
وال ـتــزامــات ـهــا ،ف ــإن إيـ ــران «ل ــن تبقى
ب ــان ـت ـظ ــاره ــا» .ك ــذل ــك ه ــاج ــم املــرشــد
علي خامنئي ،األوروبيني ،في كلمة
أل ـق ــاه ــا ق ـبــل أس ــاب ـي ــع ،وصـ ــف فـيـهــا
اآللية املالية التي وعدت بها أوروبا
بأنها «أشبه باملزحة».

ب ـم ــزي ــد مـ ــن االس ـ ـ ــى وال ـت ـس ـل ـيــم
بقضاء الله تعالى
ننعى اليكم وفاة فقيدنا
املرحوم هشام صالح عسيران
زوجته :فاطمة الخطيب
أوالده :طارق زوجته رنا محمد
املوسوي ،جاد ،ساري
اشقاؤه :املرحوم نظام ،املرحوم
عصام وحسام
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة اكـ ـ ـ ــرام
وامل ــرح ــوم ــة الـ ـه ــام وامل ــرح ــوم ــة
انعام ووسام وسالم واملرحومة
زينب.
اب ـن ــاء شـقـيـقــه :ص ــاح عـسـيــران
وم ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــد عـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران ورب ـ ـ ـيـ ـ ــع
عسيران.
الدفن اليوم الثالثاء 2019/4/30
بـ ـع ــد صـ ـ ــاة الـ ـظـ ـه ــر فـ ــي م ــدف ــن
الباشورة.
ت ـ ـق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازي ع ـ ـ ــن روح ـ ـ ــه
ال ـط ــاه ــرة ق ـبــل وب ـعــد ال ــدف ــن في
منزل الفقيد منطقة مــار الياس
شارع بيت الدين بناية التاج.
ك ـمــا تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ع ــن روح ــه
الطاهرة في جمعية التخصص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ال ــرمـ ـل ــة
البيضاء قرب مبنى امن الدولة
يــوم االرب ـعــاء الــواقــع فــي  1أيــار
ً
مساء.
من الساعة  3وحتى 6
ل ـل ـف ـق ـيــد ال ــرحـ ـم ــة ولـ ـك ــم األجـ ــر
والثواب
اآلسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــون :آل ع ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــران ،آل
الخطيب ،آل املوسوي.

انـ ـتـ ـقـ ـل ــت ال ـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه ت ـع ــال ــى
املرحومة
الحاجة جميلة محمد حمادة
أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج مـحـمــد
حسني جعفر
اوالدها :حسان (وزارة الصحة)
ويوسف وحسني وعفيف جعفر
اشقاؤها :املرحوم مرعي وحسن
وعلي حماده
اصهرتها :املرحوم الحاج زهير
زهري والسيد عدنان الحسيني
ووريـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـثـ ـ ــرى فـ ـ ــي الـ ـنـ ـج ــف
االشرف
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي يـ ــوم الـخـمـيــس
امل ـ ـ ــواف ـ ـ ــق  2اي ـ ـ ـ ــار فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
الـتـخـصــص والـتــوجـيــه العلمي
– الـ ـجـ ـن ــاح قـ ـ ــرب م ــدي ــري ــة ام ــن
الدولة من الساعة الثالثة حتى
السادسة عصرًا.
وت ـ ـقـ ــام ذك ـ ـ ــرى االسـ ـ ـب ـ ــوع ن ـه ــار
االحد املوافق  5ايار في حسينية
بلدة ياطر الساعة العاشرة.
اآلسـ ـ ـف ـ ــون :ح ــرك ــة أم ـ ــل وع ـم ــوم
اهالي بلدتي ياطر والقماطية
إنا لله وإنا اليه راجعون
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إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـم ــة ص ـغ ـب ــن امل ــدن ـي ــه
(الرئيس التقي)
ب ـم ـع ــام ـل ــة االحـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــه رق ــم
 2019/27امل ـقــدمــه م ــن امل ـس ـتــدعــي علي
حـ ـس ــن شـ ـ ــرف وال ـ ـ ـ ــذي ادل ـ ـ ــى ف ـي ـه ــا أن ــه
أثـ ـن ــاء االج ـت ـي ــاح االس ــرائ ـي ـل ــي ب ـتــاريــخ
 1985/2/27توفي املرحوم والده حسن
علي شــرف وبسبب غيابهم عــن البلدة
حـيـنـهــا ك ـلــف م ـخ ـتــار م ـش ـغــرة بتنظيم
وثيقة وفــاة لوالده ومنذ فترة تبني انه
تاريخ وفــاة والــده في سجالت النفوس
هو  1997/2/10وطلب تصحيح تاريخ
وفــاة والــده حسن علي شرف من تاريخ
 1997/2/10الى .1985/2/27
ف ـمــن ل ــه اعـ ـت ــراض ع ـلــى ذلـ ــك ان يـتـقــدم
باعتراضه ضمن مهلة عشرين يومًا من
تاريخ نشر هذا االعالن وتعليق نسخه
عنه على لوحات اعالنات املحكمه واال
يعتبر كل تدبير بعد انتهاء هذه املهلة
نافذًا حتى القرار النهائي.
رئيس القلم
أحمد مصطفى
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/422
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ح ـســن ح ـســن بــوكــالــة
املحامي رفيق حمدان
املنفذ عليهم :سليم معلم ورفاقه
السند التنفيذي :الحكم الصادر بتاريخ
 2018/4/5بالرقم  2018/35عن جانب
محكمة بداية النبطية واملتضمن اعتبار
العقار  357من منطقة كفررمان العقارية
غير قــابــل للقسمة عينًا وطــرحــه للبيع
باملزاد العلني على اساس سعر الطرح
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/6/25 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/10/3 :
العقار املوصوف:
 2400سهمًا من العقار  357من منطقة
كـ ـف ــررم ــان ال ـع ـق ــاري ــة عـ ـب ــارة ع ــن ارض
بـ ـع ــل س ـل ـي ــخ ت ـ ـ ــزرع حـ ـب ــوب وص ــال ـح ــة
للبناء ،يحده غربًا تصوينة من الحجر
ال ـص ـخ ــري ت ــاب ـع ــة ل ـل ـع ـقــار امل ـ ـجـ ــاور لــه
وج ـنــوبــا ي ــوج ــد ق ـبــو او ب ــرك ــة ويــوجــد
ضـمـنــه اح ـج ــار قــدي ـمــة ال ـع ـهــد م ــن نــوع
البازيلت القديمة.
مساحته 2240 :م2
التخمني 224000 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 132702 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2019/5/30الـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها واال ّ
عد مقامًا مختارًا
ً
ل ــه م ــا ل ــم ي ـك ــن م ـم ـث ــا ب ـم ـح ــام ،وعـلـيــه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
للعقار املـطــروح ودف ــع الثمن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/736
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ح ـســن ح ـســن بــوكــالــة
املحامي رفيق حمدان.
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :أم ــن ال ـبــراه ـيــم فــرحــات
ورفاقه
السند التنفيذي :الحكم الصادر بتاريخ
 2018/1/16بالرقم  2018/2عن جانب
محكمة بداية النبطية واملتضمن اعتبار
العقار  841من منطقة كفررمان العقارية
غير قــابــل للقسمة عينًا وطــرحــه للبيع
باملزاد العلني على اساس سعر الطرح
وتوزيع الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/11/19 :
تاريخ تبليغ االنذار2019/2/16 :
العقار املوصوف:

 2400سهمًا من العقار  841من منطقة
كفررمان العقارية عبارة عن قطعة ارض
صـخــريــة ال بـنــاء عليها ويــوجــد طريق
غير شرعية "طريق سيارة" منفذة على
ارض الواقع وغير موجودة على االفادة
العقارية.
مساحته 5060 :م2
التخمني 632500 :د.أ.
بدل الطرح بعد التخفيض 537625 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2019/5/30الـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها واال ّ
عد مقامًا مختارًا
ً
ل ــه م ــا ل ــم ي ـك ــن م ـم ـث ــا ب ـم ـح ــام ،وعـلـيــه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
للعقار املـطــروح ودف ــع الثمن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب

التنفيذي ومــرفـقــاتــه وات ـخــاذ مـقــام لكم
ضمن نطاقها والـجــواب بمهلة  10ايام
م ـه ـلــة االن ـ ـ ــذار و 20ي ــوم ــا م ـه ـلــة الـنـشــر
وب ــان ـق ـض ــائ ـه ــا ي ـع ـت ـب ــر كـ ــل ت ـب ـل ـي ــغ لــك
ضمن نطاقها صحيحًا ويصار ملتابعة
التنفيذ حتى آخر املراحل.
مأمور التنفيذ
شادي ديب

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالن قضائي
بتاريخ  2018/6/26صــدر عــن املحكمة
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة امل ــدن ـي ــة ف ــي صـ ـي ــدا "غ ــرف ــة
ال ــرئ ـي ــس ف ــرن ـس ــوا الـ ـي ــاس" ق ـ ــرار سجل
بــرقــم  2018/47تــاريــخ  2018/6/26في
ال ــدع ــوى امل ـق ــدم ــة م ــن ال ـش ــرك ــة الـعــاملـيــة
لالستثمار واالبداع "حلى" ش.م.م .بوجه
املــدعــى عليهم اي ـمــان ح ـمــدان ورفــاقـهــا
والـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى بـ ـشـ ـط ــب سـ ـج ــل االس ـ ــم
التجاري  Almeraمــن السجل التجاري
في النبطية والزام الجهة املدعى عليها
ب ــات ــاف ك ــل االش ـ ـ ـ ــارات ع ــن ال ـيــاف ـطــات
واالعالنات وفي االوراق وعلى البضائع
الـ ـت ــي ت ـت ـض ـم ـن ـهــا الـ ـع ــام ــة ال ـت ـج ــاري ــة
م ــوض ــوع ال ــدع ــوى وذل ــك ايـنـمــا وج ــدت
واغالق كل املواقع االلكترونية ووسائل
ترويج املاركة املقلدة واالمتناع عن اي
عمل يعد بمثابة مزاحمة غير مشروعة
وذلك خالل شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن تبليغ سندًا الحكام املادة  409أ.م.م.
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
باملعاملة التنفيذية رقم 2019/49
للمنفذ عليه :محمد علي سلطان العشي
السعدي
بمقتضى املعاملة التنفيذية2019/49 :
املنفذة بوجهك مــن املنفذ :بنك بيروت
ش.م.ل .بوكالة املحامي جوزيف شحاده.
يقتضي حـضــورك لقلم الــدائــرة بــالــذات
او بالواسطة القانونية الستالم االنذار
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تعلن مؤسسة عامل الدولية ،املصيطبة ،شارع داوود أبو شقرا ،مبنى عامل
عن فتح باب التقديم ملناقصة أدوية
املوضوع :رشاء أدوية لزوم مؤسسة عامل الدولية
تدعو مؤسسة عامل الدولية رشكات االدوية املستوردة  /املوزعة املشاركة يف هذه
املناقصة يف لبنان.
رشوط ومستندات املناقصة:
يتوجب عىل الرشكات املهتمة يف خوض هذه املناقصة التق ّدم الستالم دفرت الرشوط
العام والخاص من الساعة العارشة صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر ،وذلك كل أيام
األسبوع ما عدا السبت واألحد ما بني  2أيار  2019ولغاية  10أيار  ،2019من مركز
مؤسسة عامل الرئييس ،املصيطبة ،شارع داوود أبو شقرا ،مبنى عامل ،الطابق الثاين
لدى السيدة ديانا الكعيك.
تقديم العروض النهائية:
يجب عىل الرشكات التي تود املشاركة يف املناقصة تقديم امللف كامالً مع عروض
األسعار يف مهلة محددة يجب أن يتم تسليمها مبارشة إىل مكتب املؤسسة ،عىل
العنوان املذكور أعاله لغاية  16أيار  ،2019قبل الساعة م.03:30
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