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إعالنات

يضاف القرض الجديد إلى  93مليار دوالر هي مجمل الديون الخارجية (أ ف ب)

مصر

«العاصمة اإلدارية الجديدة»:
ديون ودعاية ...وال حياة
عاصمة الديون
والقروض .هكذا
يمكن تسمية
مشروع العاصمة
اإلدارية الجديدة على
أطراف القاهرة.
مشروع ضخم
يعتمد على تشييد
األكبر واألضخم
من كل شيء على
مستوى القارة
السمراء ،وآخره
«أعلى برج في
إفريقيا» ،وكل ذلك
بديون وقروض من
دون مردود مباشر
القاهرة ــــ جالل خيرت
استمرارًا لسياسة االستدانة واستنفاد
الـعـمـلــة الـصـعـبــة م ـنــذ م ـجــيء الــرئـ ّيــس
امل ـصــري ،عبد الـفـتــاح السيسي ،وقعت
الدولة قرضًا صينيًا جديدًا بقيمة ثالثة
مـلـيــارات دوالر لتنفيذ مـشــروع «أعلى
برج في إفريقيا» ضمن مجموعة أبراج
ُ
سـكـنـيــة ســتـب ـنــى ف ــي ال ـح ــي الـحـكــومــي
في العاصمة اإلداريــة الجديدة .ووضع
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـف ــى م ــدب ــول ــي،
ال ـح ـجــر األس ـ ــاس ل ـل ـبــرج ق ـبــل أســاب ـيــع،
على رغم أن التمويل الالزم غير متوافر
ك ـل ـيــا ،إذ جـ ــرى ال ـت ــواف ــق ع ـلــى تـنـفـيــذه
ب ـت ـمــويــل م ــن م ـج ـمــوعــة ب ـن ــوك صينية
ً
بـقـيــادة بـنــك « ،»ICBوصـ ــوال إل ــى بناء
أبراج عدة ضمن التصور الجاري ،على

َّ
أن ُينفذ في غضون عامني.
وال يــدخــل ه ــذا ال ـق ــرض ضـمــن ق ــروض
«امل ـحــروســة» الـتــي تصل إلــى  93مليار
دوالر حتى اآلن ،ألن الحكومة ضامنة
لــه وليست ملزمة بـســداده ،فاالقتراض
جــرى باسم «شركة العاصمة اإلداريــة»
الـتــي تــديــر م ـشــروع الـبـنــاء كـلـيــا .وهــذه
الشركة ّ
تأسست بنسبة  %49لـ«هيئة
املجتمعات العمرانية» التابعة لــوزارة
اإلس ـك ــان ،و %51لــ«الـهـيـئــة الهندسية
للقوات املسلحة» التابعة للجيش .لكن
ستكون
توقيعه مع الحكومة يعني أنها
ُّ
ملزمة بسداد قيمته كاملة في حال تعثر
الشركة في ذلك جراء صعوبة استغالل
األبراج ،وطرق بيعها وتسويقها .كذلك
ف ــإن ال ـق ــرض نـفـســه ج ــزء م ــن ال ـق ــروض
التي حصل عليها السيسي من الصني
للعاصمة الجديدة ،ومنها قرض بقيمة
 1.2مليار دوالر لتنفيذ قطار كهربائي
سريع يربط العاصمة اإلدارية باملنطقة
املـحـيـطــة ب ـهــا ،عـلـمــا أن ال ـق ـطــار يـجــري
ّ
تنفيذه ليتمكن مستقلوه من الوصول
ُ
إل ـ ــى م ـ ـتـ ــرو األن ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـك ـمــل
توسعته حاليًا لتغطية جميع مناطق
القاهرة.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـعـ ـم ــل امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع والـ ـصـ ـح ــف
املـصــريــة على الـتــرويــج ملــا ُيبنى داخــل
العاصمة على أنــه األعلى أو األكبر في
ّ
الحي الحكومي
القارة ،تعد الدولة بأن
س ـي ـك ــون م ــن «أهـ ـ ــم املـ ــراكـ ــز امل ــال ـي ــة فــي
إفريقيا والشرق األوســط» ،رغم أنها لم
تقدم حتى اآلن تصورًا آللية عمله ،إذ لم
تشرح الحكومة كيف ستقنع الشركات
ال ـعــامل ـيــة بـنـقــل مـشــاريـعـهــا إل ــى مـصــر،
وال الشركات العاملية تظهر سعيًا إلى
ّ
كمقر
االستفادة من العاصمة الجديدة
إلداراتها في الشرق األوسط ،وال سيما
التعقيدات الناتجة مــن القيود
فــي ظــل
ً
الحكومية ،مضافة إليها القيود البنكية
التي ال تــزال مفروضة على التعامالت
املالية ،وهو ما دفع أكثر من شركة إلى
إبداء مالحظات من دون حلول حكومية
حاسمة.
مــع ذل ــك ،ت ــواصــل ال ــدول ــة دع ــم مـشــروع
العاصمة اإلدارية بكل السبل ،على رغم
مـعــوقــات أســاسـيــة ،منها ُبـعــد موقعها
ووج ــوده ــا فــي مـكــان م ـعــزول عــن عامة
الـ ـشـ ـع ــب ،خ ــاص ــة مـ ــع غـ ـي ــاب اإلسـ ـك ــان

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
نعيمة عبد الرزاق قانصوه
ولداها :ياسر وعلي
أص ـهــرت ـهــا :ع ـلــي م ــدل ــج ،ع ـلــي طــه،
علي شاهني ونزار قانصوه
ت ــوارى الـثــرى الـيــوم السبت  4أيــار
 2019الساعة الـحــاديــة عشرة قبل
الظهر في بلدتها الهرمل.
تقبل التعازي طيلة أيــام األسبوع
في منزلها في الهرمل.

االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وامل ـ ـتـ ــوسـ ــط ،واقـ ـتـ ـص ــاره
ع ـل ــى الـ ـف ــاخ ــر وامل ـن ـت ـج ـع ــات الـسـكـنـيــة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـنـ ـف ــذه ــا الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
وت ـب ـي ـع ـهــا ب ــأسـ ـع ــار ال ت ـن ــاس ــب ف ـئــات
املصريني .وعلى رغم تواصل
كثيرة من
ّ
االن ـت ـق ــادات ،ت ـضــخ الـحـكــومــة مـلـيــارات
ّ
الحي الحكومي الذي
الجنيهات إلنشاء
ي ـضـ ّـم مـبــانــي فـخـمــة لجميع ال ـ ــوزارات،
ومليارات أخرى إليصال البنية التحتية
واملـ ـ ــرافـ ـ ــق إلـ ـ ــى امل ـن ـط ـق ــة الـ ـصـ ـح ــراوي ــة
ً
ال ـتــي ي ـقــام عـلـيـهــا امل ـش ــروع ،ف ـضــا عن
تـمــديــد شبكة ط ــرق داخـلـيــة هــي األكـبــر
مــن نوعها داخــل امل ــدن .أمــا العائد بعد
مبان فخمة
أكثر من ثالث سنوات ،فهو
ٍ

ّ
تلقت القاهرة قرضًا
جديدًا من الصين بقيمة
 3مليارات دوالر

ظهرت مالمحها أو اكتملت من دون أن
تكون لها ضرورة ملحة.
وك ــان الـتـصــور األول ــي للحكومة يقوم
ع ـلــى ان ـت ـقــال املــوظ ـفــن إل ــى ال ـع ـمــل في
العاصمة اإلدارية ،وذلك بتوفير مساكن
ق ــري ـب ــة .وب ـي ـن ـمــا اخ ـت ـي ــرت مــدي ـنــة بــدر
القريبة منها لتكون مكان إسكان ذوي
الدخول األقل ،أظهرت الدراسات صعوبة
دفع العاملني املبالغ التي ستطلب لبيع
الشقق في هــذه املدينة ،أو حتى توفير
إيجارها ،خاصة أن األسعار زادت كثيرًا
ولــم يعد ممكنًا بيع الــوحــدات بأقل من
سعرها ،وهــي معضلة تقول الحكومة
إنها تحاول البحث عن حل لها.
من جهة أخرى ،تواصل الدولة الضغط
ع ـلــى ال ـش ــرك ــات ال ـع ـق ــاري ــة لــاسـتـثـمــار
فــي العاصمة الجديدة بــاألمــر املباشر،
مقابل ضمان عدم تعرض هذه الشركات
لـ ـلـ ـمـ ـض ــايـ ـق ــات ،وإس ـ ـ ـنـ ـ ــاد مـ ـش ــروع ــات
حـكــومـيــة أخـ ــرى إل ـي ـهــا ،وه ــو م ــا تـكــرر
أخ ـي ـرًا مــع رج ــل األع ـم ــال ه ـشــام طلعت
مـصـطـفــى .ت ـقــول م ـص ــادر إن الـحـكــومــة

تطلب االستثمار مــن الـشــركــات ،لكنها
ال ت ـس ــدد ،وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ال يمكن
أحـ ـدًا أن يـطــالــب بـبــاقــي مستحقاته أو
يهدد بإيقاف التنفيذ ،ألن املشروع ُينفذ
بتعليمات رئاسية وإشراف مباشر من
الجيش ،فــي وقــت أصبحت فيه األرض
تـ ـض ـ ّـم م ـب ــان ــي ف ـخ ـمــة م ــن دون وج ــود
حياة .وهذا ما اضطر الشركات الخاصة
إل ــى ع ــرض تـسـهـيــات وص ـلــت إل ــى 15
عامًا كمدة للسداد ،وبدفعة مقدمة ،%5
والهدف الحصول على زبائن وسيولة،
وبـمـعـنــى أدق تـقـلـيــل ال ـخ ـســائــر ،علمًا
انه توقفت عملية طرح عقارات جديدة
للبيع فــي الـعــاصـمــة بـعــد الــركــود الــذي
شهده الطرح األول.
أما أكبر جامع وأكبر كنيسة افتتحهما
السيسي بداية العام الـجــاري ،فتقريبًا
ال ي ــوج ــد ف ـي ـه ـمــا مـ ـصـ ـل ــون .وامل ـس ـجــد
والكنيسة أعلنت «الهيئة الهندسية»
أنـهــا لــم تــدفــع للشركات الـتــي نفذتهما
س ــوى  %25مــن الـتـكـلـفــة ،مــع إجـبــارهــا
على تنفيذهما في أقل من عامني .وحتى
البابا تــواضــروس الثاني ال يــزال يقيم
في الكتدرائية املرقسية في العباسية،
ول ـ ـ ــم يـ ـق ــم ف ـ ــي «الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة األكـ ـ ـب ـ ــر فــي
إفريقيا» سوى قداس عيد امليالد بسبب
حـضــور السيسي للتهنئة ،كـمــا اعـتــاد
كــل ع ــام .أم ــا ال ـقــداس ال ــذي لــم يحضره
في عيد القيامة ،فأقيم بنحو اعتيادي
في الكاتدرائية املرقسية في العباسية.
وباالنتقال إلى الفندق الفخم ،ال توجد
حجوزات تقريبًا ،وال يقيم هناك إال قادة
عسكريون محدودون وبعض الضيوف
األجانب الذين يعملون استشاريني في
املشروع ،لتصل نسبة الشغور إلى %90
في غالبية األوقات.
وإذا كانت الدولة تراهن على تحصيل
ع ـ ــوائ ـ ــد م ـ ــن ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل ،ف ـ ــا ي ـ ـبـ ــدو ه ــذا
ال ـت ـح ـص ـيــل ق ــري ـب ــا ،وال س ـي ـمــا ف ــي ظــل
تــوقـعــات بانهيار فــي أسـعــار الـعـقــارات
ب ـعــد ال ـت ـع ـث ــرات ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي تــواجــه
ً
امل ـش ـتــريــن أخـ ـيـ ـرًا ،ف ـضــا ع ــن مـشـكــات
أخ ــرى مرتبطة بــانـسـحــاب شــركــات من
ال ـع ــاص ـم ــة ،ومـ ـح ــاول ــة ش ــرك ــات أخ ــرى
ال ـح ـصــول ع ـلــى تـسـهـيــات م ــن الـبـنــوك
ل ـت ـمــويــل م ـشــروعــات ـهــا ف ــي ظ ــل تـقـيـيــد
البنك املــركــزي االق ـتــراض للمشروعات
العقارية.

زوجته ليليان جان شامي
ابـ ـن ــه إيـ ـل ــي جـ ــو روف ـ ــاي ـ ــل زوج ـت ــه
سنتيا كرم وعائلتهما
ابـنـتــه شــرمــن ج ــو روف ــاي ــل زوج ــة
موريس جميل اسكندر وعائلتهما
أشقاؤه:
هدى الياس روفايل أرملة املرحوم
الــدكـتــور ريـمــون األسـمــر وأوالده ــا
وعائالتهم
سـ ــامـ ــي ال ـ ـيـ ــاس روف ـ ــاي ـ ــل زوجـ ـت ــه
كارول جورج ّ
رحيل وعائلتهما
الـ ــدك ـ ـتـ ــور نـ ــديـ ــم ال ـ ـيـ ــاس روفـ ــايـ ــل
زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه نـ ـيـ ـلـ ـل ــي إدوار ص ـ ـ ــادر
وأوالدهما وعائالتهم
عــائ ـلــة امل ــرح ــوم ــة س ـم ـيــرة ال ـيــاس
روفايل زوجة نجيب عبد النور
س ـم ـيــرة جـ ــورج ع ـبــد ال ـن ــور أرم ـلــة
املـ ــرحـ ــوم م ــوس ــى الـ ـي ــاس روف ــاي ــل
وأوالدها وعائالتهم
إل ـ ـهـ ــام رئـ ـي ــف عـ ـب ــد األح ـ ـ ــد أرمـ ـل ــة
املـ ـ ــرحـ ـ ــوم فـ ــريـ ــد الـ ـ ـي ـ ــاس روفـ ــايـ ــل
وأوالدها وعائالتهم
وع ـمــوم ع ــائ ــات :روف ــاي ــل ،شــامــي،
خ ـل ـي ـفــة ،كـ ـ ــرم ،اسـ ـكـ ـن ــدر ،األسـ ـم ــر،
رح ـ ّـي ــل ،ص ـ ــادر ،ع ـبــد الـ ـن ــور ،عـبــد
األح ــد ،ط ــراد ،خ ــوري وأنـسـبــاؤهــم
فــي الــوطــن واملـهـجــر يـنـعــون إليكم
بمزيد من الحزن واألســى فقيدهم
الغالي املرحوم
جو الياس روفايل
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم
الجمعة  3أيار  2019في كاتدرائية
م ـ ـ ــار جـ ــرجـ ــس امل ـ ــارون ـ ـي ـ ــة ،وس ــط
ب ـ ـيـ ــروت ،ث ــم ي ـن ـقــل ال ـج ـث ـم ــان ال ــى
مسقط رأس ــه دلـبـتــا ،حـيــث ي ــوارى
في ثرى مدافن العائلة.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
ص ــال ــون ك ــات ــدرائ ـي ــة م ــار جــرجــس
ً
ابتداء من
املارونية ،وسط بيروت
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
وب ـع ــد ال ــدف ــن ف ــي ص ــال ــون كنيسة
مــار يـعـقــوب ،دلبتا لغاية الساعة
ً
مساء.
السادسة
ويــومــي السبت واألح ــد  4و 5أيــار
 2019فــي صــالــون كــاتــدرائ ـيــة مــار
جــرجــس امل ــارون ـي ــة ،وس ــط بـيــروت
اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة الـحــاديــة عشرة
قبل الظهر لغاية الساعة السادسة
ً
مساء.

مجلس إدارة وموظفي وعمال
شركة املطبعة العربية ش.م.ل
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألس ــى فقيدهم الـغــالــي املــأســوف
عليه املرحوم
جو الياس روفايل
(املؤسس والرئيس الفخري)

مجلس إدارة وموظفي وعمال
شركة راك للورق والكرتون ش.م.ل
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألس ــى فقيدهم الـغــالــي املــأســوف
عليه املرحوم
جو الياس روفايل
(املؤسس والرئيس الفخري)
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ّبسم الله ّالرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا
الغالي املرحوم
عادل عبد الحسن جابر
والــدتــه :املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
حسني محسن شميساني
زوجته :الحاجة نظلة الشيخ عبد
الله نعمة
أوالده  :عبير زوجة لقمان مصطفى
الجوني ،شادي زوجته فرح فاروق
عواضة وعامر
زوجته آية حسن جابر وهشام
أخـ ـ ــواه :امل ــرح ــوم ــان ال ـح ــاج ف ــوزي
جابر والحاج غالب جابر
أخواته :الحاجة رأفة أرملة املرحوم
ال ـ ـح ـ ــاج قـ ــاسـ ــم مـ ـحـ ـم ــد ح ـ ـمـ ــادي،
واملرحومة الحاجة إكرام
زوجة السيد حسن علوش
أن ـس ـب ــاؤه :الـشـيــخ حـســن عبدالله
نعمة ،الشيخ حسني عبدالله نعمة،
الدكتور علي نعمة ،الحاجة
سناء أرملة املرحوم الدكتور محمد
مهنا ،والسيدة فاطمة زوجة السيد
جعفر محمد
جواد شرف الدين
ِّ
ُصلي على جثمانه الطاهر ،حيث
ووري ال ـث ــرى ن ـهــار الـخـمـيــس في
ال ـث ــان ــي م ــن ش ـه ــر أيـ ـ ــار  2019فــي
جبانة بلدته النبطية.
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي ف ـ ــي مـ ـن ــزل ــه فــي
النبطية بجانب تمثال حسن كامل
ال ـص ـبــاح ،الـطــابــق الـثــالــث لـلــرجــال
وال ـطــابــق الـخــامــس لـلـنـســاء طــوال
أيام األسبوع.
تصادف نهار السبت  4أيار ذكرى
مرور ثالثة أيام على وفاته ،وبهذه
املناسبة تتلى آي من الذكر الحكيم
ومجلس عــزاء عــن روحــه الطاهرة
عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـص ـرًا
لـلــرجــال فــي ال ـنــادي الحسيني في
ال ـن ـب ـط ـيــة ول ـل ـن ـســاء ف ــي حـسـيـنـيــة
السيدة زينب (ع) ،النبطية
تقبل التعازي نهار الثالثاء  7منه
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،قرب أمن الدولة من الساعة
ً
مساء.
الثالثة ولغاية السابعة
اآلسفون آل جابر ،نعمة ،آل جوني،
عـ ــواضـ ــة ،ش ـق ـي ــر ،خـ ـي ــاط وع ـم ــوم
أهالي بلدة النبطية.

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى أسبوع على وفاة املرحومة
الحاجة جميلة محمد حمادة
أرملة املرحوم الحاج محمد حسني
جعفر
أوالدهـ ـ ــا :ح ـســان (وزارة الـصـحــة)
ويوسف وحسني وعفيف جعفر
اش ـقــاؤهــا :املــرحــوم مــرعــي وحسن
علي حمادة
اص ـهــرت ـهــا :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج زهـيــر
زهري والسيد عدنان الحسيني
ووريت الثرى في النجف األشرف
ت ـقــام ذك ــرى األس ـب ــوع ن ـهــار األحــد
املوافق في  5أيار في حسينية بلدة
ياطر الساعة العاشرة صباحًا.
اآلسفون :حركة أمل وعموم أهالي
بلدتي ياطر والقماطية

إعالن
تـعـلــن شــركــة ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـل ــة ـ ـ ـ ـ الـ ـق ــاديـ ـش ــا ع ـ ــن اسـ ـ ـت ـ ــدراج
ل ـل ـعــروض ل ـشــراء  250ص ـنــدوق اوراق
متتالية على نسختني  NCRقياس × 11
 14.50انش سعة الصندوق  1000ورقة
  250صندوق ايصاالت كهرباء ملونةطـبــاعــة وجـهــن سـعــة الـصـنــدوق 1000
ورقة وكل ورقة  6ايصاالت ،وذلك وفق
املــواص ـفــات الفنية وال ـش ــروط االداري ــة
املحدaدة في دفتر الشروط الذي يمكن
الـحـصــول عـلــى نسخة عـنــه لـقــاء مبلغ
مئة الــف لـيــرة لبنانية (تـضــاف )TVA
مــن دائ ــرة ال ـشــؤون املشتركة فــي مركز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة
 8صباحًا و 12ظـهـرًا مــن كــل يــوم عمل
باستثناء يــوم الجمعة لغاية الساعة
 11ظهرًا.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ي ــوم
االربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  22أيـ ـ ــار 2019
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
نائب مدير القاديشا
رئيس مصلحة االستثمار
املهندس عبد الرزاق بارود
التكليف 762
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1438
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :رش ـي ــد ج ــرج ــي مقبل
وكيله االستاذ سمير زخور
املنفذ عليه :علي محمد حسني العشي
الحدت  -شارع الجاموس
مـ ـش ــروع االن ــدل ــس ب ـنــايــة ع ـص ــام /5/
الطابق االول.
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي :سـ ـ ـن ـ ــد ب ـق ـي ـم ــة
/23695/د.أ .عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز - 2015/9/10 :تاريخ
تسجيله2015/9/17 :
ً
اوال :امل ـط ــروح لـلـبـيــع 2400 :سـهــم من
العقار  /1678قسم  6الحدت:
م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وط ـ ـعـ ــام ومـ ـم ــر ال ــى
غــرف ـتــن وم ـط ـبــخ وح ـمــامــن وشــرفــات
طابق اول  -حق مختلف خاضع لنظام
ادارة العقد  -يشترك بملكية القسمني 1
و 3وما ورد عليهما  -له موقف سيارة
رق ـ ــم  6ارضـ ـ ــي  -ت ــأم ــن ك ــام ــل ال ـع ـقــار
رضـ ــائـ ــي درج ـ ـ ــة اول ـ ـ ــى ح ـس ــب شـ ــروط
العقد بنك لبنان واملهجر  /علي العشي
بقيمة  99مليون ليرة لبنانية  -تخطيط
مل ـص ـل ـحــة االمـ ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة  -ت ـصــديــق
تخطيط املــرســوم  72/3367ويلغى كل
تخطيط ســابــق لـهــذا املــرســوم بملف 5
الحدت  -وضــع يد قــرار  99/108بملف
على /34م  - 2236مخالفة بناء بموجب
كتاب التنظيم املدني بعبدا عدد /450م
تاريخ  2011/7/25بملفه.
مساحته/110/ :م 2تقريبًا
التخمني/176000/ :د.أ – .الـطــرح بعد
التخفيض /95040/ :%10د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وق ـ ــد ت ـحــدد
م ــوع ــد امل ــزاي ــدة ن ـه ــار ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع
في  2019/5/21الساعة الحادية عشر
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ــروط ال ـبـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مقبول بــاســم رئـيــس دائــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عليه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االحــالــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم2017/258 :
طالب التنفيذ :محمد محمود يونس
املنفذ عليه :قاسم محمد بشروش

ط ـ ــال ـ ــب االش ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراك :خ ـ ـضـ ــر خـ ــروبـ ــي
ً
تحصيال للدين البالغ  1300د.أ .وثالثة
ماليني ل.ل.
طــالــب االشـ ـت ــراك ب ـنــك ب ـي ــروت ش.م.ل.
ً
تحصيال لدينه البالغ  6154701ل.ل .و
1109.62د.أ.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :شـيــك بـقـيـمــة الــديــن
 26000د.أ .عدا اللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/6/1 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/6/17 :
تاريخ قرار الحجز 2017/9/7 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري 2017/9/7
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
 2017/10/16وت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه:
2018/2/26
العقار املوصوف:
 2400س ـه ـمــا م ــن ال ـق ـســم B/ 16/915
حبوش العقارية وهــو عبارة عن شقة
سكنية تقع في الطابق االول من املبنى
وذلــك لجهة اليمني الشرقي ،ويحتوي
على مدخل ومطبخ وكوريدور وخمس
غرف وحمامان و 3شرفات.
مساحته 154 :م2
التخمني 100100 :د.أ.
الطرح بعض التخفيض 54054 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2019/6/13الساعة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
ت ـ ـطـ ــرح هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ل ـل ـب ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد
العلني العقار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى
الــراغــب بــالـشــراء اي ــداع بــدل الـطــرح في
ق ـلــم الـ ــدائـ ــرة ب ـمــوجــب ش ـيــك مـصــرفــي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة لــه ضـمــن نطاقها
واال ع ــد م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه م ــا ل ــم يكن
ً
ممثال بمحام ،وعليه االطالع على قيود
الصحيفة العينية للعقارات املطروحة
ودف ـ ــع ال ـث ـم ــن والـ ــرسـ ــوم ض ـم ــن املـهـلــة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ
على عهدته.
مأمور التنفيذ
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور
غرفة القاضي ستيفاني الراسي
املعاملة التنفيذية رقم2015/124 :
امل ـن ـف ــذ :م ـص ــرف فــرن ـس ـب ـنــك ش.م.ل– .
وكيلته املحامية جمانة عويدات.
املـنـفــذ عـلـيــه :مـحـمــد كـمــال مـحـمــد عمر
عبد الغفور.
امل ــوض ــوع :ع ـقــد ق ــرض م ــن اج ــل ش ــراء
مسكن مع تأمني من الدرجة االولى.
قـيـمــة ال ــدي ــن/174.613.68/ :د.أ .عــدا
اللواحق.
تــاريــخ تبليغ االنـ ــذار مــن املـنـفــذ عليه:
2016/3/24
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـضـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـق ـ ــار:
2018/9/27
تاريخ تسجيله 2018/1/19
العقار املطروح للبيع :القسم  C/6/من
العقار /1323الدامور.
وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ش ـق ــة س ـك ـن ـيــة ضـمــن
ب ـنــاء سـكـنــي شـبــه ح ــدي ــث ،مـشـيــد منذ
حــوالــي عشر سـنــوات ،تقع فــي الطابق
ال ـثــانــي لـلـجـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ،م ـكــونــة من
مدخل وصالون وطعام وجلوس وممر
وثــاث غــرف ومطبخ وحمامني وخالء
وشرفات.
الحالة العامة للشقة :وســط ،من النوع
مــا دون ال ـت ـجــاري ،وال ـب ـنــاء مـطــل على
البحر .مساحته 173 :م.م.
حدوده :الغرب :عقار غير مبني ،الشرق:
الـ ـط ــري ــق ،الـ ـشـ ـم ــال :عـ ـق ــار غ ـي ــر مـبـنــي
والجنوب :عقار غير مبني.
قيمة التخمني /118.000/ :د.أ .حسب
تقرير الخبير.
قيمة الطرح /70.800/ :د.أ.
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار االربعاء
الواقع في  2019/5/29الساعة الحادية
عشرة من قبل الظهر امام رئيس دائرة
تنفيذ الدامور.
عـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء وق ـبــل املـبــاشــرة
بــاملــزايــدة ان ي ــودع بــاســم رئـيــس دائــرة
تنفيذ الدامور او مصرف مقبول قيمة
الطرح املقدر وأن يتخذ محل اقامة له

ضـمــن ن ـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة اذا ل ــم يكن
لــه مـقــام فيها وعـلـيــه خ ــال ثــاثــة ايــام
ال ـت ــي ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دفـ ــع ال ـث ـم ــن تـحــت
طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا تلي
االحــالــة دف ــع الـثـمــن ورس ــم الــداللــة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ
يمامة الحجار
إعالن قضائي
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـح ـك ـم ــة جـ ــويـ ــا امل ــدنـ ـي ــة،
القاضي ريشار السمرا
ب ــدع ــوى االح ـ ـ ــوال الـشـخـصـيــة املـقــدمــة
مــن املستدعي طــرمــاح علي سحمراني
وك ـي ـلــه س ـم ـيــر ي ــوس ــف ال ــزي ــن ،اس ــاس
 2019/116م ــوض ــوع ـه ــا ح ـص ــر ارث
مـ ــدنـ ــي لـ ـلـ ـم ــرح ــوم ن ـع ـي ــم امـ ـ ــن ض ـي ــا،
قـ ـ ــرر حـ ـض ــرة ال ــرئـ ـي ــس ن ـش ــر خــاصــة
االستدعاء املتضمن اعالن وفاة الغائب
نعيم امني ضيا مواليد  1890من بلدة
بافليه بتاريخ  2019/2/19املهاجر الى
االرجـنـتــن فــي الـعــام  1910وان والــديــه
تــوفـيــا قـبـلــه وان ـح ـصــر ارثـ ــه بشقيقته
الــوحـيــدة مـيــرا امــن ضيا وال وارث له
سواها.
م ـه ـل ــة االع ـ ـت ـ ــراض ع ـ ـشـ ــرون ي ــوم ــا مــن
تاريخ النشر.
رئيس القلم
احمد جباعي
اعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
م ــوج ــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــا :م ــروى
ً
ابــراه ـيــم عـطـيــة ،مــن ب ـلــدة بـيـنــو اص ــا،
ومجهولة محل االقامة حاليًا.
بالدعوى رقم  2018/148املقدمة ضدك
مــن املـسـتــدعـيــة شــركــة وي ــدج الـعـقــاريــة
ش.م.ل .ورفاقها بوكالة املحامي عصام
ف ــارس ،تــدعــوك ه ــذه املحكمة السـتــام
الـحـكــم ال ـص ــادر عـنـهــا بــرقــم 2019/32
ب ـت ــاري ــخ  2019/4/11امل ـت ـض ـمــن ازالـ ــة
الـشـيــوع فــي الـعـقــار رق ــم  1329منطقة
بينو العقارية ،عن طريق بيعه باملزاد
ال ـع ـل ـنــي ب ــن ال ـع ـم ــوم ب ــواس ـط ــة دائـ ــرة
ال ـت ـن ـف ـي ــذ امل ـخ ـت ـص ــة عـ ـل ــى ان يـعـتـمــد
اساسًا للطرح في املزايدة االولى املبلغ
املـقــدر مــن الخبير وتــوزيــع ناتج البيع
بــن الـشــركــاء وتضمينهم النفقات كل
بنسبة حصته في امللكية ،وذلــك خالل
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
اعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
مــوجــه الــى املستدعى ضــدهـمــا :حفيظ

ً
يـعـقــوب مـطــر ،مــن بـلــدة كفرعقا اص ــا،
ونـعـيــم اس ـبــر ن ـه ــرا ،مـقـيــم ف ــي كفرعقا
ســابـقــا ،وه ـمــا مـجـهــولــي مـحــل االقــامــة
حاليًا.
بالدعوى رقم  2019/26تدعوكما هذه
املحكمة الستالم االستدعاء ومرفقاته
امل ــرف ــوع ضــدكـمــا مــن املـسـتــدعــي خليل
جـمـيــل االش ـقــر بــوكــالــة املـحــامــي سليم
بــولــس ،بــدعــوى ازالـ ــة الـشـيــوع املـقــامــة
على العقار رقم  1999من منطقة كفرعقا
ال ـع ـق ــاري ــة ،وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ن ـش ــر ه ـ ــذا االع ـ ــان،
واتخاذ مقام لكما يقع ضمن نطاق هذه
املحكمة واب ــداء مالحظاتكما الخطية
على الــدعــوى خــال مهلة خمسة عشر
يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل
تـبـلـيــغ لـكـمــا لـصـقــا عـلــى ب ــاب املحكمة
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
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