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إعالنات

العالم

إعالنات

تقرير

قال مسؤول كبير إن ثالثة من مسؤولي الميزانية
في البيت األبيض يرفضون الحضور (أ ف ب)

إجراءات عزل ترامب
تنتظر شهودًا
يرفضون الحضور
ّ
الديموقراطيون في مجلس النواب مساعيهم
يواصل
لعزل الرئيس دونالد ترامب ،عبر استدعاء شهود في اإلدارة
والبيت األبيض للحضور إلى جلسات االستماع العلنية.
وفيما يرفض معظم الموالين لترامب الحضور ،يرى
الديموقراطيون أنه ينبغي اتهام األخير بعرقلة العدالة
ح ـ ّـدد ال ـنــواب األم ـيــرك ـيــون ،الــذيــن
يقودون تحقيقًا ملساءلة الرئيس
دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ب ـ ـهـ ــدف ع ــزل ــه،
مواعيد لجولة أخرى من اإلفادات
ه ـ ـ ــذا األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ،لـ ـك ــن ع ـ ـ ـ ــددًا مــن
الشهود ّ
املهمني من البيت األبيض
رفضوا اإلدالء بشهاداتهم ،بينما
ي ـنــوي آخ ـ ــرون ،مــن بينهم بعض
املـســؤولــن فــي اإلدارة األميركية،
القيام باملثل .يأتي ذلك في الوقت
الذي يضغط فيه الديموقراطيون
إلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء املـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـنـ ـي ــة مــن
ال ـت ـح ـق ـي ــق ،ف ـي ـم ــا ُيـ ـه ـ ّـي ــئ رف ــض
املوالني لترامب املثول أمام اللجان،
ال ـت ــي ي ـقــودهــا الــدي ـمــوقــراط ـيــون،
الساحة ملعركة بني البيت األبيض
ّ
واملشرعني بشأن سلطتهم إلجراء
تحقيقات .وفي هذا املجال ،يقول
بعض الديموقراطيني إن ترامب،

شعرت دبلوماسية
سابقة بالتهديد
الكتشافها مضمون
االتصال مع زيلينسكي

ال ــذي أمــر مـســؤولــي اإلدارة بعدم
التعاون ،ينبغي أن يواجه باتهام
بعرقلة العدالة من بني االتهامات
التي يعتزمون توجيهها له ضمن
تحقيق العزل.
وق ـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤول ك ـب ـي ــر فـ ــي إدارة
تـ ــرامـ ــب إن ث ــاث ــة مـ ــن م ـس ــؤول ــي
امليزانية في البيت األبيض ،بينهم
ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال م ــدي ــر امل ـيــزان ـيــة،
يــرفـضــون بالفعل الـحـضــور أمــام
ّ
اللجان لإلدالء بإفاداتهم ،معللني
ذل ـ ـ ـ ــك ب ـ ــرف ـ ــض ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األب ـ ـيـ ــض
ل ـل ـت ـح ـق ـي ــق .وت ـع ـت ـب ــر إفـ ــادات ـ ـهـ ــم
حيوية للمساعدة فــي تحديد إن
كــان ترامب قد استغل املساعدات
األج ـ ـ ـن ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة ك ـ ــوس ـ ـي ـ ـل ـ ــة ضـ ـغ ــط

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

للحصول على خدمات سياسية.
وم ــن ال ـش ـهــود امل ـهـ ّـمــن اآلخ ــري ــن،
ال ــذي ــن ك ــان م ــن امل ـق ــرر أن يمثلوا
أم ــام ال ـل ـجــان ،كـبـيــر املـحــامــن في
مجلس األم ــن الـقــومــي فــي البيت
األب ـي ــض ج ــون أي ــزن ـب ــرغ ،وكــذلــك
روب ـ ـ ــرت ب ـل ـي ــر ،م ـس ــاع ــد الــرئ ـيــس
واملستشار األول لرئيس األركــان
باإلنابة ،أمام املحققني .كذلك ،كان
من ّ
املقرر أن يمثل مايكل إيليس،
املـحــامــي املـســاعــد األول لـتــرامــب،
وبراين ماكورماك املدير املساعد
ل ـل ـم ـي ــزان ـي ــة فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
لشؤون الطاقة ،أمام املحققني ،لكن
لـيــس ه ـنــاك م ــؤش ــرات إل ــى أنهما
سيحضران.
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،أك ــدت الـسـفـيــرة
األميركية السابقة لــدى أوكرانيا
أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ش ـ ـ ـعـ ـ ــرت بـ ــأن ـ ـهـ ــا م ـ ـ ـهـ ـ ـ ّـددة
الك ـت ـش ــاف ـه ــا م ـض ـم ــون االتـ ـص ــال
الـ ـه ــاتـ ـف ــي ب ـ ــن دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب
ون ـظ ـيــره األوكـ ــرانـ ــي فــولــوديـمـيــر
زي ـ ـل ـ ـي ـ ـن ـ ـس ـ ـكـ ــي ،ب ـ ـح ـ ـسـ ــب تـ ـق ــري ــر
نـ ـش ــر أول مـ ــن أمـ ـ ـ ــس .وقـ ـ ــد نـشــر
الــديـمــوقــراطـيــون فــي الـكــونـغــرس
أول ش ـ ـهـ ــادتـ ــن ل ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــن
ت ــم االس ـت ـمــاع ال ــى أقــوال ـهــم خــال
جـ ـلـ ـس ــات م ـغ ـل ـق ــة فـ ــي إطـ ـ ـ ــار ه ــذا
التحقيق :شهادة السفيرة السابقة
ل ــدى كـيـيــف م ــاري يوفانوفيتش
ومايكل ماكينلي مستشار وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو حتى
اسـتـقــالـتــه مـطـلــع تـشــريــن األول/
أكتوبر.
وفي املحادثة الهاتفية مع نظيره
فولوديمير زيلينسكي في تموز/
يوليو ،انتقد ترامب الدبلوماسية
التي تم استدعاؤها إلى واشنطن.
وق ـ ــال« :س ـت ــواج ــه أم ـ ـ ــورًا» .ونـشــر
ال ـب ـيــت األب ـي ــض ت ـقــري ـرًا ع ــن هــذه
املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــة .وسـ ـ ـ ـ ـ ــأل املـ ـحـ ـقـ ـق ــون
ال ـب ــرمل ــان ـي ــون يــوفــانــوف ـي ـتــش فــي
 11تشرين األول /أكتوبر عــن رد
فـعـلـهــا عـنــد قـ ــراءة ه ــذه ال ـع ـبــارة.
وأجــابــت« :لــم أفهم ما كــان يقصد
بــذلــك .كـنــت قلقة ج ـدًا وم ــا زل ــت».
ـرت ب ــأن ــك
وسـ ــألـ ــوهـ ــا« :هـ ـ ــل ش ـ ـعـ ـ ِ
مهددة؟» فأجابت« :نعم».
(رويترز ،أ ف ب)

بسم الله الرحمن الرحيم
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
انتقل الى رحمة الله تعالى فقيدنا
الغالي
املرحوم الحاج يوسف خليل
(ابو هشام)
أبناؤه :الحاج هشام وعلي وموسى
بـنــاتــه :نــاهــدة زوج ــة عــوض جعارة
وحنان زوجة محمد جابر والكاتبة
في جريدة االخبار آمال وزينب.
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج خـلـيــل
والـ ـح ــاج م ـح ـمــود وس ـع ـيــد وأح ـمــد
وال ـ ـح ـ ــاج م ـح ـم ــد وال ـ ـح ـ ــاج حـســن
واملـ ــرحـ ــومـ ــان ع ـل ــي وح ـ ـسـ ــن .وري
الثرى في جبانة بلدته البيسارية.
ي ـ ـصـ ــادف ال ـ ـيـ ــوم األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ذكـ ــرى
مــرور ثالثة ايــام على وفاته .وبهذه
املناسبة يقام مجلس عزاء عن روحه
ال ـطــاهــرة ف ــي حـسـيـنـيــة الـبـيـســاريــة
الساعة الثالثة عصرا.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل خ ـل ـيــل وآل م ـش ــورب
وعموم أهالي البيسارية.
ولكم من بعده طول البقاء

تـنـعــى ال ــراب ـط ــة امل ــارون ـي ــة رئيسها
األسبق
معالي األستاذ ميشال اده
ّ
ال ــذي تــوفــاه الـلــه بـعــد حـيــاة حافلة
بالعطاء والخدمة في سبيل وطنه
ومواطنيه.
ك ــان ال ــراح ــل عـلـمــا كـبـيـرًا م ــن أع ــام
ّ
متدينًا ،منحازًا إلى
وطنيًا،
لبنان،
ّ
اإلنسان املعذب ،حانيًا على الفقراء،
مثقفًا موسوعيًا ،وقبل أي شيء إبنًا
بــارًا بكنيسته املــارونـيــة التي التزم
وبتعاليمها ،وف ـخــورًا بإرثها
بـهــا،
ّ
وتــراثـهــا ،ومـتـجــذرًا فــي مسيحيته،
وه ـ ــي كـ ــانـ ــت ن ــاف ــذت ــه عـ ـل ــى اآلخـ ــر
الـ ـ ــذي احـ ـت ــرم ــه ،وس ـع ــى ألن يـبـنــي
معه شراكة حياة .رحمه الله رحمة
واس ـعــة فــي أخـ ــداره ،ولعائلته أحـ ّـر
العزاء وجميل الصبر والسلوان.

زوجة الفقيد يوال الياس ضوميط
أوالده سليم إده
جان كبريال إده وعائلته
مارون إده
اي ــزابـ ـي ــل إده زوج ـ ـ ــة ف ـي ـل ـيــب حـلــو
وعائلتها
الياس إده وعائلته
شقيقته جورجني إده زوجة الوزير
هنري طربيه وعائلتها
وع ــائ ــات إده ،م ـل ـح ـمــة ،ضــوم ـيــط،
مـ ــرس ـ ـيـ ــي ،ح ـ ـلـ ــو ،قـ ـبـ ـط ــي ،ط ــرب ـي ــه
وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـجــر
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن ال ـح ــزن
واألسى فقيدهم الغالي املرحوم
معالي الوزير
ميشال سليم إده
املنتقل إلى رحمته تعالى يوم األحد
الــواقــع فـيــه  3تـشــريــن الـثــانــي 2019
متممًا واجباته الدينية.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي الـ ـ ـي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء
وغـ ـدًا الـخـمـيــس  6و  7ال ـج ــاري في
صالون كنيسة مار يوسف الحكمة،
ً
األشرفية،
ابتداء من الساعة الحادية
ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ل ـغــايــة ال ـســاعــة
ً
مساء.
السادسة

بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ننعى املرحوم
عمر رشيد جنبالط
زوجته بهية عزت جنبالط
أش ـق ــاؤه :املــرحــوم ص ــاح ،املــرحــوم
خالد وجمال
شقيقته :خوال أرملة املرحوم األمير
مجيد أرسالن
ت ـت ـق ـبــل ال ـع ــائ ـل ــة الـ ـتـ ـع ــازي ال ـي ــوم
األربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فـيــه 2019/11/6
بمنزله في بناية سماقية ،الطابق
الثالث ،فردان ،بناية البنك العربي.
اآلس ـفــون :آل جـنـبــاط ،آل أرس ــان،
آل تلحوق ،آل حمية وعموم أهالي
ّ
البرامية.
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إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دفـتــر الـشــروط
الـ ـخ ــاص ل ــ»ت ـق ــدي ــم ك ــاب ــات  366مـلــم2
(Conducteurs de phase Aluminium-
 )acierوكــابــات حماية  94ملم (cables
 )de garde Almelec – acierلزوم صيانة
خطي التوتر العالي األولــي – كفرحيم
واألول ـ ـ ـ ـ ــي – جـ ـ ــون  66ك.ف .الـ ـع ــائ ــدة
لـلـمـصـلـحــة .يـمـكــن االطـ ـ ــاع ع ـلــى دفـتــر
ال ـش ــروط واس ـت ــام نـسـخــة ع ـنــه مـجــانــا
ضمن ال ــدوام في مبنى االدارة املركزية
 م ـص ـل ـحــة ال ـص ـف ـق ــات ف ــي ش .ب ـش ــارهالـ ـ ـخ ـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط  .4ت ـق ـ َّـدم
العروض باليد إلى القلم املركزي حتى
ظهر يوم الثالثاء  ،2019/11/26وتفض
فــي جلسة علنية الـســاعــة الـعــاشــرة من
صباح اليوم التالي على العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 1771
إعالن عن مزايدة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مزايدة عمومية معادة بالظرف املختوم
وفـ ــق دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص لـتــأجـيــر
األراض ــي الــزراعـيــة التابعة ملحطة لبعا
ل ـل ـت ـجــارب واإلرش ـ ـ ــاد ال ــزراع ــي  -قـضــاء
جزين ملدة ست سنوات ،تبلغ مساحتها
 55دونــم تقريبًا وتبدأ املــزايــدة من بدل
الطرح لإليجار السنوي األدنــى للدونم
الــواحــد البالغة قيمته /500.000/ل.ل.
(خـمـسـمــائــة أل ــف لـيــرة لـبـنــانـيــة) .يمكن
االط ـ ــاع ع ـلــى دف ـتــر ال ـش ــروط واس ـتــام
نـسـخــة عـنــه ضـمــن الـ ــدوام الــرسـمــي في
مكتب مصلحة الصفقات في ش .بشاره
الخوري ،بناية غناجه ،ط  4مقابل دفع
مبلغ /50.000/ل.ل .نـقـدًا إلــى صندوق
امل ـص ـل ـح ــة .تـ ـق ـ َّـدم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد فــي
الـقـلــم املــركــزي حـتــى ظـهــر ي ــوم الـثــاثــاء
 ،2019/12/03وتفض في جلسة علنية
الساعة العاشرة من اليوم التالي على
العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 1770
إعالن عن مناقصة عمومية
نحيطكم علمًا ب ــأن املصلحة الوطنية
لنهر الليطاني قــد قامت بتمديد مهلة
ت ـقــديــم الـ ـع ــروض ال ـخــاصــة بــاملـنــاقـصــة
الـعـمــومـيــة «ت ـقــديــم ي ــد عــامـلــة مختلفة
لـ ــزوم أع ـم ــال املـصـلـحــة الــوط ـن ـيــة لنهر
الـلـيـطــانــي ل ـل ـعــام  ،»2020امل ـع ـلــن عنها
فــي الجريدة الرسمية الـعــدد  47تاريخ
 ،2019/10/10وذل ـ ــك ح ـتــى ظ ـهــر يــوم
االث ـن ــن  .2019/11/25يـمـكــن االط ــاع
على ملف التلزيم واستالم نسخة عنه
ضمن ال ــدوام في مبنى االدارة املركزية
– مـصـلـحــة ال ـص ـف ـقــات ف ــي ش .ب ـشــاره
الـ ـخ ــوري ،بـنــايــة غ ـنــاجــه ،ط  ،4مقابل
مبلغ مليون ل.ل .تدفع نقدًا في صندوق
امل ـص ـل ـحــة .ت ـفــض الـ ـع ــروض ف ــي جلسة
علنية الساعة العاشرة من صباح اليوم
التالي في العنوان املبني أعاله.
رئيس مجلس االدارة /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 1769
إعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طلب عامر رئيف وهبه ملوكلته بتريسيا
جـ ـ ــورج عـ ـك ــرا سـ ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عــن
ضائع للقسمني  13و 14من العقار 3632
منطقة االشرفية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/231
ط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ :ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
ال ـس ــوي ـس ــري ش.م.ل ب ــوك ــال ــة امل ـحــامــي
مروان الجميل
املنفذ عليه :خضر أحمد حالوي

ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :سـ ـن ــدات ديـ ــن ع ــدد
 5ب ـق ـي ـمــة  5498.93د.أ .ع ـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/6/29 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/12/3 :
تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2016/12/29 :
وتــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري
2017/1/13
تاريخ محضر وصف العقار2017/6/3 :
وتاريخ تسجيله2017/7/8 :
العقار املوصوف:
 2400سهمًا من العقار  679من منطقة
قعقعية الجسر عبارة عن أرض سليخ
ضمنها أشجار زيتون وسماق وبعض
الـنـبــاتــات الـبــريــة ،وأرض الـعـقــار كناية
ّ
عن جلني منحدرين من الغرب باتجاه
الشرق.
مساحتها 578 :م2
التخمني 18200 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 7585:د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2019/11/21الساعة 11.00
ظهرًا أمــام رئيس دائــرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بـ ـم ــوج ــب شـ ـي ــك مـ ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم الم ــر
رئ ـيــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ الـنـبـطـيــة وات ـخــاذ
مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا وإال عد
ً
مقامًا مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للعقارات املطروحة ودفع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2013/483
ط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ :ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
ال ـســوي ـســري ش.م.ل .بــوكــال ــة املـحــامــي
ّ
الجميل.
مروان
املنفذ عليه :خضر ديب مطر
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد وسـ ـن ــدات ديــن
وألم ـ ـ ــر م ــوث ـق ــن ب ـع ـق ــد ت ــأم ــن مـ ــع حــق
التحويل وشهادة تأمني وكشفي حساب
قيمة الدين  2415.60د.أ .و643579932
ل.ل .عدا الفوائد واللواحق واملصاريف.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/12/4 :
تاريخ تبليغ االنذار2013/12/18 :
تاريخ قرار الحجز 2014/2/27 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري2014/3/7 :
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:
 2016/12/1وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه:
2016/12/5
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من العقار
 844من منطقة تول العقارية عبارة عن
أرض قــائــم عليها بـنــاء مصنف حسب
ال ــرخـ ـص ــة م ـك ــات ــب وت ـس ـت ـخ ــدم حــال ـيــا
م ــؤس ـس ــة ت ــرب ــوي ــة خ ــاص ــة ت ـح ــت اس ــم
الليسيه الـغــديــر  -الـنـمــوذجـيــة والـبـنــاء
عبارة عن ثــاث طوابق سفلي وأرضــي
وأول.
السفلي :األول :مــؤلــف حسب الرخصة
املعطاة من عشر مكاتب وعشر مطابخ

◄ مطلوب ►
شاب بحاجة إلى كلية
فئة الدم +B
الرجاء ملن يرغب التبرع
التفضل باالتصال على الرقم
81620422

A Saudi co need to KSA
Civil Team head (10yrs exp.), Civil Engineers, Mechanical Engineers, Landscape
Engineers (5 yrs exp), Sales Repres, BA in
Agri Engineer/Marketing/ETC – Knowledge
in MEP work – Knowledge in landscape (external), Supervisors: 8 yrs exp Track exp,
External works on landscape and hardscape
)– Infrastructure, Civil Forman (5yrs exp.
building & structure work.
walidmoukalled@hotmail.com
- Tel: 81-629090

وعشر حمامات ومخزنني ومطلع درج
وع ـلــى ال ــواق ــع فـقــد اجـ ــرى امل ــال ــك بعض
ال ـت ـع ــدي ــات ب ـح ـيــث اص ـب ــح م ـكــونــا من
عشرة غرف للتدريس واثنان وعشرون
حمامًا وخــدمــاتـهــا اضــافــة الــى مساحة
مـسـقــوفــة مــن اتــرنـيــت بـحــوالــي  500م2
وملعب مصبوب باطون بمساحة 200
م 2تقريبًا.
األرضـ ــي :مــؤلــف مــن اث ـنــي ع ـشــرة غرفة
وحمامني ومطلع درج وممر اضافة الى
منزل ناطور عبارة عن غرفتني ومطبخ
وحمام بمساحة  60م 2وملعب  1000م2
تقريبًا.
طابق أول :عبارة عن اثني عشرة غرفة
وحمامني وممر ومطلع درج كما يوجد
تصوينة مقامة على محيط العقار يقع
العقار على طريقني غربي وشرقي كما
اتاح للمالك بفتح مدخلني عن كل طريق.
املساحة 1461 :م2
التخمني 782675 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 359248 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2019/11/21الساعة 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 وإال 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 ـمــن امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/864
ط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ :ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
ال ـســوي ـســري ش.م.ل .ب ــوك ــال ــة املـحــامــي
مروان الجميل
املـنـفــذ عـلـيــه :مـنـيـفــة ابــراه ـيــم بــرجــاوي
ورفاقها
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ــرة
تـنـفـيــذ بـعـبــدا رق ــم  2018/1781تــاريــخ
ً
 2018/12/7تحصيال لدين املنفذ البالغ
 $ 347255.53عدا الفوائد واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/7/30 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/8/28 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2018/9/28 :
وتــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري
2018/10/15
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:
 2019/1/11وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه:
2019/3/15
العقار املوصوف:
 2400سـهــم مــن الـعـقــار رق ــم /1897ديـ ــر

الــزهــرانــي وه ــو ع ـبــارة عــن قطعة أرض
مشاد عليها مبنيني متالصقني .يتألف
امل ـب ـن ــى الـ ــواقـ ــع فـ ــي ال ـج ـه ــة ال ـش ـمــال ـيــة
الغربية مــن أربــع طــوابــق :طابق سفلي
ع ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن مـ ـسـ ـت ــودع ــات ال ت ـت ـج ــاوز
مساحته  100م 2وطابق أرضي يحتوي
عـلــى صــالــون وس ـفــرة وج ـلــوس وثــاث
غ ــرف ن ــوم وثـ ــاث ح ـمــامــات وشــرفـتــن
مـ ـل ــك الـ ـسـ ـي ــد ي ـح ـي ــا ب ـ ــرج ـ ــاوي وم ـق ـيــم
فيها ،وطابق أول يحتوي على صالون
وسـ ـف ــرة وغ ــرف ــة جـ ـل ــوس وثـ ـ ــاث غ ــرف
نــوم وث ــاث حـمــامــات وشــرفـتــن ومقيم
فيه السيدة منيفة برجاوي مع ابنتها.
وط ــاب ــق ث ــان ــي ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ص ــال ــون
وسفرة وغرفة جلوس وثالث غرف نوم
وثــاث حمامات وشرفتني بملك السيد
شــادي برجاوي ومقيم فيها .ومساحة
كل طابق من الطوابق الثالثة باستثناء
السفلي تبلغ 300م.
وي ـ ـتـ ــألـ ــف املـ ـبـ ـن ــى الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـ ــي ال ـج ـه ــة
الـجـنــوبـيــة ال ـشــرق ـيــة م ــن أربـ ــع طــوابــق:
طــابــق سفلي ال تـتـجــاوز مساحته 120
م 2وطابق أرضــي يحتوي على  6غرف
وثالث حمامات وشرفتني وهذا الطابق
غير منجز بعد من الداخل بملك حسن
ـان
م ـح ـم ــد عـ ـل ــي بـ ـ ــرجـ ـ ــاوي ،وطـ ــابـ ــق ثـ ـ ٍ
يـحـتــوي عـلــى  6غ ــرف وث ــاث حـمــامــات
وشــرفـتــن بملك ف ــادي بــرجــاوي وتبلغ
مساحة كل طابق  300م .2وأمــام هذين
املبنيني بــاحــة مــن الـبــاطــون فسحة دار
بمساحة  200م 2وما تبقى من مساحة
الـ ـعـ ـق ــار ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ح ــدي ـق ــة م ـغ ــروس ــة
بأشجار الفاكهة املتنوعة بمساحة 500
م.2
مساحتها1301 :م2
التخمني1985150 :د.أ.
الطرح1191090 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2019/11/21الساعة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بـ ـم ــوج ــب شـ ـي ــك مـ ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم الم ــر
رئ ـيــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ الـنـبـطـيــة وات ـخــاذ
مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا وإال عد
ً
مقامًا مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للعقارات املطروحة ودفع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
تبليغ قضائي
م ــن مـحـكـمــة ال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ف ــي جبل
ل ـب ـنــان ب ـع ـبــدا ال ـغــرفــة ال ـثــال ـثــة بــرئــاســة
ال ـ ـق ـ ــاض ـ ــي م ـ ـح ـ ـمـ ــد وس ـ ـ ـ ـ ــام املـ ــرت ـ ـضـ ــى
ت ـقــدم امل ـس ـتــدعــون ورث ــة امل ــرح ــوم ع ــادل
س ــري ال ــدي ــن وه ــم مـشـعــل ونـ ــور ورب ــى

س ــري الــديــن بــاالس ـتــدعــاء 2019/8973
يطلبون فيه شطب اشــارة يومي 1074
ت ــاري ــخ  1993/8/4دعـ ــوى اسـتـحـضــار
م ـق ــدم مل ـح ـكـمــة اس ـت ـئ ـن ــاف ج ـب ــل لـبـنــان
رق ــم األوراق  93/212املـسـتــأنـفــة شركة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــارودي ل ـل ـت ـخ ـل ـيــص والـ ـت ــران ــزي ــت
اللبنانية (محمود الجارودي وأوالده)
املـسـتــأنــف عليهم مـحـمــود مـحــي الــديــن
الـ ـج ــارودي وعـ ــادل رش ـيــد س ــري الــديــن
ويــزيــد فـهـيــم حليمه امل ــوض ــوع اعـتـبــار
القيد االحتياطي امل ــدون على صحيفة
ه ــذا ال ـع ـقــار ســاق ـطــا حـكـمــه وب ـ ــدون أي
مفعول وطلبات أخرى عن العقار /4067
عاليه.
ك ــل م ــن ل ــه اعـ ـت ــراض يـسـتـطـيــع ال ـت ـقــدم
ب ــه أم ــام قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة خ ــال مهلة
عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
طـلـبــت املـحــامـيــة كــوزيــت ج ــوزف غالب
ب ــوك ــال ـت ـه ــا عـ ــن ل ــوي ــس س ــاب ــا حـ ـ ــردان
بـ ـصـ ـفـ ـت ــه وكـ ـ ـي ـ ــل عـ ـ ــن س ـ ــاب ـ ــا الـ ـ ـخ ـ ــوري
ً
طــانـيــوس ح ــردان سند ملكية ب ــدال عن
ضــائــع فــي الـعـقــار رق ــم  635مــن منطقة
اهمج العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2010/237
طالب التنفيذ :بنك سوسييتيه جنرال
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ش.م.ل .ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي
رومانوس معوض.
املنفذ عليه :غسان عطية حرب
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد ف ـتــح اإلع ـت ـمــاد
بحسب جــار وكـشــف الـحـســاب املــوقــوف
والبالغة قيمته  2825248ليرة لبنانية
إضافة الى الفوائد والرسوم واملصاريف
لغاية الدفع الفعلي.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2010/9/23 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/4/5 :
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2018/5/22 :
وتــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
2018/5/22
تاريخ محضر وصف العقار2018/6/29 :
وتاريخ تسجيله2018/10/9 :
العقارات املوصوفة:
 2400 - 1سـهـمــا م ــن ال ـع ـقــار  2872من
مـنـطـقــة ح ـ ــاروف ال ـع ـقــاريــة وه ــو عـبــارة
عن بناء مؤلف من ثالث طوابق يحتوي
على:
طابق سفلي عبارة عن ديوانية ومطبخ
وحمام بمساحة  46م 2ومنجز بحوالي
.%60
ط ــاب ــق أرضـ ــي ع ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سكنية
مؤلفة من صالون وطعام وغرفتي نوم

ومطبخ وممر ومدخل وثــاث حمامات
وش ـ ــرف ـ ــات ب ـم ـس ــاح ــة  170م 2وم ـن ـجــز
بالكامل.
طابق أول عبارة عن شقة سكنية مؤلفة
من صالون وطعام وغرفتي نوم ومطبخ
وممر ومدخل وثالث حمامات وشرفات
بمساحة  170م 2ومنجز بنسبة .%60
ال ـع ـقــار مـجـلــل ب ـثــاثــة ج ــال ــي م ــزروع ــة
ب ـب ـعــض األشـ ـج ــار امل ـت ـنــوعــة وم ـصــونــة
بحجر الــدبــش ،والـبـنــاء بإشغال السيد
عباس حسن كركي.
مساحة العقار 882 :م 2ومساحة البناء:
 386م2
التخمني152800 :د.أ.
الطرح 91680 :د.أ.
 2400 - 2س ـه ــم م ــن ال ـع ـق ــار  2386مــن
م ـن ـط ـقــة ح ـ ـ ــاروف ال ـع ـق ــاري ــة عـ ـب ــارة عــن
أرض قائم عليها بناء مؤلف من طابقني
أرضي وأول.
األرض ـ ـ ـ ــي :م ــؤل ــف مـ ــن صـ ــالـ ــون وط ـع ــام
وج ـل ــوس وم ـط ـبــخ وغ ــرف ــة ن ــوم وح ـمــام
ومطلع درج داخلي .الى األول :مؤلف من
أربع غرف نوم وحمام وتراس وشرفات
ومطلع درج.
مساحة أرض العقار 885 :م 2ومساحة
البناء 247 :م2
التخمني 222775 :د.أ.
الطرح 133665 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2019/12/19الساعة 11.00
ظهرًا امــام رئيس دائ ــرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
العقارين املوصوفني اعاله ،فعلى الراغب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها وإال عد مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
على قيود الصحيفة العينية للعقارين
املطروحني ودفع الثمن والرسوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/446
املـ ـنـ ـف ــذ :ن ــدي ــم اسـ ـع ــد ض ــاه ــر  -وك ـي ـلــه
املحامي البير الجميل
املنفذ عليها :آنــي كيفورك كيفوركيان
بيت الشعار قرب البلدية  -بملكها.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ش ـي ـكــان مستحقي
االداء بمبلغ /36000/د.أ .ستة وثالثون
الف دوالر اميركي والفوائد واللواحق.
امل ـ ـع ـ ــام ـ ـل ـ ــة :ت ـ ـ ـقـ ـ ــرر الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2016/9/27وسـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــخ
.2016/10/10
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2016/11/25 :
سجل بتاريخ 2018/4/13

لجٌة اإلًقاذ الدولية ،إًك
البرًاهج الوحلي ،لبٌاى
إشعار تقدين عروض

نجُخ اإلَقبر انذٔنٍخ ًْ ،يُظًخ طٕػٍخ دٔنٍخ غٍش طبئفٍخ خبصخ
رقذو خذيبد اإلغبثخ ٔانذًبٌخ ٔإػبدح انزٕطٍٍ نالجئٍٍ ٔضذبٌب
انقًغ أٔ انصشاع انؼٍُفٔ .ثزًٌٕم يٍ يخزهف انجٓبد انًبَذخ
انذٔنٍخٌ ،ذػى انًشكض انالجئٍٍ انسٕسٌٍٍ ٔانًجزًؼبد انًضٍفخ فً
جًٍغ أَذبء نجُبٌ فً يجبالد انذًبٌخ ٔرًكٍٍ انًشأح ٔاالَزؼبش
االقزصبدي ٔانزًٍُخ ٔانزؼهٍى.
رذػٕا نجُخ اإلَقبر انذٔنٍخ يقذيً انؼشٔض إنى انًشبسكخ فً يُبقصخ
" الوحروقات" دفزش انششٔط انزي ٌزضًٍ دػٕح نزقذٌى انؼطبءاد
ٔانزؼهًٍبد نًقذيً انؼشٔض ٔانًشفقبد ٔانششٔط انؼبيخ ٔانخبصخ
نهؼقذ ٔيب إنى رنك ...فً يشكض نجُخ اإلَقبر انذٔنٍخ فً ثٍشٔد ،انزي
ٌقغ فً  ،177شبسع أنفشٌذ َقبش ،ثبنقشة يٍ جبيؼخ األيشٌكٍخ نهؼهٕو
ٔانزكُٕنٕجٍب ،يشكض أصٔسي ،انطبثق  ،8األششفٍخ ،اثزذاء يٍ االثٌيي
 4تشريي الثاًي  .1029انشخص انًسؤٔل ػٍ دفزش انششٔط ْٕ
انسٍذح َبٌشي قشِ كٕصٌبٌ سبػبد انؼًم  00 :00صجبدب 71:00 -
يسبء يٍ االثٍٍُ إنى انجًؼخ .نًضٌذ يٍ انزٕضٍخٌ ،شجى انزٕاصم
ػهى
LB-Tender@rescue.org
ٌجت رقذٌى انؼشٔض ػهى شكم ظشٔف يخزٕيخ ٌذزٕي ػهى يهفٍٍ
يُفصهٍٍ انألٔل رقًُ ٔانثبًَ يبنً ٔرسهًٍّ إنى َفس انؼُٕاٌ قجم
انسبػخ  26:00يوم  28تشريي الثاًي ٔ .1029ال ٌقجم أي اقزشاح
ثؼذ ْزا انٕقذ.

امل ـط ــروح :الـقـســم رق ــم  6مــن الـعـقــار رقــم
 296مــزرعــة بـيــت الـشـعــار وهــو يشتمل
على مخزن في الطابق االرضــي ضمنه
م ـت ـخ ــت مـ ــن الـ ـح ــدي ــد وم ـ ـنـ ــه درج ال ــى
م ـس ـت ــودع ف ــي ال ـس ـف ـلــي االول امل ـق ـطــوع
ب ـجــدار مــن الـخـشــب ال ــى صــالــة ضمنها
خ ــاء وغ ــرف ــة ص ـغ ـيــرة والـ ـج ــزء الـثــانــي
مؤلف من صالة مقسومة ضمنها خالء
وغــرف ـتــن صـغـيــرتــن مـقـطـعــة ب ـج ــدران
خـشـبـيــة وام ـ ــام م ـس ـتــوى هـ ــذا ال ـطــابــق
فـسـحــة ان ـت ـف ــاع ب ـجــان ـبــه ولـ ـه ــذا الـقـســم
موقف سيارة في السفلي الثاني .ويقع
ال ـب ـن ــاء ال ـ ــذي ي ـح ــوي ال ـق ـس ــم امل ـح ـجــوز
بجوار كنيسة مار ميخائيل بعد ساحة
بيت الشعار مساحته  274م.2
قيمة التخمني /411000/ :دوالر أميركي
قيمة الطرح  /246600/ :دوالر أميركي
املــزايــدة :ستجري املــزايــدة عند الساعة
الـحــاديــة عشر مــن يــوم االرب ـعــاء الــواقــع
فـيــه  2019/11/20ام ــام حـضــرة رئيس
دائــرة تنفيذ املــن في قاعة املحكمة في
جــديــدة امل ــن ،فعلى راغ ــب الـشــراء وقبل
املباشرة باملزايدة ان يودع باسم رئيس
دائرة تنفيذ املنت لدى صندوق الخزينة
او احد املصارف املقبولة قيمة الطرح او
ان يقدم كفالة مصرفية معادلة واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ املنت
اذا لم يكن له مقام فيها واال اعتبر قلمها
مقامًا مختارًا لــه وعـلــى املشتري خالل
ثالثة ايام تلي االحالة ايداع كامل الثمن
ً
واال ي ـعــد ن ــاك ــا وت ـع ــاد امل ــزاي ــدة حكمًا
بزيادة العشر واذا لم يتقدم احد للشراء
وجبت اعــادة املــزايــدة فــورًا على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعليه خالل عشرين يومًا تسديد كامل
ال ـث ـم ــن ويـ ـت ــوج ــب ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــاري رس ــم
الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
تبليغ مجهول مقام
محكمة الــدرجــة األول ــى فــي جبل لبنان
بعبدا الغرفة الثالثة برئاسة القاضي
مـحـمــد وس ـ ــام امل ــرت ـض ــى ت ــدع ــو املــدعــى
عليهم ورثة املرحوم رضى عجاج جمال
وهـ ــم ع ـل ـيــه ح ـ ــاوي وس ـ ـ ــوزان ونـصـيــف
ولـ ـيـ ـن ــا واي ـ ـمـ ــن وايـ ـ ـم ـ ــان رضـ ـ ــى ج ـم ــال
وس ـم ـيــرة ع ـمــاد ج ـمــال ونــاص ـيــف علي
جـمــال وري ــاض ابــراهـيــم قــاســم محمود
وعلي احمد جمال لتبلغ اوراق الدعوى
 2019/8769امل ـقــدمــة مــن املــدعــن ورثــة
املــرحــوم محمد جعفر العنان والرامية
ال ــى الــزام ـكــم بتسجيل  1200سـهــم من
العقار /3208عرمون على اسم املدعي.
يـجــب حـضــوركــم ال ــى قـلــم ه ــذه املحكمة
لتبلغ االوراق خالل مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لكم في
قلم املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات

