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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
رئاسيات أميركا

تراوح مكانها:
األزمة االنتخابية ِ
استعدادات لمعركة قضائية كبرى
اليزال الغموض ّ
سيد
الموقف على الساحة
السياسية األميركية،
وسط إصرار دونالد ترامب
على اعتبار نفسه الفائز
باالنتخابات الرئاسية،
وتهديده بدعاوى
قضائية كبيرة تطعن في
ٌ
تهديد يبدو أن
نتائجها.
الديموقراطيين يأخذونه
بالجدية الكافية ،التي
دفعت كاماال هاريس إلى
الدعوة لتقديم ّتبرعات
من أجل خوض غمار
القضاء
ُ
ت ــراوح األزم ــة االنتخابية األميركية
ّ
م ـك ــان ـه ــا ،ف ــي ظ ـ ــل إص ـ ـ ــرار الــرئ ـيــس
املنتهية واليته ،دونالد ترامب ،على
ّ
اتـ ـب ــاع املـ ـس ــار ال ـق ـض ــائ ــي ،واع ـت ـبــار
نفسه الفائز باالنتخابات الرئاسية.
ٌ
إص ـ ـ ـ ٌ
ـرار قــاب ـلــه إذع ـ ـ ــان دي ـمــوقــراطـ َّـي
َ
ّ
للمقاربة التي قــررهــا تــرامــب ،تمثل
فــي دع ــوة نــائـبــة الــرئـيــس املنتخبة،
كــامــاال هــاريــس ،إلــى تقديم ّ
تبرعات
لـ ـخ ـ ّـوض م ـع ــرك ــة ق ـض ــائ ـي ــة ،فـ ــي مــا
يـ ــؤشـ ــر إل ـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار م ــرح ـل ــة مــن
الجمود االنتقالي.
وف ــي ت ـغــريــدة ع ـلــى م ــوق ــع "تــوي ـتــر"،
قال ترامب إن االنتخابات الرئاسية
ً
األخـ ـي ــرة ك ــان ــت األك ـث ــر اح ـت ـي ــاال في
ّ
ال ـت ــاري ــخ ،م ــؤك ـدًا أن ــه سـيــرفــع قريبًا
دع ــاوى قضائية "كـبـيــرة" تطعن في
ن ـتــائ ـج ـهــا ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن خ ـســارة
حملته م ـعــارك قـضــائـيــة عــديــدة في
شأن تلك النتائج .جاء ذلك في َوقت
أف ــادت فيه حملة الرئيس املنتخب،
جو بايدن ،بــأن إعــادة فــرز األصــوات
فـ ــي والي ـ ـ ــة ج ــورجـ ـي ــا أظ ـ ـهـ ــرت ع ــدم
وجـ ـ ــود ّ
أي مـ ـخ ــالـ ـف ــات ان ـت ـخ ــاب ـي ــة.
وقــال مسؤولون عن االنتخابات في
الحزبني الديموقراطي والجمهوري
إنـ ـ ـ ــه ال ي ـ ــوج ـ ــد دلـ ـ ـي ـ ــل ع ـ ـلـ ــى وقـ ـ ــوع
م ـخ ــال ـف ــات ك ـب ـي ــرة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة .كـ ــذلـ ــك ،ذك ـ ـ ــرت وس ــائ ــل
إعالم أميركية أن حملة ترامب ألغت

ج ــزءًا كبيرًا مــن الــدعــاوى القضائية
الـ ـت ــي رف ـع ـت ـه ــا ل ـل ـط ـعــن فـ ــي ن ـتــائــج
االن ـت ـخــابــات ف ــي والي ــة بنسلفانيا.
ّ
إل أن تيم مورتاف ،مدير االتصاالت
ف ــي حـمـلــة ت ــرام ــب ،ن ـفــى ذلـ ــك .وق ــال
إن ال ــدع ــاوى الـقـضــائـيــة فــي الــواليــة
ّ
مستمرة في شــأن أكثر من  682ألف
ب ـطــاقــة اقـ ـت ــراع ب ــال ـب ــري ــد ،وأص ـ ــوات
ل ـغــائ ـبــن ت ـ ـ ّـم ف ــرزه ــا ب ـش ـكــل س ـ ـ ّ ّـري.
وق ـ ّـدم محامو تــرامــب نسخة منقحة
م ــن ال ــدع ــوى ،بـعــدمــا ح ــذف ــوا مــزاعــم
ع ــن أن م ـس ــؤول ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
الوالية انتهكوا الحقوق الدستورية
ّ
الحد من قدرة
لحملة الرئيس ،عبر
مراقبيها على مراقبة فرز األصوات.
ُ ّ
وباتت دعوى ترامب املختصرة تركز،
اآلن ،عـلــى مــزاعــم ب ــأن الجمهوريني
ّ
تضرروا بشكل غير قانوني ،بسبب
سماح بعض املقاطعات التي تميل
إلــى الحزب الديموقراطي للناخبني
بـ ـ ــإصـ ـ ــاح األخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء فـ ـ ــي بـ ـط ــاق ــات
ال ـت ـص ــوي ــت .وكـ ـ ــان ت ــرام ــب ق ــد ق ــال،
ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ف ــي ت ـغ ــري ــدة عـلــى
موقع "تويتر" ،إن كثيرًا من القضايا
املـ ــرفـ ــوعـ ــة ف ـ ــي ش ـ ـ ــأن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الــرئــاس ـيــة ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـبــاد
"رف ـع ـه ــا أشـ ـخ ــاص ك ــان ــوا شــاهــديــن
ع ـلــى ان ـت ـه ــاك ــات مـ ـ ّ
ـروعـ ــة" ،وأضـ ــاف
إنـ ــه س ـي ـت ـ ّـم ق ــري ـب ــا رفـ ــع م ــا وصـفـهــا
بالقضايا الكبرى ،التي "تظهر عدم
دستورية االنتخابات ،وما حدث من
فضائح لتغيير النتيجة".
وف ــي حــن ي ـصـ ّـر تــرامــب عـلــى فــوزه

ّ
هاريس
همت
ات
ّ
والجمهوريين
ترامب
بالسعي إلى
طمس «النصر
الجلي»ّ
االنتخابي

ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،وي ـق ــول
إن ال ـ ـح ـ ــزب الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي ّ
زور
أصـ ـ ــوات ال ـن ــاخ ـب ــن ،ات ـه ـمــت نــائـبــة
ًّ
الــرئ ـيــس امل ـن ـت ـخــب ،كـ ــا م ــن تــرامــب
والجمهوريني ،بالسعي إلى طمس
ما ّ
ّ
الجلي"
سمته "النصر االنتخابي
للديموقراطيني بــدعــاوى قضائية
ال أسـ ــاس ل ـهــا ،ودعـ ــت إل ــى ال ـت ـبـ ّـرع
لـ ـلـ ـح ــزب ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ل ـت ـمــويــل
ّ
ّ
تحركه القانوني لحماية كل صوت
انتخابي ،وفق تعبيرها .من جهته،
أعلن الفريق االنتقالي لبايدن أنه لم
ُيسمح لــه بالعمل مــع فريق اإلدارة
ال ـحــال ـيــة ف ــي ش ــأن ج ـهــود مكافحة
ّ
جــائ ـحــة ف ـي ــروس "كـ ــورونـ ــا" .وح ــث
َ
رون ك ــل ــن ،ك ـب ـيــر م ــوظ ـف ــي ال ـب ـيــت
ّ
األبـ ـي ــض املـ ـع ــن ف ــي إدارة ب ــاي ــدن
َ
إدارة ال ـخــدمــات الـعـ ّ
ـامــة
ال ـج ــدي ــدة،

ع ـلــى اإلس ـ ـ ــراع ف ــي ال ـت ـصــديــق على
ن ـتــائــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .وق ـ ــال إن مــن
املهم أن يبدأ فريق بايدن لقاءاته مع
املسؤولني في وزارة الصحة لبحث
مـ ــا وصـ ـفـ ـه ــا ب ــامل ــرحـ ـل ــة األص ـ ـعـ ــب،
واملـتـمـثـلــة ف ــي كـيـفـيــة ت ــوزي ــع لـقــاح
"كورونا" على الشعب األميركي.
ّ
لكن االختراق الوحيد في هذا املجال
جـ ــاء ع ـلــى ل ـس ــان روب ـ ــرت أوب ــراي ــن،
م ـس ـت ـش ــار تـ ــرامـ ــب ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي،
وال ــذي ّ
تعهد بــأنــه سيضمن انتقال
الـسـلـطــة بـطــريـقــة احـتــرافـيــة للفريق
ال ــذي ي ـق ــوده ب ــاي ــدن ،إذا ت ـ ّـم اعـتـبــار
األخير الفائز باالنتخابات الرئاسية.
وق ــال أوب ــراي ــن ،أم ــام "م ـن ـتــدى األمــن
الـ ـ ـع ـ ــامل ـ ــي" ،إن ـ ــه يـ ــأمـ ــل ف ـ ــوز ت ــرام ــب
بفترة ثانية ملـ ّـدة أربــع سنوات ،لكنه
سيعمل مع ّ
أي إدارة جديدة برئاسة
كانت
بــايــدن ونائبته .وأض ــاف" :إذا ّ
هناك إدارة جديدة ،فإنهم يستحقون
بـ ـع ــض ال ـ ــوق ـ ــت لـ ـلـ ـمـ ـج ــيء وت ـن ـف ـيــذ
سـيــاســاتـهــم" ،مـتــابـعــا أن ــه "إذا تأكد
فــوز بايدن ـ ـ هــاريــس ،ومــن الواضح
ّ
أن األمور تبدو على هذا النحو اآلن،
فسيكون لدينا انتقال احترافي جدًا
مــن جــانــب مجلس األم ــن الـقــومــي ،ال
ريــب فــي ذل ــك" .ورأى مستشار األمــن
ال ـق ــوم ــي أن"ال ـ ـشـ ــيء ال ـع ـظ ـيــم ه ــو أن
هذه هي الواليات املتحدة األميركية.
نتبادل األدوار وكانت لدينا انتقاالت
سلمية وناجحة (للسلطة) حتى في
أكثر الفترات الخالفية".
(األخبار)

ِّ
ّ
تركز دعاوى ترامب على أن مقاطعات ديموقراطية سمحت للناخبين بإصالح األخطاء في بطاقات التصويت (أ ف ب)

ترامب يأمر بتقليص الوجود العسكري غرب آسيا
يبدو الرئيس األميركي املنتهية
واليته ،دونالد ترامب ،عازمًا على
ت ـس ــري ــع االنـ ـسـ ـح ــاب م ــن املـنـطـقــة
قـ ـب ــل م ـ ـغـ ــادرتـ ــه الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـي ــض
ف ــي ال ـع ـش ــري ــن م ــن ال ـش ـه ــر األول
مــن الـعــام املـقـبــل .ولــم يـعــد خافيًا
بعد إش ــارة وزيــر الــدفــاع الجديد
بــالــوكــالــة ،كويستوفر مـيـلــر ،قبل
أيـ ــام ق ـل ـي ـلــة ،إل ــى ه ــذا االح ـت ـم ــال.
وفي هذا السياق ،أشارت وسائل
إعــام أميركية ،يوم أمــس ،إلى أن
ُ
اإلدارة الـحــالـيــة ســتـخـفــض عديد
ال ـق ـ ّـوات فــي أفـغــانـسـتــان وال ـعــراق
مطلع العام املقبل.
ون ـق ـل ــت ش ـب ـك ــة "س ـ ــي إن إن" عــن
ّ
م ـس ــؤول ــن وص ـف ـت ـهــم بــاملــطـلـعــن
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قــول ـهــم إن أوامـ ــر صـ ــدرت لـ ــوزارة
ال ــدف ــاع" ،ال ـب ـن ـت ــاغ ــون" ،بـتـقـلـيــص
ع ـ ــدي ـ ــد الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فــي
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ح ـي ــث ي ــوج ــد 4500
جـ ـن ــدي ،وال ـ ـعـ ــراق ح ـي ــث يـتـمــركــز
ـي كــا البلدين
 ،3000إلــى  2500فـ ّ
خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ـت ـب ــق ـي ــة م ــن عـمــر
اإلدارة .وبحسب الشبكةُ ،ينتظر
أن ُي ـ ـ ـصـ ـ ــدر ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ،فـ ـ ــي خـ ــال
األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري ،أمـ ــرًا بـخـفــض
ال ـ ــوج ـ ــود الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ف ـ ــي ه ــذي ــن
الـبـلــديــن .وأوض ـحــت "س ــي إن إن"
أن ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة تـ ـتـ ـع ــارض مــع
تـ ــوص ـ ـيـ ــات ال ـ ـ ـقـ ـ ــادة ال ـع ـس ـك ــري ــن
األم ـيــرك ـيــن ال ــذي ــن ج ــادل ــوا ،مـنــذ
فـتــرة طــويـلــة ،بــأن ّ
أي انسحابات

أمر ترامب بخفض
عديد الجنود إلى
 2500في كل من
أفغانستان والعراق

إض ــاف ـي ــة م ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ي ـج ــب أن
تـ ـك ــون ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ش ـ ـ ــروط ،وأن
ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ال ي ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــق ،حـ ــال ـ ـيـ ــا،

ت ـق ـل ـي ـص ــا إض ــافـ ـي ــا ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات .فــي
اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار عـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــه ،ن ـ ـق ـ ـلـ ــت وك ـ ــال ـ ــة
ـؤول
"أس ــوش ـي ـت ــد ب ـ ــرس" ع ــن م ـس ـ ّ
أمـ ـيـ ــركـ ــي قـ ــولـ ــه إن م ـ ــن املـ ـت ــوق ــع
أن يـ ـ ــأمـ ـ ــر ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي
بتقليص عــديــد ج ـنــود ب ــاده في
أف ـغ ــان ـس ـت ــان إل ـ ــى  2500ج ـن ــدي.
و ّبـ ـم ــوج ــب ات ـ ـفـ ــاق ال ـ ـسـ ــام الـ ــذي
وقعته واشنطن وحركة "طالبان"
في الدوحة أواخر شباط /فبراير
املاضيَ ،يفترض الجدول الزمني
ً
املوضوع انسحابًا أميركيًا كامال
ف ــي رب ـيــع ال ـ ُع ــام امل ـق ـبــل ،اس ـت ـنــادًا
ُّ
التقدم املحرز في املفاوضات
إلى
األفغانية ـ ـ األفغانية.
(األخبار)

إعادة إعالن تلزيم شراء عبوات مخصصة
النتاج الشتول الحرجية
لزوم مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة والـ ـنـ ـص ــف مـ ــن ي ــوم
ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ـيــه ال ـث ــام ــن م ــن شهر
كـ ـ ــانـ ـ ــون األول  ،2020تـ ـ ـج ـ ــري ادارة
املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في بناية
ب ـي ـضــون ـ ـ ـ شـ ــارع ب ـ ــوردو ـ ـ ـ ال ـص ـنــايــع ـ ـ
بيروت ،لحساب وزارة الزراعة  -مناقصة
تـلــزيــم ش ــراء ع ـبــوات مخصصة النـتــاج
الشتول الحرجية لــزوم مديرية التنمية
الريفية والثروات الطبيعية.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت :مليونا لـيــرة لبنانية
فقط ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن مـصـلـحــة ديـ ــوان
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ــزراع ــة ال ـكــائ ـنــة في
منطقة بئر حسن  -مقابل ثكنة هنري
شهاب  -الطابق الثالث.
يـجــب ان تـصــل ال ـعــروض إل ــى قـلــم إدارة
املـنــاقـصــات قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات

نتائج اللوتو اللبناني
17 40 31 28 11 10 7
ج ـ ـ ــرى م ـ ـسـ ــاء أم ـ ـ ــس سـ ـح ــب ال ـل ــوت ــو
اللبناني لإلصدار الرقم  1858وجاءت
النتيجة على الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة31 - 28 - 11 - 10 - 7 :
  40الرقم اإلضافي17 :¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ قيمة الجوائز اإلجمالية :ال شيء
 عدد الشبكات الرابحة :ال شيء ال ـج ــائ ــزة اإلفـ ــراديـ ــة ل ـكــل ش ـب ـكــة :الشيء
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مطابقة
مع الرقم اإلضافي):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة حـســباملرتبة :ال شيء
 عدد الشبكات الرابحة :ال شيء ال ـج ــائ ــزة اإلفـ ــراديـ ــة ل ـكــل ش ـب ـكــة :الشيء
¶ الــمــرتــبــة الــثــالــثــة (خــمــســة أرقـــام
مطابقة):
 ق ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوائ ـ ـ ــز اإلجـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ــة: 39,959,280ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 24 :شبكة قيمة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة: 1,664,970ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـم ــة ال ـ ـجـ ــوائـ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة حـســب
املرتبة 39,959,280 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 937 :شبكة. قيمة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة: 42,646ل.ل.
¶ الــمــرتــبــة الــخــامــســة (ثــاثــة أرق ــام
مطابقة):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة حـســباملرتبة 108,656,000 :ل.ل.
 عـ ــدد ال ـش ـب ـك ــات ال ــرابـ ـح ــة13,582 :شبكة.
 الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. امل ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ امل ـ ـ ـتـ ـ ــراك ـ ـ ـمـ ـ ــة لـ ـلـ ـم ــرتـ ـب ــةاألول ـ ـ ــى وامل ـن ـق ــول ــة ل ـل ـس ـحــب امل ـق ـبــل:
 1,840,534,688ل.ل.
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ــم
 1858وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح87648 :
¶ الجائزة األولى 43,239,709 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة :ورقة واحدةقيمة الجائزة اإلفــراديــة43,239,709 :
ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7648 :
 الجائزة اإلفرادية 450,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.648 :
 الجائزة اإلفرادية 45,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .48
 الجائزة اإلفرادية 4,000 :ل.ل.نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم
 1080وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة285 :
• يومية أربعة2733 :
• يومية خمسة93738 :

ّ
العلية
د .جان
التكليف 1112
دعوة الجتماع الهيئة العامة للمعهد الوطني
للكرمة والنبيذ
إن رئيس مجلس إدارة املعهد الوطني
للكرمة والنبيذ.
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  216ت ــاري ــخ
( 2000/5/29ان ـ ـ ـتـ ـ ــاج وص ـ ـنـ ــع وب ـي ــع
واستيراد النبيذ) ال سيما املادة  18منه.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى امل ــرس ــوم رقـ ــم  5638تــاريــخ
 2019/9/19ح ــول تـعــديــل املــرســوم رقــم
 9572تـ ــاريـ ــخ ( 2012/12/19ت ـع ــدي ــل
امل ــرس ــوم رق ــم  596ت ــاري ــخ )2007/8/1
«املـ ـعـ ـه ــد ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـك ــرم ــة وال ـن ـب ـي ــذ»
السيما املادتني  11و 12منه،
بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى آل ـ ـيـ ــة ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات أعـ ـض ــاء
م ـج ـلــس اإلدارة غ ـي ــر م ـم ـث ـلــي ال ـج ـهــات
الحكومية الـصــادرة عــن مجلس اإلدارة
املعهد الوطني للكرمة والنبيذ بتاريخ
.2020/7/29
يدعو السيدات والـســادة أعضاء الهيئة
العامة للمعهد الوطني للكرمة والنبيذ
املـ ـنـ ـتـ ـسـ ـب ــن لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـه ــد ،وفـ ـ ـق ـ ــا ألصـ ـ ــول
االنـتـســاب «للمعهد» ،لحضور اجتماع
الهيئة الـعــامــة امل ـقـ ّـرر انـعـقــاده فــي تمام
الساعة العاشرة من صباح يوم األربعاء
الواقع في  10شباط  ،2021على أن ّ
يحدد
املكان قبل أقله  30يومًا من تاريخ انعقاد
اجتماع الهيئة ،وذلــك مــن أجــل الـتــداول
فــي ج ــدول األع ـمــال املتضمن املــواضـيــع
التالية:
 .1االسـتـمــاع إلــى تقرير مجلس اإلدارة
امل ـن ـت ـه ـيــة واليـ ـت ــه حـ ــول ن ـش ــاط مجلس
اإلدارة منذ تشكيله حتى تاريخه.
 .2االستماع إلــى تقرير امــن الصندوق
حول الحسابات املقدمة من قبل مجلس
اإلدارة واملوقوفة بتاريخ  31كانون األول
.2020
 .3م ـن ــاق ـش ــة تـ ـق ــري ــري م ـج ـل ــس اإلدارة
وأمني الصندوق والحسابات الختامية
واملصادقة عليهم.
 .4إب ــراء ذمــة مجلس اإلدارة عــن أعماله
طوال فترة واليته وحتى تاريخه.
 .5انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد غير
ممثلي الجهات الحكومية النتهاء والية
ً
مـجـلــس اإلدارة ال ـحــالــي ع ـم ــا بــأحـكــام
املــرســوم رق ــم  5638تــاريــخ 2019/9/19
حــول تعديل املــرســوم رقــم  9572تاريخ
( 2012/12/19تعديل املرسوم رقــم 596
ت ــاري ــخ « )2007/8/1امل ـع ـه ــد الــوط ـنــي
للكرمة والنبيذ».
لـ ـ ـ ــذا ،يـ ــرجـ ــى م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات والـ ـ ـس ـ ــادة
األعضاء أخذ العلم واعتبار هذه الدعوة
بمثابة دعوة خاصة كما سيتم نشر آلية
االنتخاب والئحة املنتسبني الذين يحق
لهم املشاركة في الهيئة العامة في مدة
أقصاها  30يومًا من تاريخ هذه الدعوة،
علمًا أن كافة شروط الوقاية من فيروس
كورونا ستكون مؤمنة خالل االجتماع.
رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة املـعـهــد الــوطـنــي
للكرمة والنبيذ
د .كارلوس العظم
التكليف 1114
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في البقاع
بالصورة الغيابية
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/10/12ع ـلــى امل ـت ـهــم مـحـمــد علي
ابــراهـيــم الـعـطــار جنسيته لبناني محل
اقــام ـتــه ش ـعــت وال ــدت ــه م ـهــا ع ـمــره 1983
ب ــال ـع ـق ــوب ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة االشـ ـ ـغ ـ ــال ال ـش ــاق ــة
خمس سنوات بعد اعــان سقوط الحكم
ال ـغ ـيــابــي ال ـثــانــي رق ــم  2013/23تــاريــخ
 .2013/1/28وفـقــا لـلـمــواد  638ف 6من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية السرقة
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
رئيس قلم هذه املحكمة
في 2020/10/19
الرئيس
التكليف 1120

خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في البقاع
بالصورة الغيابية
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/10/12ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـت ـ ـهـ ــم هـ ـ ـ ــارون
مصطفى طليس جنسيته لبناني محل
اقامته بريتال والــدتــه فاديا عمره 1986
بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة االش ـغــال الـشــاقــة مــدة
عشر سنوات لكل من الجنياتني وتدريكه
الرسوم .وفقًا للمواد  335و 638من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية تأليف عصابة سرقة
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
رئيس قلم هذه املحكمة
في 2020/10/12
الرئيس
التكليف 1120
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في البقاع
بالصورة الغيابية
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/10/5عـلــى املـتـهــم عـبــدالـلــه عــذاب
ال ـع ـيــدي جـنـسـيـتــه لـبـنــانــي مـحــل إقــامـتــه
بريتال والدته ريــا عمره  1965بالعقوبة
التالية االشغال الشاقة مدة سبع سنوات
وحرمانه من حق حمل السالح مدة خمسة
ع ـش ــر س ـن ــة والـ ــزامـ ــه بـتـسـلـيــم الـبـنــدقـيــة
املستعملة خالل مهلة خمسة عشر يومًا
تحت طائلة اداء مبلغ خمسة عشر مليون
ل.ل .بـعــد اع ــان س ـقــوط الـحـكــم الغيابي
ال ـصــادر بحقه بــرقــم  2011/97وتــدريـكــه
الرسوم  .وفقًا للمواد  549ف 560/1و514
من قانون العقوبات و 72اسلحة.
الرتكابه جناية مشاركة بالخطف بقصد
الزواج
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
رئيس قلم هذه املحكمة
في 2020/10/5
الرئيس
التكليف 1120
خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في البقاع
بالصورة الغيابية
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2020/10/12على املتهم شكري محمود
حرب جنسيته لبناني محل اقامته املرج
وال ــدت ــه أن ـي ـســه ع ـم ــره  1961بــالـعـقــوبــة
التالية االعدام والزامه بتسليم البندقية
الحربية املستعملة كالشينكوف تحت
طــائ ـلــة اداء م ـب ـلــغ ث ـمــان ـيــة م ــاي ــن ل.ل.
بحال التخلف وحرمانه من حمل السالح
والرسوم وفقًا للمواد  549ف 1و 6من من
قانون العقوبات و 72اسلحة.
الرتكابه جناية القتل
وق ـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
رئيس قلم هذه املحكمة
في 2020/10/12
الرئيس
التكليف 1120
إعالن إعادة تلزيم تأمني عناصر الدفاع املدني
املأجورين وغير املأجورين واالداريني
واملـ ـت ــدرب ــن وامل ـت ـط ــوع ــن ض ــد ط ـ ــوارئ
العمل
الساعة التاسعة والنصف من يوم اإلثنني
الــواقــع فيه الــرابــع عشر مــن شهر كانون
األول  ،2020تجري ادارة املناقصات ـ ـ في
مركزها الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع
بوردو ـ ـ الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة
الــداخـلـيــة والـبـلــديــات  -املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــدفــاع املــدنــي  -مـنــاقـصــة إعـ ــادة تلزيم
تأمني عناصر الــدفــاع املــدنــي املأجورين
وغـيــر املــأجــوريــن واالداريـ ــن واملـتــدربــن
واملتطوعني ضد طوارئ العمل.
ـ ـ التأمني املؤقت/10.000.000/ :ل.ل .فقط
عشرة ماليني ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر

ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للدفاع املدني.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ــروض إلـ ـ ــى إدارة
املـنــاقـصــات ،قبل الـســاعــة الثانية عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 1121
تبليغ فقرة حكمية
قــررت محكمة إيـجــارات بـيــروت برئاسة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي س ـي ـس ـي ــل س ـ ــرح ـ ــال بـ ـت ــاري ــخ
 2019/9/26بالقرار  2019/600بالدعوى
 2016/1869املقامة من املدعي فرنسيس
الـ ـخ ــوري ورفـ ــاقـ ــه ،اسـ ـق ــاط ح ــق املــدعــى
عليهما أسـبــريــدون متري وشــركــة وليد
خليل وأسبريدون متري وعفاف الصايغ
بالتمديد الـقــانــونــي والــزامـهـمــا بــإخــاء
املأجور الكائن بالقسم رقم  5بالعقار رقم
/5096األش ــرفـ ـي ــة ،مـهـلــة االس ـت ـئ ـنــاف 15
يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت فاتن موسى ديــاب بوكالتها عن
املحامي الياس جريس الحلو بوكالته
عـ ــن بـ ـط ــرس سـ ـل ــوم اب ــوص ــال ــح ملــوك ـلــه
صالح سلوم ابوصالح شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  440صربا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد اسـعــد طفيلي شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  51ديرالزهراني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب حـســن عـلــي نعمه ملــوكـلــه مختار
مـحـمــد نـعـمــه س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
للقسم  11من العقار  3544حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـ ـلـ ــب ع ـ ـلـ ــي ح ـ ـسـ ــن م ـ ـن ـ ـصـ ــور مل ــوك ـل ــه
اسماعيل محمد حجيج شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  867ديرانطار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد عبدالله حــومــانــي بصفته
مشتري من البائع رامز نعمه بالل سند
تمليك بدل ضائع للعقار  1741انصار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب امل ـح ــام ــي م ـح ـمــد خ ـل ـيــل ارزونـ ـ ــي
ب ــوك ــالـ ـت ــه ع ـ ــن ل ـ ـيـ ــال ع ـ ـصـ ــام ال ـح ـج ــار
مل ــورث ـت ـه ــا ن ــزه ــه م ـح ـمــد ع ـل ــي سـبـيـتــي
شـ ـه ــادة ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 375
كفرصير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب حـســن احـمــد ح ــال ملــوكـلـيــه رؤوف ــة

ورؤوف وحـ ـس ــن وم ـح ـم ــد وعـ ـل ــي وع ــا
وم ـص ـط ـف ــى أحـ ـم ــد ح ـ ــال اصـ ــالـ ــه عـنـهــم
وملــوك ـل ـي ـهــم ج ـم ـيــل وزيـ ـن ــب أح ـم ــد ح ــال
ش ـ ـهـ ــادات ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 177
حبوش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسني خليل بــرجــاوي بوكالته عن
خـلـيــل ابــراه ـيــم ب ــرج ــاوي ملــوكـلـتــه منيفة
ابراهيم برجاوي شهادة قيد بــدل ضائع
للعقار  1917ديرالزهراني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت عبير حسن قبيسي ملوكلها حسن
أح ـم ــد قـبـيـســي س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ضــائــع
للقسم  8من العقار  190زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب ه ــال جـمـيــل اخ ـضــر ملــوكـلـتــه مــريــم
ابــراه ـيــم فـحــص ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  3237جبشيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب م ـح ـم ــد ت ــوفـ ـي ــق قـ ــاسـ ــم ش ـه ــادت ــي
قـيــد ب ــدل ضــائــع للعقارين 3766 – 1096
كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
ط ـلــب ن ــزي ــه ال ـج ــردل ــي بــالــوكــالــة إث ـبــات

بيانات توفيق صالح الدين البساط في
العقارين  386 – 371الحمصية.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عــن رغبتها فــي إع ــادة إج ــراء املناقصة
العمومية لتنفيذ مشروع تزفيت مدخل
ومخرج السكانر في املرفأ الجديد وذلك
على الشكل التالي:
 – 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 – 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الـجـمـعــة ال ــواق ــع فـيــه  2020/11/20من
قلم املصلحة الكائن في منطقة املعرض
بناية رويال خلف نقابة املهندسني.
 – 3آخ ــر مـهـلــة ل ـت ـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه  2020/12/1قبل
الساعة الثانية عشر ظهرًا في العنوان
املشار إليه.
 – 4تفض العروض يوم األربعاء الواقع
فيه  2020/12/2عند الساعة التاسعة
صباحًا في العنوان أعاله.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عــن رغبتها فــي إع ــادة إج ــراء املناقصة
العمومية لتوريد الـلــوازم والقرطاسية
ل ــزوم مصلحة استثمار مــرفــأ طرابلس
وذلك على الشكل التالي:
 – 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 – 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الـجـمـعــة ال ــواق ــع فـيــه  2020/11/20من
قلم املصلحة الكائن في منطقة املعرض
بناية رويال خلف نقابة املهندسني.
 – 3آخر مهلة لتقديم العروض يوم اإلثنني
ال ــواق ــع ف ـيــه  2020/11/30ق ـبــل ال ـســاعــة
الثانية عشر ظهرًا في العنوان املشار إليه.
 – 4تفض العروض يوم الثالثاء الواقع
فيه  2020/12/1عند الساعة التاسعة
صباحًا في العنوان أعاله.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر

دعوة إىل جمعية عمومية عادية
لجمعية ماليك االقسام املختلفة يف العقار رقم /1997/
من منطقة ذوق مصبح العقارية

«مرشوع سوار»

بنا ًء عىل القرار رقم  ١٤٣٢الصادر بتاريخ  ٢٠٢٠ /١١ /١٢املتعلق باإلقفال الكامل
ملواجهة إرتفاع اصابات الكورونا ومنع الخروج والولوج إىل الشوارع والطرقات يومياً
ما بني الساعة الخامسة مسا ًء ولغاية الساعة الخامسة إعتباراً من صباح يوم السبت
الواقع فيه  ٢٠٢٠ /١١ /١٤ولغاية صباح يوم اإلثنني الواقع فيه  ،٢٠٢٠ /١١ /٣٠تقرر
إرجاء إجتامع الجمعية العمومية املحدد سابقاً بيوم األربعاء الواقع فيه /١١ /١٨
 ٢٠٢٠الساعة الخامسة بعد الظهر إىل يوم الثالثاء الواقع فيه 2020/12/01وذلك يف
متام الساعة الثالثة بعد الظهر.
رشف رئيس مجلس جمعية ماليك االقسام املختلفة يف العقار رقم  /1997/من منطقة
يت ّ
ذوق مصبح العقارية «مرشوع سوار» بدعوتكم لحضور الجمعية العمومية العادية
السنوية التي ستنعقد يف مركز الجمعية يف ذوق مصبح وذلك يوم الثالثاء الواقع فيه
2020/12/01وذلك يف متام الساعة الثالثة بعد الظهر.
إن الجمعية العمومية العادية السنوية مدعوة للتداول بجدول األعامل التايل:
 -1تالوة التقرير االداري من قبل رئيس الجمعية.
 -2االطالع عىل امليزانية العمومية لعام  2019ومناقشتها وابراء ذمة رئيس الجمعية
عن أعامل العام .2019
 -3االطالع عىل مرشوع موازنة العام  2020واملوافقة عليه.
 -4البحث بالوضع املايل واملرصيف الحايل يف البلد ومدى تأثريه عىل سلفات مصاريف
األقسام املشرتكة ومصاريف اخرى.
 -5امور مختلفة.
إن نسخاً عن امليزانية العائدة للعام  2019وللموازنة العائدة للعام  2020موضوعة
تحت ترصف املالكني يف مركز الجمعية.عىل كل مالك قسم خاص حضور الجمعية
شخصياً أو متثيالً بواسطة مالك آخر مبوجب تفويض خطي رصيح.
رئيس الجمعية جمعية ماليك االقسام املختلفة
يف العقار رقم  /1997/من منطقة ذوق مصبح العقارية «مرشوع سوار»
رينه متى

