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إعالنات

االنتخابات الرئاسية :هل تحدث الكارثة؟

ُ
األولى
الدورة
ًا
د
غ
جرى
ت
ّ
لالنتخابات الرئاسية ،والحكام،
ّ
والنواب ،وثلثي أعضاء
مجلس الشيوخ ،وسط
أجواء من االستقطاب
الشديد بين المتنافسين،
ٍ
وترجيح بفوز ّمرشح ّ
«اليمين المتطرف» ،الملقب
ّ
بـ«ترامب البرازيلي» ،الذي
المتطرف»
استفاد «اليمين
وعد بإقفال السفارة
من ترهل «يمين الوسط»
الفلسطينية في برازيلي
منا،تل وانشقاقات «اليسار»
ونقل سفارة بالده
االل ـت ـف ــات إل ــى أن ه ــذه ال ـح ــرب تـصــبّ
أبيب إلى القدس المحتلة
ّ
ّ ً
قصوى؛
إيــاء الشأن السيادي أهمية ّ
وع ـل ـيــه ،ل ــم ي ـت ــردد ف ــي إع ــان ــه أنـ ــه إذا
فاز في االنتخابات الرئاسية سيحرم
الــواليــات املتحدة األميركية أطماعها
في سلب ثروات البرازيل النفطية.
«ال ـ ـي ـ ـسـ ــاريـ ــون» الـ ـس ــابـ ـق ــون رفـ ـض ــوا
دع ـ ــم ح ـ ـ ــداد ،ب ــل أم ـع ـن ــوا ف ــي تــوجـيــه
الـسـهــام إل ــى حليف األم ــس .إذ تــوالــى
امل ــرش ـح ــون ال ـث ــاث ــة :س ـيــريــو غــومـيــز،
ومــاريـنــا سيلفا ،وغيليرمي بــولــوس
ع ـ ـلـ ــى إشـ ـ ـع ـ ــال م ـ ــراك ـ ــب ح ـ ـ ـ ـ ــداد دون

حـكـمــا ف ــي مـصـلـحــة ع ــدوه ــم املـشـتــرك
جــايـيــر بــولـسـنــارو ،ال ــذي حـصــد عشر
ـاط إضــافـيــة ،خمسة بفعل محاولة
نـقـ ٍ
طعن فاشلة ّ
تعرض لها أثناء حملته
ٍ
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وخ ـم ـس ــة أخـ ـ ــرى وه ـبــه
ّإياها القاضي سيرجيو مورو ،بعد أن
ّ
ّ
«العمالي»
تعمد نشر اعترافات الوزير
السابق أنطونيو بالوسي ،التي اتهم
فيها حزبه بالفساد وهدر املال العام.
ومـ ــع ارتـ ـف ــاع ح ـظ ــوظ ب ــول ـس ـن ــارو أو

برازيليا ــ علي فرحات
اكتمل املشهد االنتخابي في البرازيل،
قـ ـب ــل س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن انـ ـ ـط ـ ــاق امل ـع ــرك ــة
األقـ ـس ـ ٌـى ،ف ــي ت ــاري ــخ ال ـب ــاد ال ـحــديــث.
مـ ـع ــرك ــة ال ت ـش ـب ــه س ــاب ـق ــات ـه ــا ،ال فــي
ال ـش ـكــل وال ف ــي امل ـض ـم ــون .الـتـنــافــس
ّ
حتميًا على
الــرئــاســي أصـبــح صــراعــا
هوية البرازيل املستقبلية ،بعد أن غزا
«الـيـمــن امل ـت ـطـ ّـرف» ال ـســاحــة ،وأصـبــح
ّ
قــاب قــوســن مــن تــولــي زم ــام السلطة،
مستفيدًا مــن امل ـســار الـقـضــائــي ،الــذي
أبعد الزعيم اليساري لويس إيناسيو
ل ـ ــوال دا س ـي ـل ـفــا عـ ــن الـ ـتـ ـن ــاف ــس .آخ ــر
ّ
تصدر
استطالعات الــرأي أشــارت إلــى
مــرشــح «الـيـمــن امل ـت ـطـ ّـرف» العسكري
امل ـت ـقــاعــد جــاي ـيــر ب ــول ـس ـن ــارو بنسبة
ب ـل ـغــت  33ف ــي املـ ـئ ــة ،ت ـ ــاه خ ـل ـي ـفــة دا
سيلفا الــوزيــر السابق فرناندو حداد
ّ
يسجل
بنسبة  23فــي امل ـئــة ،فـيـمــا لــم
مـ ــرشـ ــح «ي ـ ـمـ ــن ال ـ ــوس ـ ــط» جـ ـي ــرال ــدو
ألكمني ،ومرشح «يسار الوسط» سيرو
غوميز ،أكثر من  10في املئة ،ما حصر
املنافسة بني حداد وبولسنارو ،وهما
اللذان يسعيان إلى كسب ّ
التيار املتردد
بـعـ ّـد أن فـشـلــت كــل مـســاعــي انـسـحــاب
مرش ٍح لحساب آخر ،ما أسهم في بقاء
النتيجة غير واضحة املعالم.
ورغـ ـ ــم اس ـت ـب ـع ــاد اح ـت ـم ــال ـي ــة ال ـح ـســم
م ــن ال ـجــولــة األول ـ ــى ،يـسـعــى «الـيـمــن
املتطرف» إلى إبراز أسلحته «الثقيلة»
فــي ال ـســاعــات األخ ـي ــرة لـنـقــل مرشحه
إلــى القصر الرئاسي مــن دون معاناة
ال ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة ،ال ـت ــي ق ــد ت ـق ـلــب كل
التوازنات .فالجولة األولى تحتاج إلى
 50فــي املـئــة مــن األصـ ــوات املحتسبة،
ُي ـس ـت ـث ـنــى م ـن ـه ٌــا ال ـت ـصــويــت األب ـيــض
وامل ـل ـغــي .نـسـبــة يــراهــن «الـيـمـيـنـيــون»
ع ـلــى تـحـقـيـقـهــا م ــن خ ــال الـتـجـيـيــش
املستمر ضــد «الـعـ ّـمــالـيــن» واستمالة
ال ـت ـي ــارات الــدي ـن ـيــة امل ـت ـش ــددة ،ورس ــم
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ي ـح ـك ـم ـه ــا ال ـت ـع ــاط ــي
الفوقي مع باقي املرشحني ،وقــد ّ
توج
ذلــك برفض بولسنارو االنضمام إلى
املـنــاظــرة التلفزيونية األخ ـيــرة مساء
الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،واك ـت ـفــى بمقابلة
حصرية مع إحدى ّاملحطات املوالية له.
ويـ ـ ــرى الـ ـخـ ـب ــراء أنـ ـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
املعركة غير املتكافئة بــن بولسنارو
وحداد ،إال أن األخير استطاع ّ مفاجأة
خ ـص ــوم ــه رغـ ــم دخ ــول ــه مـ ـت ــأخـ ـرًا إل ــى
ٌ
تأخير فرضه القضاء
حلبة املواجهة.
ال ــذي تلكأ فــي إص ــدار حكمه النهائي
فــي تــرشــح دا سيلفا .لـكـ ًـن «كــاريــزمــا»
ّ
ح ــداد وح ـض ــوره ،إض ــاف ــة إل ــى سجله
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـن ــاج ــح ،ك ــل ذل ـ ــك ح ـ ّـول ــه
ٌ
إلـ ـ ــى مـ ـن ــاف ــس شـ ـ ـ ــرس .ف ـ ـحـ ــداد وازن
ً
ع ـلــى اع ـت ـب ــاره وكـ ـي ــا لـ ــدا سـيـلـفــا من
ج ـه ــة ،وب ــن ح ـض ــوره الـشـخـصــي من
ٌ
ج ـهــةٍ أخـ ــرى .ت ـ ــوازن أظ ـهــره مـشــروعــه
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ال ـ ــذي ب ـ ــدت ف ـي ــه مل ـســاتــه
الـتـغـيـيــريــة ،وت ـم ـ ّـي ــزه ع ــن أس ــاف ــه في
الـ ـتـ ـع ــاط ــي مـ ــع ال ـ ـشـ ــأن االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي.
ه ــذا الـتـمــايــز لــم ي ـمـ ّـس إرث حــزبــه في

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

البرازيل

ّ
«تــرامــب الـبــرازيـلــي» ،كــان الفـتــا تدخل
ـات اق ـت ـص ــادي ــة ًل ـت ـع ــزي ــز ال ـعـم ـلــة
ج ـ ـهـ ـ ٍ
ّ
املحلية ،لتشكل «هـبــة» أخــرى تضاف
إل ــى الـهـبــات الـتــي مــن شــأنـهــا تسهيل
فوزه بمنصب الرئاسة.
اسـتـفــاد «الـيـمــن امل ـت ـطـ ّـرف» مــن ترهل
«يمني الوسط» ،وانشقاقات «اليسار»
امل ـت ـتــاب ـعــة .واس ـت ـط ــاع ع ـبــر خـطــابــاتــه
امل ـت ـش ــددة ج ــذب «ال ـت ـ ّـي ــار اإلن ـج ـي ـلــي»
امل ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــد ،ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ـ ـ ّـول ال ـك ـن ــائ ــس
ّ
واألديرة إلى منصات انتخابية يكللها
«التكليف الـشــرعــي» بـعــد وع ــد أطلقه
بولسنارو بإقفال السفارة الفلسطينية
فــي بــرازيـلـيــا ،ونـقــل س ـفــارة ب ــاده من
ت ــل أب ـيــب إل ــى ال ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة .كــذلــك
انـضـمــت ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى واملـتــاجــر
الشهيرة إلى دعم بولسنارو خوفًا من
عــودة «العماليني» ـ الذين على الرغم
ّ
من جراحهم النازفة ـ ـ ما زالوا يشكلون
ّ
املتطرف
خطرًا حقيقيًا على املـشــروع
وامتيازاته الداخلية والخارجية .هذا
امل ـش ـهــد ي ـق ــود إل ــى خ ــاص ــةٍ ت ــدع إلــى
إي ـقــاف ه ــذا امل ـ ّـد «الـيـمـيـنــي» الخطير،
وامل ــره ــون ب ــإع ــادة ال ـقــواعــد الشعبية
ـاخ عـقــانـ ٍّـي
رؤاهـ ـ ٍّـا الـسـيــاسـ ّيــة ف ــي م ـن ـ ٍ
ومتأن ،وهي تمنيات أطلقتها جموع
ّ
املفكرين والفنانني والكتاب ،لتجنيب
البالد أكبر كارثة تلوح في أفقها.

وفق االستطالعات ،لن ينال مرشح «يسار الوسط» سيرجيو غوميز
أكثر من  %10من األصوات (أ ف ب)
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مطلوب مهندس زراعي،
جنوب لبنان ،خربة ال
تقل عن عرش سنوات،
إلدارة بساتني كربى تضم
أشجار فواكه مثمرة.
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أفقيا
 -1نائب رئيس جمهورية مصر في عهد الرئيس حسني مبارك توفي عام – 2012
ُ -2يستخرج من البحر – مدينة أوسترالية في مقاطعة فكتوريا –  -3بلد أوروبي
– أول تحية –  -4بــرد – مدينة أوسترالية في نيو ســاوث ويلز –  -5فتى في أول
العمر – استهجن تصرفه – خالف رديء أو عنق اإلنسان –  -6عائلة العب كرة قدم
دانماركي سابق ومــدرب حالي – لإلستدراك –  -7بلدة لبنانية بقضاء ّ
بشري –
ّ
وحد معلوم –  -8أجابت على السؤال
حيوان أليف – قطعة من األرض ذات جدار
– س ــرد الـحــديــث وأورده بـسـهــولــة وســاســة –  -9طــائــر ال ـشــؤم يسكن ال ـخــراب –
اإلحساس –  -10مسرحية للفنان اللبناني الراحل منصور الرحباني

عموديًا
 -1مـمـثــل لـبـنــانــي مـشـهــور – خـشــن وغـلــظ ال ـصــوت –  -2س ــأم وضـجــر – عاصمة
آسيوية –  -3ما تفرزه األزهار إلجتذاب الحشرات وخاصة النحل – جرذ باألجنبية
– متشابهان –  -4إســم مدينة تحمل نفس اإلس ــم فــي أمـيــركــا وإنـكـلـتــرا –  -5من
مشتقات الحليب – فقد عقله – حرف أبجدي –  -6يالئم الجسم – زعيم النازية في
أملانيا مات منتحرًا –  -7خالف عسكري – إحسان – بيت العنكبوت –  -8للتفسير
– كذب وافتراء – تحصيل وكسب –  -9يصبح لدينا مال – إحدى جزر أندونيسيا
البركانية وأكثرها سكانًا من مدنها جاكرتا عاصمة البالد –  -10من الحيوانات
الضخمة ُيعرف بالكركدن

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.

1

أفقيا
ّ
 -1جهاد عقل – بط –  -2ليموزين –  -3روما – نتف –  -4جف – رياضيات –  -5بيت – مسح –
ّ
عل –  -6ربو – إبل –  -7شرم الشيخ – ّ -8
أسب – ا ا ا ا ا –  -9قد – اري – رعد –  -10رومي شنايدر
عموديًا
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مشاهير 2983

حلول الشبكة السابقة

 -1جورج بوش – قر –  -2وفي – رادو –  -3ألم – ترمس –  -4ديار – باباي –  -5عم – ّ
يمول – رش
ّ
ّ
يني – بخاري –  -9بنتاعل – ّ
أعد –  -10فتل – قادر
–  -6قوقاس – شاين –  -7لز – ضحايا – -8

حل الشبكة 2982

شروط اللعبة

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  4تـشــريــن
األول  ،2018م ـت ـم ـم ــا واجـ ـب ــات ــه
الــدي ـن ـيــة .يـحـتـفــل بــال ـصــاة لــراحــة
نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر
يــوم السبت  6ال ـجــاري فــي كنيسة
سـ ــان ل ــوي ــس ل ــآب ــاء الـكـبــوشـيــن،
بــاب إدري ــس ،ثــم ي ــوارى الـثــرى في
مدفن العائلة ـ الفنار.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
ً
ابتداء من الساعة
صالون الكنيسة
الواحدة بعد الظهر ويــوم األحــد 7
ال ـجــاري فــي صــالــون كنيسة ســان
ل ــوي ــس ل ــآب ــاء ال ـك ـب ــوش ـي ــن ،ب ــاب
ً
ابتداء من الساعة الحادية
إدريس،
عـشــرة قبل الظهر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء.
السادسة
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا

6

8

4

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مطلوب ►
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سياسي إيـطــالــي ( )1944-1903وزي ــر الـخــارجـيــة وصـهــر موسوليني.
أعدمه الحزب الفاشي ملعارضته مواصلة الحرب .من أقواله «ان النصر
له مائة اب والهزيمة يتيمة»
 = 8+7+6+5+3+2طعام ياباني معروف ■  = 2+10+9+1عاصمتها اكرا
■  = 9+11+4أنت باألجنبية

حل الشبكة الماضية :روبير الصفدي

بالغ رقم2/13 :
ُ
ت ـ ـع ـ ـلـ ــن وزارة االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ب ــانـ ـه ــا
سـتـضــع ق ـيــد الـتـحـصـيــل اع ـت ـب ــارًا من
 2018/10/16الكشوفات التالية:
كـشــوفــات فــواتـيــر الـهــاتــف الـثــابــت عن
شهر ايلول عام 2018
ب ــاإلض ــاف ــة ال ـ ــى كـ ـش ــوف ــات ال ـف ــوات ـي ــر
امل ـتــأخــرة غـيــر امل ـس ــددة ،ول ـقــد حــددت
مهلة اقصاها  2018/11/14لتسديد
هـ ــذه ال ـك ـش ــوف ــات .وت ــذك ــر املـشـتــركــن
الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عــن الــدفــع باتجاه واح ــد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/11/15
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع ب ــاالت ـج ــاه ــن اع ـت ـب ــارًا من
ت ـ ــاري ـ ــخ  2018/12/03وت ـس ـت ــوف ــى
الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000
ل.ل ).اعتبارًا من هذا التاريخ.
 3ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة

بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع
االشـ ـت ــراك اع ـت ـبــارًا م ــن 2019/01/02
ويـعــاد وصله بعد تسديد املتأخرات
املستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية
ب ـعــد مـ ــرور ث ــاث ــة أش ـه ــر ع ـلــى تــاريــخ
اإلل ـ ـغـ ــاء امل ــؤق ــت اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ
 2019/04/01وتستوفى غرامة قدرها
( )%2شـهــريــا وت ـحــرر االرقـ ــام املـلـغــاة
وتحصل املتأخرات بالطرق القانونية
املعمول بها.
اسـ ـتـ ـن ــادًا ال ـ ــى املـ ـ ـ ــادة  45مـ ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ي ـح ــرم امل ـش ـتــرك امل ـل ـغــى رق ـم ــه من
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى إش ـ ـتـ ــراك ج ــدي ــد قـبــل
ت ـس ــدي ــد ج ـم ـيــع ال ـف ــوات ـي ــر املـسـتـحـقــة
عليه.
مالحظة :أ ـ ـ تقطع خطوط املشتركني
املتخلفني عن دفع فاتورة هاتف شهر

◄ مبوب ►
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ابنة الفقيد :الدكتورة رنده غارانا
أشقاؤه :بول غارانا زوجته ظريفه
قسيس وأوالده:
ك ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــون ،إدوار ،ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان
وبرناديت
املرحوم إدوار غارانا زوجته نايفة
عازار وأوالده:
ريتا ،سامي وعائلته ولينا
هـ ـن ــري غ ـ ــاران ـ ــا زوج ـ ـتـ ــه ج ــوزف ــن
مبارك وولداه:
جـ ــان ك ـل ــود وع ــائ ـل ـت ــه ،بــاتــريـسـيــا
وعائلتها
أوالد شـقـيـقـتــه امل ــرح ــوم ــة كــارمــن
أرملة املرحوم شمعون آحو:
روبير وعائلته وفريدا وعائلتها
وعـ ـم ــوم عـ ــائـ ــات :غـ ــارانـ ــا ،حـ ــداد،
عازار ،قسيس ،آحو ،مبارك ،خوري
وأن ـس ـبــاؤهــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن األس ــى
فقيدهم املأسوف عليه املرحوم
شارل لويس غارانا

:Send CV email
Recruitnow333@gmail.com

◄ للبيع ►
للبيع
ش ـقــة لـلـبـيــع مـنـطـقــة ال ـحــازم ـيــة م ــار تـقــا.
مساحة  420م ,صالونان و سفرة 4 ,نوم
( 2مــاسـتــر),غــرفـتــي ج ـلــوس 5 ,حـمــامــات,
مطبخ مجهز ,غــرفــة خــادمــة ,غــرفــة غسيل
وموقف عدد 2
03/624421
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غادر العمال البنغالدشيون
JUWAL MOLLA
NAYAN MIAH
RONI SHEIKJ
RASED
ARIF
MD RAZU MIAH
MOHAMMAD ARAFAT
MOHAMMAD NURA ALAM
KHALIL MIAH
MD SADDAM HOSSAIN
من شركة Workers
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــم ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 03/445563
غادر العمال البنغالدشيون
MD ABDUL RAHIM MUNSI
MD KADIR MABDER
MABZEL
MOHAMMAD ALAM
MOHAMMAD IQBAL
MD MAINUL BISWAS
MD SAHABUL ISLAM
MOHAMMAD MASUD MIA
MOHAMMAD RAZIBUL HASSAN
BIPLOB
MOHAMMAD AZBAHAR ALI
BABLU HOSSAIN
SHEIKH JASIM
ZAHIRUL HAQUE KHAN
MOHAMMAD NADIM HOSSAIN
MOHAMMAD NANNU
MOHAMMAD JEWEL RANA
MD LITON MOLLA
MOHAMMAD ROBEL MIAH
JUWEL KHA
MD NAZMUL
MD APU SHEIKH
ONYE SHARIF
CHAN MIA
AZAD SAEDER

SHOMON
MOSARAF HOSSAIN
MOKTER HOSSAIN
HIRU SHEIKH
SHAHID ALI
SOJAN MIAH
IMRAN SHIKDAR
MOHAMMAD RUBEL
IQBAL
IBRAHIM HAWLADER
MD DELOWER HOSSAIN
RUBEL SHARDER
HAZI MOHAMMAD RUBEL
MOHAMMAD ANOWAR
HOSSAIN
SAHJAHAN MIAH
من شركة Palmers Group
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــم ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 03/527447
غادر العامل البنغالدشي
MD ABON MIAH
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـ ـخ ـ ــدوم ـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/208989
غادر العمال البنغالدشيون
WAHID
HABIB AHASAN
MIAH SHOHEL
MOHAMMAD ABDUL HUSEN
ASAD MIA
مـ ــن ش ــرك ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـف ــات والـ ـخ ــدم ــات
امل ـت ـح ــدة ,ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف عنهم
شيئا اإلتصال على الرقم 03/874100
هربت العاملة األثيوبية
HANA NIGUSSE KEBEDE
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـي ـه ــا ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا االتصال على الرقم
71-301429

آب عام  2018باتجاه واحد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/10/16
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والذين لم يسددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـب ــادرة ال ــى تـقـسـيــط امل ـت ــأخ ــرات في
صـ ـن ــادي ــق املـ ـن ــاط ــق ال ـه ــات ـف ـي ــة وف ــي
مصلحة الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ،ش ـ ـ ــارع ري ـ ـ ــاض ال ـص ـلــح
وإمـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى إشـ ـت ــراك
جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لدى اي صندوق من صناديق قبض
الـفــواتـيــر الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة االت ـصــاالت
على كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
للفاتورة الواحدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الواحدة عبر االشتراك بخدمة
«جـ ـب ــاي ــة مـ ــن ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان» (ل ــاشـ ـت ــراك
بـهــذه الـخــدمــة يمكن االت ـصــال بالرقم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
عـبــر االت ـص ــال عـلــى املـجـيــب الـصــوتــي
رقــم  1515أو عبر صفحات االنترنت
الخاصة بالوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم
رقـ ــم ( 93/4565امل ـ ـ ــادة ال ـثــال ـثــة مـنــه)
وت ـع ــدي ـل ــه ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30ل ـج ـه ــة ت ـح ــدي ــد مـهـلــة
أرب ـعــة أش ـهــر لــإع ـتــراض بـعــد إنـتـهــاء
املهلة املحددة للدفع واملــذكــورة اعاله،
ووج ـ ــوب ت ـقــديــم ط ـلــب االعـ ـت ــراض في
امل ـن ـط ـق ــة ال ـه ــات ـف ـي ــة الـ ـت ــاب ــع ل ـه ــا رق ــم
املشترك.
ُيطلب مــن املشتركني الـكــرام التجاوب
الـ ـس ــري ــع مـ ــع مـ ـضـ ـم ــون هـ ـ ــذا الـ ـب ــاغ،
شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  25ايلول 2018
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 2004
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلــى املنفذ عليها بـتــول هــانــي صــادق
مــن الصفير ومـجـهــولــة مـحــل االقــامــة،
ً
وعمال باحكام املــادة  409أ.م.م .تنبئك
ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا بــامل ـعــام ـلــة
التنفيذية رق ــم  2016/548واملتكونة
بــن املـنـفــذة جمعية امل ـب ــرات الخيرية
م ـم ـث ـلــة بــال ـس ـيــد ع ـل ــي م ـح ـمــد حـســن
فـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه وبـ ـيـ ـن ــك ورفـ ـيـ ـق ــك انـ ـ ـ ــذارًا
تنفيذيًا موضوع اتفاقية بيع مع حق
االسـتــراداد منظمة لــدى كاتب بالعدل
ف ــي ال ـغ ـب ـيــري م ـن ــال ي ـح ـفــوفــي تــاريــخ
 2016/2/8املتضمنة نقل ملكية العقار
/2102النميرية على اسم املنفذة او من
تحدده وتسليم سند التمليك الخاص
بالعقار.
وعليه تــدعــوك هــذه الــدائــرة للحضور
ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواسـ ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي السـ ـت ــام االن ـ ـ ــذار ومــرف ـقــاتــه
تـحــت طــائـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بحقك
ً
اص ــوال بانقضاء  20يومًا تلي النشر
مضافًا اليها مهلة االنذار.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن قضائي
ب ـت ــاري ــخ  2018/10/4قـ ــرر ال ـقــاضــي
املـنـفــرد املــدنــي فــي بعلبك الـنــاظــر في
االح ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــة ن ـش ــر خــاصــة

االس ـتــدعــاء امل ـقــدم مــن نــايــف الـبــريــدي
والـ ــذي يـطـلــب فـيــه اع ــان ث ـبــوت وفــاة
جـ ــده ل ــوال ــدت ــه م ـح ـمــد عـ ــوض ال ـشــاب
البريدي في العام  1946وحصر ارثه
النظامي بأرملته ديبه نوح وبأوالده
م ـن ـه ــا وه ـ ـ ــم :ت ــوفـ ـي ــق وقـ ــاسـ ــم وع ـب ــد
الرحيم وحسن وهنود وفطوم.
وفـ ــي الـ ـع ــام  1948تــوف ـيــت املــرحــومــه
ديـبــه ن ــوح وانـحـصــر ارث ـهــا بــأوالدهــا
املذكورين اعاله.
فعلى من لديه اعتراض التقدم من قلم
املحكمة بمهلة اقصاها عشرون يومًا
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد سيف الدين
إعالن
طلبت السيدة مــارلــن جــورج عطالله
تـصـحـيــح اسـ ــم ج ــده ــا ف ــي ال ـع ـق ــارات
ذات االرق ــام 134 - 133 - 131 :منطقة
ّ
صباح العقارية ،حيث ورد اسمه فريد
امني فــارس والصحيح هو فريد امني
عطالله.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
طلبت السيدة مــارلــن جــورج عطالله
ت ـص ـح ـيــح اسـ ــم والـ ــدهـ ــا امل ـت ــوف ــي فــي
ال ـع ـقــارات ذات االرقـ ـ ــام90 - 86 - 79 :
مـنـطـقــة ص ـ ّـب ــاح ال ـع ـقــاريــة ،حـيــث ورد
اسمه جورج فريد امني والصحيح هو
جورج فريد عطالله.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـلــب روب ـيــر ســامــي مـعـلــوف ملوكلته
ك ــارول ال ـيــاس تــومــا ش ـهــادة قـيــد بــدل
ضائع بالقسم  12بالعقار  491حوش
الزراعنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ــب ح ـب ـيــب س ـع ـيــد ديـ ـ ــاب م ـع ـلــوف
سند تمليك بدل ضائع بالعقار 3215
اراضي زحلة .
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـلــب هــاروت ـيــون بـ ــدروس الكيسيان
ملــورثــة مــوكـلــه مــانــوشــاك تــومــاسـيــان
ابنة بوغوص ماركاريان سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  2795عنجر.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب علي يوسف عساف سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  164بوارج.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـلــب ج ـم ـيــل م ـخــايــل ســرك ـيــس سند
تمليك ب ــدل ضــائــع بحصته بالعقار
 793حوش حاال.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط

