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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
تقرير

في «أولمبيا بارك» في مدينة ميونخ قبل أيام (أ ف ب)

اختراق بيانات يحرج ساسة ألمانيا
 ...ويطاول مراسالت ميركل
في حادثة هي األكبر
في تاريخ ألمانيا ،وقع
عدد هائل من السياسيين
األلمان ،بمن فيهم
المستشارة أنجيال ميركل،
ضحية عملية تسريب
واسعة لمعلومات
خاصة
بـ ــدأت ال ـح ـكــومــة األمل ــان ـي ــة ،أم ــس،
تحقيقًا ّ
موسعًا في واقعة تسريب
بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات س ـ ــاس ـ ــة وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
بــارزة على اإلنترنت ،بما في ذلك
بيانات املستشارة أنجيال ميركل.
وتسعى بــرلــن إلــى معرفة مــا إذا
ك ـ ــان ال ـت ـس ــري ــب ت ــم ع ـب ــر قــرصـنــة
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ،وأوضـ ـح ــت م ـصــادر
أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة األمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ت ــرج ــح
أن ش ـخ ـص ــا ت ـس ـم ــح لـ ــه وظ ـي ـف ـتــه
بالدخول إلى البيانات الحساسة
س ـ ّـرب الــوثــائــق .وذك ــرت املـصــادر،
حسب اإلعالم املحلي ،أنه ّ
تبي أن
التسريب «لــم يحدث عبر الشبكة
الحكومية» ،مضيفة إن من املرجح
أنـ ــه جـ ــرى ع ـب ــر «ش ـب ـك ــة ال ـب ــرمل ــان
األملاني (بوندستاغ)» .وأوضحت
املـ ـ ـص ـ ــادر أن مـ ــن بـ ــن ال ـب ـي ــان ــات
املسربة أرقــام هواتف ومحادثات
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ،م ــؤك ــدة أن سـلـطــات
األمن تسعى بأسرع السبل املمكنة
إل ـ ـ ــى الـ ـحـ ـيـ ـل ــول ــة دون الـ ــوصـ ــول
إل ــى ه ــذه ال ـب ـيــانــات م ـج ــددًا .وفــي
الـبـيــانــات الـتــي تــم تسريبها على
حساب باسم «أوربت» على موقع
«ت ــويـ ـت ــر» ،ظ ـه ــر رق ـ ــم «ال ـف ــاك ــس»
وال ـ ـبـ ــريـ ــد اإللـ ـكـ ـتـ ــرونـ ــي الـ ـخ ــاص
بـ ـمـ ـي ــرك ــل ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى عـ ـ ــدد مــن
الخطابات املرسلة منها وإليها.
وكانت إذاعة «برلني ـ ـ براندنبورغ»
األملــانـيــة قــد ذك ــرت فــي تقرير لها

أم ــس أن ــه ت ــم تـســريــب ع ــدد هــائــل
مــن الـبـيــانــات الـشـخـصـيــة تخص
على األرجح ساسة على املستوى
االت ـح ــادي وال ــوالي ــات فــي أملــانـيــا.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ملـ ـعـ ـل ــوم ــات امل ـ ـح ـ ـطـ ــة ،تــم
تسريب أعداد كبيرة من البيانات
وال ـ ـ ــوث ـ ـ ــائ ـ ـ ــق الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـمـ ـئ ــات
الساسة عبر «تويتر» .ولم تتضح
مالبسات األمر على نحو تام حتى
صباح أمس .ووفق تقرير املحطة،
فــإن صاحب الحساب الــذي سرب
البيانات يصف نفسه بتعبيرات
مـ ـث ــل الـ ـبـ ـح ــث األم ـ ـ ـنـ ـ ــي ،وف ـ ـنـ ــان،
وتـهـكــم ،وسـخــريــة ،وإن البيانات
املسربة تخص كل األحزاب املمثلة
فـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ح ــزب

البيانات تم تسريبها
على حسابات على
موقع «تويتر»

«البديل من أجل أملانيا» اليميني.
وتتضمن البيانات املسربة أرقام
هواتف جوالة وعناوين وبيانات
شـخـصـيــة ل ـل ـغــايــة ،م ـثــل بـطــاقــات
ه ــوي ــة أو م ـح ــادث ــات إل ـك ـتــرون ـيــة
أو خ ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــات أو فـ ـ ــوات ـ ـ ـيـ ـ ــر أو
معلومات عــن بطاقات ائتمانية.
وذكـ ـ ــرت امل ـح ـطــة أن ال ـت ـســري ـبــات
شملت أيـضــا فــي بعض الـحــاالت
م ـ ـحـ ــادثـ ــات إل ـك ـت ــرون ـي ــة عــائ ـل ـيــة
ومعلومات عن بطاقات ائتمانية
ألفـ ـ ــراد ع ــائ ــات ه ـ ــؤالء ال ـســاســة.
وإل ــى جــانــب الـسـيــاسـيــن ،بينهم
الرئيس فرانك فالتر شتاينماير،
اسـتـهــدفــت الـتـســريـبــات مشاهير
وصـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـي ـ ــن كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك .وك ـ ــان ـ ــت
صـحـيـفــة «ب ـي ـل ــد» وقـ ـن ــاة «أر بي

بـ ـ ــي» أول ج ـه ـت ــن ت ـك ـش ـف ــان عــن
التسريبات .وأف ــادت «بـيـلــد» بأن
س ــرق ــة ال ـب ـيــانــات اس ـت ـمــرت حتى
نهاية تشرين األول /أكتوبر ،لكن
لم يتضح متى بدأت .فيما أشارت
«أر بــي بــي» إلــى أنــه «مــن النظرة
األول ـ ــى ،ال ي ـبــدو أن (املـعـلــومــات)
شـ ـمـ ـل ــت مـ ـ ـ ـ ــواد ذات ح ـس ــاس ـي ــة
سياسية ( )...لكن يرجح أن يكون
الـ ـض ــرر ك ـب ـي ـرًا ل ـل ـغــايــة ن ـظ ـرًا الــى
حـجــم الـبـيــانــات الشخصية التي
ت ــم ن ـش ــره ــا .م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أك ــدت
نــائـبــة املـتـحــدث بــاســم الـحـكــومــة،
م ــارتـ ـيـ ـن ــا فـ ـيـ ـت ــز ،أن الـ ـبـ ـي ــان ــات
املـ ـخـ ـت ــرق ــة «لـ ـيـ ـس ــت حـ ـس ــاس ــة»،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك ال ـب ـيــانــات الـخــاصــة
باملستشارة ،مؤكدة أن الحكومة
تــأخــذ األم ــر «بـجــديــة عــالـيــة» .أمــا
وزيـ ـ ــرة الـ ـع ــدل ك ــات ــاري ـن ــا ب ــارل ــي،
ف ـت ـحـ ًـدثــت ع ــن «هـ ـج ــوم خ ـط ـيــر»،
ق ــائ ـل ــة أمـ ــس إن «ال ـق ــائ ـم ــن عـلــى
التسريب يريدون اإلضرار بالثقة
في ديموقراطيتنا ومؤسساتنا».
ّ
التحري عن
وأكدت بارلي ضرورة
الـجـنــاة بسرعة وكـشــف دوافعهم
السياسية املحتملة ،مشيرة إلى
أن ــه ال يـنـبـغــي ال ـس ـمــاح ملـجــرمــن
والعقول املدبرة لجرائمهم بإثارة
ج ــدل ف ــي الـ ـب ــاد .وت ـح ــدث جـهــاز
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات امل ـح ـل ــي (امل ـك ـتــب
ـور) عن
االتـحــادي لحماية الــدسـتـ ُ
هجمات إلكترونية متكررة نفذت
ال ـعــام املــاضــي واسـتـهــدفــت نـ ّ
ـوابــا
والجيش وعدة سفارات .وتشتبه
بـ ــرلـ ــن ب ـ ــأن م ـج ـم ــوع ــة تـجـســس
إل ـك ـتــرونــي روس ـي ــة يـطـلــق عليها
«سـنــايــك» نـفــذت الـهـجـمــات .وفــي
آذار /م ـ ــارس امل ــاض ــي ،تـعــرضــت
شبكات كمبيوتر تابعة للحكومة
األمل ــانـ ـي ــة ل ـه ـج ـم ــات ،ح ـي ــث تـمــت
سرقة بيانات ملوظفني مــن وزارة
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة .ونـ ـ ـف ـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الروسية آنذاك تورط أي قراصنة
إلكترونيني روس في العملية.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل الى رحمته تعالى املأسوف
على شبابه املرحوم
الحاج محمد عارف سليمان
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة كـ ـب ــار امل ـك ـل ـفــن فــي
وزارة املالية
زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه رانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه ديـ ـ ـ ـ ـ ــاب (م ـ ــدي ـ ــر
الصرفيات في وزارة املالية)
أشقاؤه :مالك – سهير – ديانا
صهره :محمد جابر
تصادف نهار االحد الواقع في 13
كانون الثاني  2019م املوافق له 7
جمادى االولى  1440هـ ـ
ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور اسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
فقيدنا الغالي
وب ـه ــذه املـنــاسـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
عــن روح ــه ال ـطــاهــرة آي مــن الــذكــر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في
حسينية بلدته السلطانية وذلــك
في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي مـنــزلــه الـكــائــن
في السلطانية اليوم السبت و غدًا
االحد الواقع في 2019 /6/5/4م
وت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت يــوم
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـ ــي  8ك ــان ــون
ال ـث ــان ــي ف ــي الـجـمـعـيــة االســام ـيــة
للتخصص والـتــوجـيــه الـعـلـمــي –
رملة البيضاء من الساعة الثالثة
لغاية السابعة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
الراضون بقضاء الله
آل س ـل ـي ـمــان – ديـ ـ ــاب – ص ــال ــح –
وعـمــوم أهــالــي بلدتي السلطانية
وحزرتا

ت ـص ــادف غـ ـدًا األحـ ــد ف ــي  6كــانــون
الثاني  ،2019ذك ــرى م ــرور أسبوع
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
هال جعفر الزين
زوجة األستاذ أحمد الزين
والدها :املرحوم الشيخ جعفر الزين
والدتها :املرحومة الحاجة فريحة
يوسف بك الزين
أبنها :املرحوم فادي وابنته نور
ابنتاها :ريما ،وملى زوجة املهندس
رشيد علي أحمد وأوالدهما رياض
وميريام وفرح
ش ـق ـي ـق ــاه ــا :ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم وم ـح ـمــد
جعفر الزين
شـقـيـقــاتـهــا :إل ـه ــام أرم ـل ــة امل ــرح ــوم
كـ ــامـ ــل عـ ـل ــي أحـ ـ ـم ـ ــد ،ل ـي ـل ــى زوج ـ ــة
ال ـع ـم ـي ــد أن ـ ـطـ ــوان ك ـ ـيـ ــروز ،فــاط ـمــة
زوجـ ــة امل ـه ـنــدس إب ــراه ـي ــم شـ ــرارة،
نهى زوجة السيد غانم بدر الدين،
لبنى زوجــة الدكتور ناهض قديح
ومنى
ف ـي ـقــام مـجـلــس عـ ــزاء ع ـلــى روح ـهــا
الطاهرة الساعة العاشرة صباحًا
فــي حسينية جـبـشـيــت (الـنـبـطـيــة)
للرجال ،وللنساء في منزل والدها
الـشـيــخ جـعـفــر الــزيــن فــي النبطية،
طريق مستشفى الحكمة.

انتقل إلى رحمته تعالى في أملانيا
املأسوف عليه املرحوم
هورست ديتر غروتي
ش ـق ـي ــق الـ ــدك ـ ـتـ ــورة فـ ــالـ ــي ،زوجـ ــة
الوزير بشارة مرهج
أوالد شقيقته :د .ياسمني نشابه،
زوجة املهندس علي طعان
د .عمر نشابه ،زوجته ليلى فقيه
د .ري ـ ــم نـ ـش ــاب ــه ،زوج ـ ــة امل ـه ـنــدس
أنطوان معوض
د .لينا مرهج
د .م ـن ــى م ــره ــج ،زوجـ ـ ــة امل ـه ـنــدس
جيرار موسى
يـنـعــونــه إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألسى
تقبل الـتـعــازي يــوم االثـنــن الــواقــع
ف ـي ــه  7كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي  2019مــن
الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية
السابعة مـسـ ً
ـاء فــي نــادي خريجي
الجامعة األميركية في بيروت.

يـ ـتـ ـق ــدم رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس االم ـ ـنـ ــاء
الرئيس العاملي الفخري للجامعة
اللبنانية الثقافية في العالم احمد
نــاصــر م ــن زوجـ ــة واب ـن ــاء واح ـفــاد
وال بسمة واهــالــي بلدة عني بعال
وابـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـج ــالـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
س ـيــرال ـيــون بــاحــر ال ـت ـعــازي بــوفــاة
ال ـص ــدي ــق و االخ رئ ـي ــس الـجــالـيــة
الـلـبـنــانـيــة ف ــي مــدي ـنــة ص ـف ــدو في
سيراليون
قاسم بسمة (ابو محمد)
تغمده الـلــه بــواســع رحمته والهم
ع ــائـ ـلـ ـت ــه وذويـ ـ ـ ـ ــه جـ ـمـ ـي ــل ال ـص ـب ــر
والسلوان

بسم الله الرحمن الرحيم
ان ـت ـق ـل ــت إل ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املرحومة الحاجة
زينب الشيخ جميل بري
حـ ــرم املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج ك ــام ــل زي ــن
الدين
وال ــدة العميد الــدكـتــور حسن زين
الدين والحاج حسني زين الدين
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ولــدهــا
الدكتور حسن زين الدين في تبنني
ط ــوال ال ـي ــوم الـسـبــت ف ــي  5كــانــون
الثاني .2019
وتـ ـق ــام ذك ـ ــرى األسـ ـب ــوع ن ـه ــار غد
األحــد الــواقــع فيه  6كــانــون الثاني
فــي حسينية ب ـلــدة تـبـنــن الـســاعــة
التاسعة والنصف صباحًا.
ك ـم ــا ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت،
بمركز جمعية التخصص العلمي،
قـ ــرب م ــدي ــري ــة أمـ ــن الـ ــدولـ ــة ،ن ـهــار
االثنني  7كانون الثاني من الساعة
ً
مساء.
الثانية ولغاية السادسة
اآلسفون :آل بري وزين الدين

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/17 :
ت ـع ـلــن وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت أنـ ـه ــا سـتـضــع
قيد التحصيل اعتبارًا مــن 2019/01/15
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر
كانون االول عام 2018
باإلضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املـســددة ،ولقد حــددت مهلة اقصاها
 2019/02/15لـتـســديــد ه ــذه الـكـشــوفــات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
الــدفــع بــات ـجــاه واح ــد «لــاسـتـقـبــال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2019/02/18
 2ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عــن الــدفــع باالتجاهني اعتبارًا مــن تاريخ
 2019/03/01وتستوفى الغرامة عن إعادة
وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا من هذا
التاريخ.
 3ـ ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مــؤقـتــة
بـعــد م ــرور شـهــر واح ــد عـلــى تــاريــخ قطع
االشـتــراك اعتبارًا من  2019/4/01ويعاد
وصـلــه بعد تسديد املـتــأخــرات املستحقة
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى رسـ ـ ــم اع ـ ـ ـ ــادة وصـ ـ ــل ال ـخ ــط
( 11.000ل.ل ).وذل ــك حتى تــاريــخ اإللـغــاء
النهائي.
 4ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة نهائية
بعد مرور ثالثة أشهر على تاريخ اإللغاء
املــؤقــت اعـتـبــارًا مــن تــاريــخ 2019/07/01
وت ـس ـتــوفــى غ ــرام ــة ق ــدره ــا ( )%2شـهــريــا
وتحرر االرقام امللغاة وتحصل املتأخرات
بالطرق القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ي ـ ـحـ ــرم املـ ـشـ ـت ــرك املـ ـلـ ـغ ــى رق ـ ـمـ ــه مــن
الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
م ــاح ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خ ـط ــوط املـشـتــركــن
املـتـخـلـفــن ع ــن دف ــع ف ــات ــورة هــاتــف شهر
تـشــريــن الـثــانــي ع ــام  2018بــاتـجــاه واحــد
«لــاس ـت ـق ـبــال ف ـق ــط» اع ـت ـب ــارًا م ــن تــاريــخ
.2019/01/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني املـلـغــاة خطوطهم
وال ــذي ــن ل ــم ي ـس ــددوا فــوات ـيــرهــم املـتــأخــرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط املـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شــارع ريــاض الصلح وإمكانية الحصول
على اشتراك جديد.
إمـكــانـيــة تـســديــد الـفــواتـيــر عـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ل ــدى أي ص ـن ــدوق م ــن ص ـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة ل ــوزارة االتـصــاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ل ــدى أي م ـصــرف عـبــر تــوطــن الـفــاتــورة
مـقــابــل  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ مـكــاتــب  :LibanPostمـقــابــل  2.000ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الــواحــدة عبر االش ـتــراك بخدمة
«ج ـبــايــة م ــن ال ـع ـن ــوان» (ل ــاش ـت ــراك بـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبـكـلـفــة  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة ال ـح ـصــول عـلــى قـيـمــة الـفــواتـيــر:
عبر االت ـصــال على املجيب الـصــوتــي رقم
 1515أو عبر صفحات االنترنت الخاصة
ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهـيـئــة أوج ـيــرو
(.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565املـ ــادة الـثــالـثــة م ـنــه) وتعديله
ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر لالعتراض
بعد انتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة
اعاله ،ووجوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الـ ـك ــرام ال ـت ـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 20كانون األول 2018
املدير العام الستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 4

إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ال ـش ـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء  20علبة وصل لكابل  66ك.ف ،وذلك
وفق املواصفات الفنية والشروط االدارية
امل ـح ــددة ف ــي دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء خمسماية
الـ ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة (ت ـض ــاف  )TVAمن
دائرة الشؤون املشتركة في مركز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  22كانون الثاني  2019الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 9
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ل ـص ـيــانــة وتـصـلـيــح
كابالت التوتر العالي املطمورة.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا بأن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/2/8عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/12/27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 17
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2012/897
(الرئيس الحكيم)
طالب التنفيذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل.
بوكالة االستاذين عادل معكرون وجورج
عون
املنفذ عليهما -1 :علي احمد مستراح
 - 2ه ــدى عـلــي األخـ ــرس الليلكي  -قــرب
كنيسة املــريـجــة  -مـشــروع عـطــوي بناية
نصار
السند التنفيذي :عقد قرض مع سند دين
مقسط بقيمة  218911122.62ل.ل.
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل الـقـســم  /C7/من
العقار رقم /413الليلكي.
 طــابــق اول :يتألف مــن مــدخــل وصــالــونوطـعــام وغرفتني نــوم ومطبخ وحمامني
وشــرفــات وت ــراس ول ــدى الكشف تبني ان
هذا القسم عبارة عن شقة سكنية باشغال
املنفذ عليهما وتحتوي على ممر ومدخل
وصــالــون وطـعــام وغــرفـتــن نــوم ومطبخ
وحمامني و 3شرفات منها شرفة واحدة
مقفلة بالزجاج واالملنيوم وتراس يقع في
الطابق االول وله موقف للسيارات ،ارضه
بالط سيراميك ويوجد ديكور في سقفي
الـصــالــون والـسـفــرة ،واملـجـلــى فــي املطبخ
غ ــرانـ ـي ــت ويـ ــوجـ ــد ف ـي ــه خـ ــزائـ ــن خـشـبـيــة
واملنجور الداخلي من الخشب والزجاج
وال ـخ ــارج ــي م ــن االمل ـن ـيــوم وال ــزج ــاج ولــه
مصعد كهربائي وبئر ارت ــوازي وناطور
للبناء.
حق مختلف خاضع لنظام ادارة العقار -
يشترك بملكية القسمني  1و 3وكل ما ورد
عليها  -وتأمني سكني درجة اولى بدون
مــزاحــم مــع شـهــادة تأمني وحــق التحويل
مع فائدة واستحقاق حسب شروط العقد
ملصلحة االعـتـمــاد اللبناني :املــديــن علي
احمد مستراح وهدى علي االخرس قيمة
التأمني /250.000.000/ل.ل.
حجز تنفيذي ومحضر وصــف صادرين
عن هذه الدائرة برقم  2012/897ملصلحة
بنك االعتماد اللبناني ضد املنفذ عليهما.
مساحته 158 :م.2
التخمني وبدل الطرح:
 -وقـ ــد ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  7C/413الـلـيـلـكــي

بمبلغ وقدره /221200/دوالر أميركي.
 ويطرح للبيع بعد التخفيض القانونيبمبلغ وقدره /108101.27/دوالر أميركي.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقــد تـحــدد مــوعــد املــزايــدة نـهــار الجمعة
ت ــاري ــخ  2019/1/25ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في
مكتبه في دائرة التنفيذ  -املبنى الجديد.
شــروط املــزايــدة :فعلى الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز
ل ـث ـمــن الـ ـط ــرح ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة أو
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ
بـعـبــدا أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية تضمن
املبلغ وات ـخــاذ محل اقــامـتــه ضمن نطاق
الــدائــرة كما عليه وبـخــال ثالثة ايــام من
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
مارو القزي
إعالن بيع للمرة الرابعة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
غرفة الرئيس فيصل مكي
املعاملة التنفيذية :رقم 121/2015
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ" :ش ـ ــرك ـ ــة أف أف اي ش.م.ل".
(م ـصــرف متخصص) وكيلها املحامي
خليل ّ
غريب.
املنفذ عليه :املفلس ألبير خليل يوسف
فارس
ً
مـمـثــا بــوكـيــل التفليسة االس ـت ــاذة ألــن
الخوري.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :سـ ـن ــدات دي ــن بقيمة
/106656د.أ( .ماية وستة آالف وستماية
وستة وخمسون دوالر أميركي) ما عدا
اللواحق.
األس ـهــم املطروحة للبيع :أسهم املفلس
ال ـبــال ـغــة /31500سـ ـه ــم (واحـ ــد وثــالثــون
الـ ـف ــًا وخـ ـمـ ـسـ ـم ــاي ــة س ـه ـمــًا اسـ ـمـ ـي ــة)
فــي شركة مجوهرات كاراتي ش.م.ل.
قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـ ـ ــواح ـ ـ ـ ــد اإلسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة:
/50000ل.ل( .خـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــون الـ ـ ـ ــف لـ ـي ــرة
لبنانية).
قيمة السهم الواحد املخمن/12249 :ل.ل.
(اث ـ ـن ـ ـتـ ــا عـ ـش ــر ال ـ ـفـ ــًا ومـ ــاي ـ ـتـ ــان وت ـس ـعــة
واربعون ليرة لبنانية).
قـ ـيـ ـم ــة ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح لـ ـلـ ـسـ ـه ــم ال ـ ــواح ـ ــد:
/12249ل.ل( .اث ـن ـتــا عشر ال ـفــًا ومايتان
وتسعة واربعون ليرة لبنانية).
قـ ـيـ ـم ــة بـ ـ ــدل طـ ـ ــرح كـ ــامـ ــل االسـ ـ ـه ـ ــم
ب ـعــد التخفيض/178143943.95 :ل.ل.
(ماية وثمانية وسبعون مليونًا وماية
وثالثة واربعون الفًا وتسعماية وثالثة
واربعون ليرة لبنانية وخمس وتسعون
غرشًا).
موعد البيع ومكانه :تطرح دائــرة تنفيذ
ب ـ ـيـ ــروت الـ ـبـ ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ل ـل ـمــرة
الــرابـعــة االسـهــم االسمية للمفلس البير
خ ـل ـيــل يــوســف فـ ــارس ال ـبــال ـغــة /31500
(واح ــد وثــالثــون ال ـفــًا وخمسماية) يوم
االربـعــاء الواقع في  16/1/2019الساعة
الـ ـع ــاش ــرة صـ ـب ــاح ــًا امـ ـ ــام رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تنفيذ بيروت في دائرة التنفيذ.
ف ـ ـع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــراغ ـ ـ ــب ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــراء ال ـ ـح ـ ـضـ ــور
ش ـخ ـص ـيــًا او ب ــواسـ ـط ــة وكـ ـي ــل قــانــونــي
مصحوبًا بالثمن بموجب شك مصرفي
باسم رئيس دائــرة تنفيذ بـيــروت و5%
رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
هيثم حيدر أحمد
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غ ــرف ــة ال ــرئ ـي ــس ط ــان ـي ــوس ال ـح ــاي ــك رقــم
2017/1293
املـنـفــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد الـلـبـنــانــي ش.م.ل.
وكيله املحامي عزيز طربيه
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـم ــا :م ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــوس س ـل ـيــم
الحزوري  -زغرتا
وس ـل ـيــم م ـطــان ـيــوس ال ـ ـحـ ــزوري بــوكــالــة
االستاذ انطونيوس الحزوري
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بمبلغ
/15796000/ل.ل .عــدا الفوائد والرسوم
وامللحقات.
تــاريــخ ق ــرار الحجز  2013/8/22تاريخ
تسجيله 2014/2/21
تاريخ محضر وصف العقار 2017/4/10

تاريخ تسجيله 2018/8/14
ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع 800 :س ـهــم في
الـ ـعـ ـق ــار  /2221/زغـ ــرتـ ــا يـ ـق ــع ب ـجــانــب
مستشفى سيدة زغرتا تصله عبر طريق
ترابية متنوعة عن طريق فرعية بجانبها
عـلــى حــافــة نـهــر جــوعـيــت وه ــو مـغــروس
باشجار الليمون قسم منها قديم العهد
وقسم حديث العهد.
ب ــدل التخيمن50182000 :ل.ل .خمسون
مليون وماية واثنان وثمانون الف ليرة
لبنانية.
ب ــدل ال ـط ــرح 30109200 :ثــاثــون مليون
وماية وتسعة االف ومئتان ليرة لبنانية.
موعد املزايدة ومكانها :نهار االربعاء
الواقع في  2019/1/23في تمام الساعة
الثالثة من بعد الظهر امام رئيس دائرة
تنفيذ زغرتا على الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ان يدفع بدل الطرح
ف ــي صـ ـن ــدوق مـ ــال زغ ــرت ــا او بـمــوجــب
ش ــك م ـص ــرف ــي م ـس ـح ــوب الم ـ ــر رئ ـيــس
دائرة تنفيذ زغرتا وان يتخذ مقامًا له
ضمن نطاق هذه الدائرة وعليه االطالع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للعقار
مـ ــوضـ ــوع امل ـ ــزاي ـ ــدة وان ي ــدف ــع رسـ ــوم
ال ـت ـس ـج ـيــل وال ـ ــدالل ـ ــة ال ـب ــال ـغ ــة خـمـســة
باملئة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عــن رغبتها فــي إع ــادة اج ــراء املناقصة
ال ـع ـمــوم ـيــة ل ـت ــوري ــد وت ــرك ـي ــب رصـيــف
ع ــائ ــم فـ ــي م ـح ـم ـيــة ج ـ ــزر ال ـن ـخ ـي ــل فــي
طرابلس وذلك على الشكل التالي:
 - 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 - 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الجمعة الواقع فيه  2019/1/11من قلم
املصلحة.
 - 3اخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه  2019/1/22قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 - 4تفض العروض يوم االربعاء الواقع
فيه  2019/1/23عند الساعة التاسعة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عــن رغبتها فــي إع ــادة اج ــراء املناقصة
الـعـمــومـيــة ال ـع ــائ ــدة ل ـتــوريــد وتــركـيــب
اجهزة مراقبة نوعية مياه البحر وذلك
على الشكل التالي:
 - 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 - 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الجمعة الواقع فيه  2019/1/11من قلم
املصلحة.
 - 3اخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
االث ـن ــن ال ــواق ــع ف ـيــه  2019/1/21قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 - 4تفض العروض يوم الثالثاء الواقع
فيه  2019/1/22عند الساعة التاسعة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عــن رغبتها فــي إع ــادة اج ــراء املناقصة
ال ـع ـم ــوم ـي ــة الـ ـع ــائ ــدة الع ـ ـمـ ــال ص ـيــانــة
القبان رقــم ( )1في حــرم مرفأ طرابلس
وذلك على الشكل التالي:
 - 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 - 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الجمعة الواقع فيه  2019/1/11من قلم
املصلحة.
 - 3اخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
الخميس الــواقــع فيه  2019/1/17قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 - 4تفض العروض يوم الجمعة الواقع
فيه  2019/1/18عند الساعة التاسعة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر

إعالن
لـقــد ص ــدر حـكــم عــن محكمة ال ـبــدايــة في
ب ـي ــروت امل ــوق ــرة ق ـضــى بـتـصـفـيــة شــركــة
سيترا هوليدايز ش.م.م .وتعيني الخبير
امل ـ ـجـ ــاز ج ـ ـ ــورج زخ ـ ـ ــور ل ـل ـق ـي ــام ب ــاع ـم ــال
ّ
التصفية والحل.
ل ــذا يــرجــو املـصـفــى مــن اي شـخــص دائــن
ان يثبت دينه للشركة وذلــك خــال مهلة
 15ي ـ ــوم مـ ــن تـ ــاريـ ــخ الـ ـنـ ـش ــر ،ل ــات ـص ــال
 03/292627ص.ب 116/2177:قصر عدل
بيروت.
في 2019/1/3
املصفي
الخبير املجاز جورج زخور
إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب عصام جميل الجميل بصفته احد
ورثة املرحوم جميل امني الجميل سندات
تمليك بدل عن ضائع في العقارين 3627
و 3628من منطقة اهمج العقارية والعقار
 831قسم  10من منطقة حــاالت العقارية
قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن من أمانة السجل العقاري في كسروان
ط ـل ـبــت امل ـح ــام ـي ــة رنـ ـ ــدا ج ــوزي ــف زي ـ ــاده
بصفتها وكيلة بيار جــوزف زيــاده سند
تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع ف ــي ال ـع ـقــار رقــم
 1294القسم  14مــن منطقة حــارة صخر
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
ال ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـ ـشـ ــراء  /50/إطـ ــار
لـ ـ ــزوم ش ــاح ـن ــات الـ ـصـ ـه ــاري ــج ،م ــوض ــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د12115/
تاريخ  ،2018/11/21قد مددت لغاية يوم
الـجـمـعــة  2019/2/1ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي .
بيروت في 2018/12/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1
تصحيح إعالن
تعلن بلدية تبنني عــن رغبتها بــإجــراء
مـبــاراة لتعيني شرطي عــدد  3فــي مالك
الـ ـبـ ـل ــدي ــة .ع ـل ــى الـ ــراغ ـ ـبـ ــن ب ــاالشـ ـت ــراك
مــراج ـعــة الـبـلــديــة ضـمــن اوق ـ ــات الـ ــدوام
الـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي ،لـ ـ ــاطـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـش ـ ــروط
واملستندات الالزمة لتقديم الطلب .تقدم
الـطـبــات مــن تــاريــخ  2019/1/14لغاية
 2019/2/4ضمنًا في قلم البلدية ضمن
أوقات الدوام الرسمي.

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
Alam mohammad samir
Hossain mohammad kamal
Hossain md monir
Md raju abul kaium
مــن عـنــد مـخــدومـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنهم شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/248837

