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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
الجزائر

بوتفليقة إلى والية خامسة

«استعراض شعبي»
يسبق إعالن الترشيح
ّ
أصبح شبه مؤكد في الجزائر أن ترشح
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوالية رئاسية
خامسة هو مسألة أيام معدودة فقط ،وذلك
بعد تعيين وزير أول سابق مديرًا لحملته االنتخابية.
ُ
الرئيس ،اليوم ،تجمعًا شعبيًا حاشدًا
حزب
نظم
وي
ّ
تمهيدًا إلعالن الترشح رسميًا
الجزائر ــ محمد العيد
اخ ـتــار محيط الــرئـيــس الـجــزائــري،
ال ــوزي ــر األول األسـ ـب ــق ع ـبــد املــالــك
س ـ ـ ـ ـ ــال ،ل ـ ـي ـ ـقـ ــود حـ ـمـ ـل ــة ال ــرئـ ـي ــس
االنتخابية في الرئاسيات املنتظرة
بعد شهرين ،وذلــك في تأكيد قوي
عـ ـل ــى أن عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز بــوت ـف ـل ـي ـقــة
سـيـكــون مــرشـحــا فــي غـضــون أي ــام.
م ـص ــادر «األخ ـ ـبـ ــار» تـشـيــر إل ــى أن
الرئيس الجزائري ينتظر مناسبة
«يوم الشهيد» ،التي تصادف ّفي الـ
 18من الشهر الحالي ،ليعلن ترشحه
ّ
سيوجهها إلى
رسميًا ،عبر رسالة
الجزائريني يشرح فيها دوافعه إلى
االس ـت ـم ــرار ف ــي ال ـح ـكــم ،والـخـطــوط
العريضة لبرنامجه.
ُ
ويـ ـع ـ ّـد ع ـبــد امل ــال ــك سـ ــال ،الـ ــذي تم
تعيينه إلدارة الحملة االنتخابية،
من أكثر الشخصيات ً
وفاء للرئيس،
ح ـ ـيـ ــث س ـ ـبـ ــق لـ ـ ــه اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـلــى
حمالته االنتخابية فــي رئاسيات
 2004و 2009و .2014ويحظى سالل
بثقة املقربني من بوتفليقة ـ ـ الذين
يديرون هذه التفاصيل ـ ـ نظرًا إلى
خبرته الطويلة في اإلدارة ،وإتقانه
الـلـغــة الـشـعـبـيــة ال ـتــي يـتـحــدث بها
ّ
ال ـج ــزائ ــري ــون ،وه ــو م ــا يــؤه ـلــه ألن
ي ـن ـشــط ف ــي ال ـت ـج ـم ـعــات الـشـعـبـيــة
الـ ـكـ ـب ــرى ال ـ ـتـ ــي سـ ـ ـ ُـيـ ـ ـ َّ
ـروج خــال ـهــا
ّ
سيتقدم به الرئيس.
للبرنامج الذي
وتـ ـس ــاع ــد عـ ـب ــد املـ ــالـ ــك سـ ـ ـ ــال ،فــي
م ـه ـم ـتــه إلدارة ح ـم ـل ــة بــوت ـف ـل ـي ـقــة،

م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـســاب ـقــن
والـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـش ــط فــي
أح ـ ـ ــزاب امل ـ ـ ـ ــواالة ،م ــن ب ـي ـن ـهــم وزي ــر
ال ـن ـق ــل ال ـس ــاب ــق عـ ـم ــار ت ـ ــو ،ووزي ـ ــر
الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي رش ـي ــد حــراوب ـيــة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـحــزب
«الحركة الشعبية الجزائرية» ،وزير

سيكون بوتفليقة
غائبًا تمامًا عن
الحملة االنتخابية التي
سيقودها أنصاره

التجارة السابق ّعمارة بن يونس.
كـمــا ينتظر أن يـنــشــط ق ــادة أح ــزاب
ّ
امل ـ ـ ــواالة ت ـجـ ّـم ـعــات ف ــي كـ ــل واليـ ــات
الـجــزائــر دعـمــا للرئيس بوتفليقة،
وعلى رأسـهــم الــوزيــر األول الحالي
أحـ ـم ــد أويـ ـحـ ـي ــى .واملـ ـثـ ـي ــر فـ ــي أم ــر
ّ
ترشح بوتفليقة أنه سيكون غائبًا
تمامًا عن الحملة االنتخابية التي
ً
سيقودها بــدال منه أنـصــاره ،وذلك
لـلـمــرة الـثــانـيــة بـعــد انـتـخــابــات عــام
 ،2014ال ـتــي ل ــم يـظـهــر فـيـهــا كــذلــك.
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى هـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة ،رأى

أويحيى أن الرئيس ليس محتاجًا
إل ــى تنشيط تـجـ ّـمـعــات فــي الحملة
االنتخابية ،ألن «إنجازاته هي التي
تشهد له».
يثير هــذا الــوضــع حنق املـعــارضــة،
الـ ـت ــي نـ ـ ـ ّـدد ع ـ ــدد م ــن رمـ ــوزهـ ــا بـمــا
اع ـت ـب ــروه ال ـتــرشــح غ ـيــر الـقــانــونــي
للرئيس بوتفليقة ،بسبب وضعه
الـ ـصـ ـح ــي الـ ـ ـ ــذي ال ي ــؤهـ ـل ــه ل ــذل ــك.
واسـ ـتـ ـغ ــرب ب ـع ـض ـهــم ت ـصــري ـحــات
ال ــوزي ــر األول الـ ــذي ي ـع ـتــرف بـعــدم
قــدرة الرئيس على تنشيط حملته
االنـتـخــابـيــة ،وي ـقــول فــي املـقــابــل إن
صحته تسمح لــه بتسيير شــؤون
الـبــاد .ويعاني بوتفليقة مــن آثــار
الجلطة الدماغية التي أصابته في
 27نـيـســان /أبــريــل  ،2013وأفقدته
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــركـ ــة وال ـ ـك ـ ـ ّـام،
ل ـك ــن ذلـ ــك ل ــم ي ـم ـن ـعــه م ــن ال ـت ــرش ــح
ف ــي رئ ــاس ـي ــات ع ــام  2014وال ـف ــوز.
وت ـحــاجــج امل ـعــارضــة ب ــأن الــرئـيــس
ال ي ــؤدي مهماته الــدسـتــوريــة ألنــه
ال ي ـخــاطــب ال ـش ـعــب م ـب ــاش ــرة كما
ينص على ذلك الدستور ،وال يمثل
ال ـج ــزائ ــر ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،وال يـشــرف
على اعتماد السفراء ،لكن أنصاره
يرفضون هذه املبررات ،ويعتبرون
أن مــؤسـســات الــدولــة تسير بشكل
طبيعي ،على رغم اعترافهم بأن أداء
الرئيس لم يعد كما كان في السابق
بسبب وضعه الصحي.
وللتأكيد على التمسك بالرئيس،
ّ
ي ـ ـنـ ــظـ ــم ح ـ ـ ــزب «ج ـ ـب ـ ـهـ ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي» (ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة
الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة) ت ـ ـجـ ـ ّـم ـ ـعـ ــا ح ـ ــاشـ ـ ـدًا
ال ـي ــوم ،دع ــا إل ـيــه أك ـثــر مــن  15ألــف
شـخــص إلط ــاق الــواليــة الخامسة
لـبــوتـفـلـيـقــة .وس ـي ـكــون ف ــي مـقــدمــة
هــذا التجمع الشخصيات املوالية
ّ
ل ـل ــرئ ـي ــس ،وكـ ـ ــل األم ـ ـنـ ــاء ال ـعــامــن
السابقني لحزب «جبهة التحرير»،
ّ
وال ــذي ــن ي ـت ـنــاســون ك ــل ال ـخــافــات
ال ـط ــاح ـن ــة ب ـي ـن ـهــم ع ـن ــدم ــا يـتـعـلــق
األمر ببقاء الرئيس.

رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـس ـ ــوري ال ـق ــوم ــي
االجتماعي
زوج ــة الـفـقـيــد الــرفـيـقــة سـمـيــة أسعد
قباني
زوجته األولى املرحومة إيالن موسى
أبناؤه موسى وعائلته
عائلة املرحوم غيث
عائلة املرحوم الرفيق بسام
مي وعائلتها
الرفيقة إينانا وزوجها
أشقاؤه :الرفيق أوغست وعائلته (في
املهجر)
جورج
عائلة املرحوم الرفيق جان جاك
شقيقاته :املرحومة انجال
وعائلتها
سالم أرملة يزيد شويري
ّ
وج ـم ـي ــع ع ــائ ــات ح ــام ــات ــي ،ع ــش ــى،
قباني ،موسى ،الزين ،مرعي ،عطايا،
كــرم ،عبيد ،شويري ،مطر ،نخعازي،
ع ــويـ ـض ــة والـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــون ال ـق ــوم ـي ــون
االجتماعيون وأصدقاؤهم في الوطن
وعبر الحدود
ينعون إلى األمة السورية
املفكر والكاتب
األمني هنري موسى حاماتي
امل ـ ـتـ ــوفـ ــى فـ ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ 4
شباط  .2019ينقل جثمانه مــن أمــام
م ـس ـت ـش ـفــى أب ـ ــو جـ ـ ـ ــوده ،جـ ــل ال ــدي ــب
الساعة  12ظهر غد األحــد  10شباط
 .2019ت ـق ــام م ــراس ــم ال ــدف ــن ال ـســاعــة
الثالثة في صالة كنيسة مار جرجس
للروم األرثوذكس ،املينا ،طرابلس.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ص ــال ــة الـكـنـيـســة
ً
مساء ويومي
لغاية الساعة السابعة
االثـ ـن ــن والـ ـث ــاث ــاء  11و 12ش ـبــاط
 2019من الساعة الواحدة بعد الظهر
ولـغــايــة الـســاعــة الـســادســة مـسـ ً
ـاء في
صــالــة شـهــاب غ ــاردن ،مقابل كنيسة
الوردية ،الحمرا بيروت.
البقاء لألمة

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

يتوقع حزب «جبهة التحرير» مشاركة أكثر من  15ألف شخص في فعالية اليوم (أ ف ب)
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ب ـ ـبـ ــالـ ــغ الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزن وع ـ ـم ـ ـيـ ــق األس ـ ـ ـ ــى،
وبتسليم بمشيئة الله تعالى ينعى
آل إبراهيم وآل حمزة
فقيدتهم الغالية املرحومة
الدكتورة فيروز فؤاد حمزة
زوجة الدكتور خالد محسن إبراهيم
والدها النقيب فؤاد حمزة
والدتها إميليا صالح
ولداها محسن وجاد
ش ـق ـي ـقــاهــا ال ــدكـ ـت ــور ف ـ ـ ــادي زوج ـت ــه
أليسار دياب حسن إبراهيم
وفايز زوجته هناء مصطفى املصري
شقيقتها الدكتورة فدى
عائلة زوجها – والده األستاذ محسن
إبراهيم
والدته األستاذة سميرة حمود
ش ـق ـي ـق ــه ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور ه ـ ـشـ ــام زوجـ ـت ــه
الدكتورة لينا فهد شلق
شقيقته الدكتورة ليلى
وقــد وريــت الـثــرى فــي مــدافــن العائلة
في طرابلس يوم الثالثاء الواقع فيه
 5شباط 2019
تقبل التعازي في بيروت يوم االثنني
 11منه ،من الساعة الثانية بعد الظهر
ح ـت ــى ال ـس ــاب ـع ــة مـ ـس ـ ً
ـاء ف ــي جـمـعـيــة
التخصص والتوجيه العلمي ،الرملة
البيضاء ،جانب أمن الدولة.
اآلسـفــون آل إبــراهـيــم ،حـمــزة ،حمود،
ص ـ ـ ــال ـ ـ ــح ،ش ـ ـ ـلـ ـ ــق ،حـ ـ ـس ـ ــن إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم
واملصري.
انا لله وانا إليه راجعون
يــا ايتها النفس املطمئنة ارجعي
ال ــى رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العلي العظيم
ب ـمــزيــد م ــن الـتـسـلـيــم ب ـق ـضــاء الـلــه
وق ــدره ننعي الـيـكــم وف ــاة فقيدتنا
الغالية
الحاجة ذيبة علي خلف
حرم املرحوم ّ
السيد محمود محمد
علي عــاشــور (أب ــو حــاتــم)( ،رئيس
بلدية شقرا ودوبيه سابقًا)
أوالده ـ ـ ـ ــا املـ ــرحـ ــوم ح ــات ــم زوج ـت ــه
هويدا العلي
عبد الله زوجته سالم خلف (عضو
مجلس إدارة فينيسيا بنك)
عبد االله زوجته ّ
ثريا عاشور
املرحوم عبد ّ
الرؤوف
ّ
عـبــد ال ـســتــار زوج ـت ــه زي ـنــة صــالــح
(رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ــال ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
ّ
الديمقراطية سابقًا)
الكونغو
ع ـبــد الـ ـ ــرزاق زوج ـت ــه ن ــدى يــوســف
(رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة فـيـنـيـسـيــا
بنك)
بناتها هــا زوجــة الدكتور عاصم
ّ
صفي الدين
هنا زوجة املهندس علي سعد
سالم زوجة سليم ناصر
أشقاؤها املرحومان أحمد وخليل
خلف
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ذكـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ــرور اسـ ـب ــوع
ستتلى عــن روحـهــا الـطــاهــرة آيــات
م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم وم ـج ـلــس ع ــزاء
حـسـيـنــي وذلـ ــك ف ــي ت ـم ــام الـســاعــة
الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت
ف ــي  9ش ـب ــاط  2019ف ــي حسينية
بلدة شقراء.
للفقيد الــرحـمــة ولـكــم عظيم االجــر
والثواب.
اآلسفون :آل عاشور ،خلف ،العلي،
صالح ،يوسف ،صفي الدين ،سعد،
ناصر وعموم أهالي بلدة شقراء.
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◄ إعالنات رسمية ►
◄ ذكرى ►
ي ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار غـ ــد االح ـ ـ ــد ال ــواق ــع
ف ــي  2019/2/10ال ـســاعــة الـعــاشــرة
ص ـبــاحــا ذكـ ــرى مـ ــرور اس ـب ــوع على
وفاة فقيدنا املناضل الكبير
الحاج علي نعمة فوعاني
زوجته :الحاجة عزيزة محمد الزين
اوالده :رائ ــد ،الـحــاج حـســام ،الحاج
محمد ،الشهيد املجاهد مهند.
بناته :رحاب زوجة حسان فوعاني،
رائدة زوجة نبيل خلف ،مروة زوجة
نبيل حيدر.
أشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه :االس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ حـ ـس ــن ن ـع ـمــة
ف ــوع ــان ــي ،املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج مـحـمــد
ن ـع ـمــة ف ــوع ــان ــي ،امل ــرح ــوم االس ـت ــاذ
حسن نعمة فوعاني.
اآلس ـف ــون :آل فــوعــانــي ،آل الــزيــن ،آل
خ ـل ــف ورف ـ ـ ــاق امل ـن ــاض ــل ف ــي لـبـنــان
والوطن العربي وعموم أهالي بلدة
شقرا
للفقيد الرحمة ولكم األجر
الفاتحة
ذكرى اسبوع
تـ ـص ــادف غ ــد االح ـ ــد ال ــواق ــع ف ـيــه 10
شباط  2019ذكرى مرور اسبوع على
وفاة فقيدنا الغالي املأسوف عليه
القـاضي السـيـد
محمـد محمود مـكـه
زوجته الحاجة هنية نعمة
ابـنــاؤه :املحامي خالد مكه وزوجته
املهندسة رلى بشروش
الـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــي فـ ـيـ ـص ــل م ـ ـكـ ــه وزوج ـ ـت ـ ــه
القاضية رشا حطيط
املحامي باسل مكه وزوجته السيدة
دنيز درويش
شقيقاه :املرحوم السيد قاسم مكه (
أبو عاطف)
املرحوم العميد علي مكه ( أبو سامر)
وب ـهــذه املـنــاسـبــة االلـيـمــة تتلى ايــات
مــن الــذكــر الحكيم ومجلس عــزاء عن
روحه الطاهرة في النادي الحسيني
لبلدته حبوش -قضاء النبطية  ،عند
الساعة العاشرة صباحا.
كما تقبل التعازي اليوم السبت وغدا
االح ــد  9و 10شـبــاط  2019فــي منزل
الـفـقـيــد ال ـكــائــن ف ــي ب ـلــدتــه ح ـب ــوش ،
ونهار الثالثاء  12شباط في بيروت
 ،ف ـ ــي ق ـ ــاع ـ ــة جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص
والتوجيه العلمي  -الرملة البيضاء،
قرب مقر املديرية العامة المن الدولة
 ،مــن الـســاعــة الثالثة مــن بعد الظهر
وحتى السابعة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
الراضون بقضاء الله وقــدره :آل مكه،
ن ـع ـمــة ،بـ ـش ــروش ،ح ـط ـيــط ،درويـ ــش،
خميس ،وعموم أهالي بلدة حبوش.

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـ ـع ـ ــروض ل ـ ـشـ ــراء  thermocouplesو
 thermoresistancesل ــزوم معمل ال ــذوق
ال ـحــراري ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 6270/تاريخ  ،2018/6/22قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2019/3/8
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /20 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 212
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء بــروجـكـتــورات
وملـبــات ان ــارة داخـلـيــة وخــارجـيــة وقطع
غيار لزوم محطات التحويل الرئيسية،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 10236/تــاريــخ  ،2018/10/16قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2019/3/1
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /20 000/ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 211
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـل ـق ـي ــام ب ــاألعـ ـم ــال
االضـ ــاف ـ ـيـ ــة املـ ـطـ ـل ــوب ــة ل ـت ـق ــوي ــة مـحـطــة
صــور ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 11380/ت ــاري ــخ  ،2018/11/6قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2019/3/1
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /500 000/ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 209
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2017/2100
الرئيس فيصل مكي

طـ ــالـ ــب الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ :ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور اب ــراهـ ـي ــم
مصطفى سعد مكارم
املنفذ عليهم :ورثة املرحوم فهد الزمامي
مشعل ومشاري ومريم فهد الزمامي
ال ـسـنــد ال ـتـنـفـيــذي :ال ـحـكــم ال ـص ــادر عن
رئ ـي ــس ال ـغ ــرف ــة االب ـت ــدائ ـي ــة االولـ ـ ــى في
ب ـي ــروت  59/103ت ــاري ــخ 2016/12/21
املتضمن اعطاء الصيغة التنفيذية عن
ال ـق ــرار الـتـحـكـيـمــي ال ـص ــادر ع ــن املحكم
امل ـحــامــي بــاســم مـحـمــد امل ـظ ـفــر بـتــاريــخ
 2014/2/23بـقـيـمــة /238.000/ديـ ـ ـن ـ ــار
كويتي عدا النفقات.
تاريخ التنفيذ2017/9/19 :
تــاريــخ تبليغ االنـ ـ ــذارات :لصقا ونـشــرا
2018/2/8
تاريخ قرار الحجز2018/3/7 :
تاريخ تسجيله2018/5/23 :
تاريخ محضر الوصف2018/8/29 :
تاريخ تسجيله2018/09/28 :
ب ـيــان ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـقـســم 7
مــن الـعـقــار  2863رأس بـيــروت والعائد
ملكيته على اسم مورث املنفذ بوجههم
وهـ ــو ي ـتــألــف م ــن م ــدخ ــل ودار وط ـعــام
وثـ ــاث غ ــرف ومـطـبــخ وح ـم ــام ومـنــافــع
وغ ــرف ــة خـ ــدم وث ـ ــاث ش ــرف ــات وح ــوض
زهور.
وبعد الكشف الحسي تبني انــه تــم ضم
شرفة الطعام واحــد الغرف اليها وكما
تــم ضــم الـشــرفــة الــواقـعــة عند الغرفتني
ال ـي ـه ـمــا امـ ــا ال ـش ــرف ــة ال ــواقـ ـع ــة بـجــانــب
املطبخ لقد تم ضم جزء منها الى املطبخ،
والجزء االخر تم استحداثه غرفة وكما
تــم اسـتـبــدال غــرفــة الـخــدم بحمام وكما
انه تم استحداث حمام بجانب الحمام
العائد الحدى الغرف.
يشترك فــي ملكيته الحق املختلف رقم
واحد
يراجع نظام امللكية املربوط بالعقد امني
السجل العقاري.
 مساحته 202 :م2 ح ــدود ال ـع ـقــار :غــربــا الـعـقــار رق ــم 882ً
ش ــرق ــا ال ـع ـق ــار رق ــم  867ش ـم ــاال الـعـقــار
امــاك عامة وجنوبًا العقار رقــم  866و
 868و.871
 قيمة التخمني/505.000 :د.أ.وقـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرح لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرة االول ـ ـ ـ ـ ـ ــى
/303.000/د.أ.
 مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان اجــرائ ـهــا :يــوماالربـعــاء الــواقــع فــي  2019/3/6الساعة
العاشرة صباحًا في مكتب رئيس دائرة
تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة األول ــى القسم  7مــن العقار 2863
رأس بيروت واملوصوف أعاله.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ـ ــواد  973و 978و 983م ــن االص ـ ــول
امل ــدن ـي ــة ان ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح او
يقدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه واال عد قلم
ال ــدائ ــرة مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ايضًا
خــال ثالثة ايــام من تاريخ صــدور قرار
االحالة ايــداع كامل الثمن باسم رئيس
دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة
او احــد امل ـصــارف املقبولة تحت طائلة
اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
وال ـن ـف ـقــات بـمــا فـيــه رس ــم داللـ ــة خمسة
بــاملــايــة مــن دون حــاجــة النـ ــذار او طلب
وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
ص ـ ــدور ال ـ ـقـ ــرار ب ــاالح ــال ــة ،ل ـل ــراغ ــب فــي
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
ازدهار عاصي
وثيقة نشر خالصة حكم
صادر عن محكمة االستئناف في بيروت
– الغرفة الرابعة عشرة املؤلفة من الرئيس
القاضي حبيب مزهر واملستشارين ادهم
قانصو ونادين ابو علوان.
رقم االساس2015/29 :
رقم القرار2019/1 :
تاريخ صدور الحكم2019/1/10 :
املدعي :الحق العام
امل ــدع ــى ع ـل ـي ــه :ش ــرك ــة ب ــرازي ـل ـي ــا هـيـلــز

ش.م.م.
الـ ـج ــرم :ك ـبــة اق ـ ــراص ن ـيــة غ ـيــر مـطــابـقــة
للمواصفات
املواد املحكوم بها 121/109 :من قانون
حماية املستهلك رقم  2005/659املعدل.
االوراق املطلوب نشرها:
خـ ـ ــاصـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ
 2019/1/10وال ـقــاضــي بـتـغــريــم شركة
ب ــرازي ـل ـي ــا ه ـي ـلــز ش.م.م .م ـب ـلــغ خـمـســة
ماليني ل.ل .وتدريكها نفقات املحاكمة
كافة.
مليس حاطوم
إلى مجهول محل االقامة
م ـح ـمــد حـ ـم ــدان ال ـخ ـلــف ال ـع ـلــي س ــوري
الجنسية يـجــب ح ـضــورك ال ــى املحكمة
ال ـشــرع ـيــة ال ـس ـن ـيــة ف ــي ب ــر الـ ـي ــاس يــوم
الثالثاء الواقع فيه  2019/3/26الساعة
التاسعة صباحًا وذل ــك لسماع اقــوالــك
ف ــي ال ــدع ــوى امل ـقــامــة عـلـيــك م ــن املــدعـيــة
مـهــى محمد عـيــد ال ـعــزي ب ـمــادة تفريق
ب ــرق ــم  2019/165وان ل ــم ت ـح ـضــر فــي
ً
املــوعــد املـحــدد او تــرســل وكـيــا عنك او
معذرة خطية مقبولة فسيجري بحقك
االيجاب القانوني وكتب في 2019/2/7
القاضي الشرعي
الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه حسني عرب صبر
املجهول محل االقامة
تنذركم هــذه الــدائــرة سـنـدًا للمادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2018/1130املـتـكــونــة بـيـنــك وب ــن بنك
ســوسـيـتـيــه جـ ـن ــرال ف ــي ل ـب ـنــان ش.م.ل.
ب ـخ ــال  /30/ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر
واتخاذ محل اقامة مختار ضمن نطاق
ال ــدائ ــرة واال ع ــد قـلـمـهــا مـقــامــا مـخـتــارًا
تتبلغون بواسطته كل االوراق املوجهة
اليكم في املعاملة املذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
يــدعــو مجلس ادارة الجمعية التعاونية
ال ـس ـك ـن ـيــة ف ــي ديـ ــر الـ ـح ــرف ال ـثــان ـيــة الــى
جمعية عمومية بـتــاريــخ /15اذار 2019
الساعة العاشرة صباحًا النتخاب مجلس
ادارة فــي مـقــر الـجـمـعـيــة ،ولـجـنــة مــراقـبــة
ومــازمــن للتعاونية الب ــراء ذمــة مجلس
االدارة والتصديق على امليزانيات.
واذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل
الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من
الـيــوم نفسه ويعتبر الـنـصــاب قانونيًا
بمن حضر.
إعالن
المانة السجل العقاري بالكورة
طلبت املحامية رنا بركات بالوكاله عن
احــد ورثــة الدكتور اميل وكميل ووداد
جـعـجــع س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار 699
بشري.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
المانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب ش ــادي ان ــور فـخــري بــالــوكــالــة عن
مـ ـنـ ـص ــور الـ ـفـ ـخ ــري سـ ـن ــد بـ ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقار  338اصنون.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
المانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب ب ــاخ ــوس م ـطــان ـيــوس ال ـبــزعــونــي
سند بدل ضائع للعقار  2978حدشيت.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
المانة السجل العقاري بالكورة
طلب عبد الرحمن يحي صباغ بالوكاله
ع ــن ط ــون ــي س ـل ـيــم ال ـب ـي ـط ــار س ـن ــد ب ــدل
ضائع للعقار  521قلحات.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن

ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلبت كوثر حمد ملوكلها حسني السقج
سند تمليك بدل ضائع  1493بطرماز .
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طـلــب املـحــامــي شــربــل سـمـعــان معوض
بصفته وكـيــل اك ــوب ب ــدروس نجاريان
سند تمليك بــدل عــن ضــائــع فــي العقار
رقم  39من منطقة بزحل العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب نقوال منصور غانم بصفته وكيل
م ـن ـص ــور ح ـن ــا م ـن ـص ــور غ ــان ــم س ـن ــدات
تمليك بدل عن ضائع في العقارات رقم
 745و  746و 747مــن منطقة عجلتون
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلبت ميرنا نوبار نخوتيان احد ورثة
نــاديــا يــوســف ســركـيــس املنتفعة بعقد
فــك تــأمــن بينها وبــن شــركــة ولـكــو بي
– ام ش.م.م .شـهــادة قيد تأمني بــدل عن
ضائع للتأمني املسجل على العقار 297
بقعتوته قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلبت اميرة محمد الحاج سند تمليك
بــدل عــن ضــائــع فــي العقار رقــم  775من
منطقة املغيرة العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
ط ـل ــب س ـل ـيــم ي ــوس ــف س ـ ـعـ ــادة بـصـفـتــه
وكيل كل من يوسف وسامي وحنا اميل
س ـعــاده س ـنــدات تمليك ب ــدل عــن ضائع
في العقارين رقم  438و 439من منطقة
عني كفاع العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب املحامي شمعون حميد فرنسيس
ب ـص ـف ـتــه وك ـي ــل ب ــرج ــس ب ــن م ـح ـمــد بــن
ب ــرج ــس ال ـن ــاص ــر – سـ ـع ــودي بــوكــالـتــه
عــن اسـعــد طــانـيــوس خـيــر سـنــد تمليك
بدل عن ضائع في العقار رقم  1215من
منطقة بالط العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

◄خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة من الجنسية الغامبية
Fatoumata Badjie
منزل مخدومتها ,الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـه ــا ش ـي ـئ ــا اإلتـ ـ ـص ـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
 03/885608ونحذر من استخدامها
تحت طائلة املسؤولية.

