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تقرير

تصعيد غربي ضد بيونغ يانغ:

مجلس األمن يلتئم خالل أيام
بعد أيام من انتهاء قمة هانوي ،خرج
جون بولتون إلعالن احتمال تشديد
بالده العقوبات على كوريا الشمالية
إن لم تنزع سالحها النووي .يأتي ذلك
في وقت بدأ يشاع فيه أن بيونغ يانغ
شرعت في «إعادة بناء سريع» لموقع
إلطالق صواريخ ،في محاولة على ما
يبدو للتشكيك في ّنيات األخيرة
بعد يوم واحد من منحها «شهادة
بـ ـ ــراءة» م ــن ِق ـ َـب ــل ال ــوك ــال ــة الــدول ـيــة
ل ـل ـط ــاق ــة ال ـ ــذريـ ــة واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الكورية الجنوبية ،في إشــارة إلى
ّ
«نيات حسنة» لديها سبقت القمة
األخـ ـي ــرة ال ـت ــي ج ـم ـعــت الــرئـيـســن
األميركي دونــالــد ترامب والكوري
ال ـش ـمــالــي ك ـيــم ج ــون ــغ أون ،ب ــدأت
أط ــراف أمـيــركـيــة وكــوريــة جنوبية
ّ
تشكك فــي ّ
نيات
إشــاعــة معلومات
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة .إذ ق ـ ــال ،أم ــس،
بعض الخبراء األميركيني إن بيونغ
يــانــغ ب ــدأت ب ــ«إع ــادة بـنــاء ســريــع»
ملــوقــع إلط ــاق ص ــواري ــخ ،اسـتـنــادًا
إلى صور التقطتها أقمار صناعية.
كذلك ،أشــارت صحيفة «جونغ أنغ
إلبو» الكورية الجنوبية إلــى قيام
«الشمال» بأعمال إنشائية جديدة
في موقع «بونغاي ري» للتجارب
النووية ،بعدما أعلن إغالقه العام
امل ــاض ــي .ول ـف ــت املـ ـص ــدران إل ــى أن
بيونغ يونغ اتخذت هــذه الخطوة
بعد فشل قمة هانوي ،التي كان من
امل ـتــوقــع خــالـهــا إع ــان ات ـف ــاق بني
الطرفني في ما يخص امللف النووي
لــ«الـشـمــال» ،إال أنــه ،و«لسبب غير
معروف حتى اآلن» ،فشل الطرفان
في التوصل إلى اتفاق ،حتى أنهما
قطعا اجتماعهما فجأة فــي اليوم
الثاني من القمة.
وردًا ع ـل ــى ه ـ ــذه املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ق ــال
الرئيس األميركي إن أمله «سيخيب
جدًا جدًا» بنظيره كيم ،إذا «تأكدت»
تقارير عن أن بيونغ يانغ تعمل على
إعادة بناء موقع للصواريخ .وأشار
ّ
ترامب إلى أن «من املبكر أن نرى ما
إذا كانت املعلومات عــن العمل في
املوقع الكوري الشمالي صحيحة».

خبراء أميركيون :بيونغ يانغ بدأت بـ«إعادة بناء سريع» لموقع إلطالق صواريخ (أ ف ب)

م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت م ـ ـنـ ــدوبـ ــة
بريطانيا لدى األمم املتحدة ،كارين
بـ ـي ــرس ،أن م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ــدول ــي
«سيجتمع خالل أيام ملناقشة قيام
كــوريــا الشمالية بــأعـمــال إنشائية
ج ــدي ــدة ف ــي م ــوق ــع ب ــون ـغ ــاي ري»،
مضيفة« :نحن نرحب بالتحركات
ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـهــا ت ــرام ــب لـلـتـعــاطــي
م ــع ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ،ول ـكــن يجب
أن يـكــون ذل ــك عـلــى أس ــاس أن تبدأ
األخيرة خطواتها نحو نزع السالح
النووي بشكل كامل وقابل للتحقق
وال رجـ ـع ــة ف ـ ـيـ ــه» .وح ـ ـ ــول اقـ ـت ــراح
واشـنـطــن تشديد الـعـقــوبــات ،قالت
بيرس« :أعتقد أننا بحاجة إليجاد
طريقة لجعل بيونغ يــانــغ تتخذ»
ّ
تلك الـخـطــوات ،مشيرة إلــى أن من
ّ
ال ــواض ــح أن ال ـل ـق ــاءات ب ــن بـيــونــغ
ِّ
يــانــغ وواشـنـطــن «لــم ت ــؤد بعد إلى
النتائج التي نريدها ،لذا إن فرض
عـ ـق ــوب ــات أق ـ ـ ــوى س ـي ـك ــون ب ـم ـثــابــة
ف ــرض ـي ــة واضـ ـ ـح ـ ــة» .واسـ ـت ــدرك ــت:

«لكننا سنكون بحاجة للتعرف إلى
مواقف بقية أعضاء مجلس األمن،
وسنكون بحاجة أيضًا لتقييم ما
يحدث بالضبط على أرض الواقع».
وكـ ـ ـ ــان مـ ـسـ ـتـ ـش ــار األمـ ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
األميركي ،جــون بولتون ،قد أعلن،
ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق أمـ ـ ــس ،أن ب ــاده
«تــدرس خيارات تشديد العقوبات
على كــوريــا الشمالية إذا لــم تنزع
سالحها ال ـنــووي» .وق ــال بولتون:
«نـتـطـلــع إل ــى ح ـلــول مـمـكـنــة يمكن

بولتون :ندرس خيارات
تشديد العقوبات
على بيونغ يانغ

اتـ ـخ ــاذه ــا ،سـ ـ ــواء أكـ ــانـ ــوا ج ــادي ــن
بــامل ـفــاوضــات أم ال ،وم ــا إذا كــانــوا
م ـل ـتــزمــن ال ـت ـخ ـلــي ع ــن ال ـبــرنــامــج
النووي» .وأضــاف املستشار ،الذي
ّأي ـ ــد ان ـت ـه ــاج أسـ ـل ــوب م ـت ـشــدد مــع
كــوريــا الشمالية فــي املــاضــي« :إذا
لم يرغبوا في القيام بذلك ،فعندئذ
أعتقد أن ترامب أوضح أنه لن يرفع
العقوبات االقتصادية عنهم».
ٍّ
ـواز ،ق ـ ــررت واش ـن ـطــن
ع ـلــى خـ ــط م ـ ـ ـ ٍ
وسـ ـي ــول إلـ ـغ ــاء أكـ ـب ــر  3مـ ـن ــاورات
عـسـكــريــة بـيـنـهـمــا ،وف ـقــا ملــا ذكــرتــه
شـ ـبـ ـك ــة «كـ ـ ـي ـ ــه بـ ـ ــي إس وورلـ ـ ـ ـ ــد»
اإلذاع ـيــة الـكــوريــة الجنوبية أمــس.
وقالت وزارة الدفاع في سيول إنه
ُ َّ
سينفذ نــوع جديد مــن التدريبات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ـم ـش ــارك ــة ال ـق ـطــاعــن
الـعــام وال ـخــاص وال ـقــوات املسلحة
بــاســم «تــدري ـبــات أول ـغــي تـيـكــوك»،
ع ـلــى مـ ــدار أرب ـع ــة أي ـ ــام ،ف ــي نـهــايــة
شهر أيار /مايو املقبل.
(األخبار ،أ ف ب)

تقرير

إيران :تفعيل آلية التجارة مع أوروبا قريبًا
خـ ـ ّـيـ ــم م ـص ـي ــر اآللـ ـ ـي ـ ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
لاللتفاف على العقوبات األميركية
ضـ ــد إيـ ـ ـ ــران ع ـل ــى االجـ ـتـ ـم ــاع رب ــع
الـ ـسـ ـن ــوي ال ـ ـ ـ ـ ّـ 11فـ ــي ف ـي ـي ـنــا أمـ ــس،
ل ـل ـج ـن ــة املـ ــوق ـ ـعـ ــن عـ ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي .وأع ـ ـ ـ ــرب مـ ـس ــاع ــد وزيـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي لـ ـلـ ـش ــؤون
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ع ـبــاس ع ــراق ـج ــي ،عن
أمــل بــاده في أن يبدأ العمل بآلية
التجارة مع أوروبــا ،خالل أسابيع.
وقـ ــال عــراق ـجــي م ــن فـيـيـنــا« :نــأمــل
أن تــدخــل إنـسـتـكــس حـ ّـيــز التنفيذ
خالل األسابيع املقبلة» ،في إشارة
إلــى آلـيــة امل ـبــادالت الـتـجــاريــة التي
وضـ ـعـ ـتـ ـه ــا فـ ــرن ـ ـسـ ــا وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا
وأملــانـيــا ،لاللتفاف على العقوبات
األميركية عبر املقايضة وتعامالت
غير دوالرية .ويحتاج دخول اآللية
ح ـ ّـي ــز ال ـت ـن ـف ـيــذ أن ت ـن ـشــئ ط ـه ــران
آلية مناظرة لـ«إنستكس» يمكنها

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

(أ ف ب)

ّ
الـتـعــامــل مــن خــالـهــا ،وه ــو مــا ملــح
امل ـ ـسـ ــؤول اإلي ـ ــران ـ ــي إل ـ ــى إم ـكــان ـيــة
حصوله قبل دخول السنة اإليرانية
الجديدة ( 21آذار مارس املقبل).

وف ـي ـمــا ان ـت ـقــد ال ـت ـبــاطــؤ األوروب ـ ــي
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـج ــان ــب ،ن ـق ــل عــراق ـجــي
عـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ـ ــواء اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع فـ ـيـ ـيـ ـن ــا أن
ه ـنــاك «دع ـم ــا قــويــا ج ـ ـدًا» لــاتـفــاق

الـ ـ ـنـ ـ ــووي م ـ ــن ج ـم ـي ــع املـ ـش ــارك ــن.
وأوض ـ ــح أن ط ـم ــوح بـ ــاده يتمثل
ف ــي أن تـعـمــل اآلل ـي ــة ع ـلــى «جـمـيــع
السلع والبضائع ،وليس فقط في
السلع اإلنـســانـيــة» ،وهــو مــا تأخر
حـتــى اآلن ،ول ــم تـعـتـمــده الـتــرويـكــا
األوروب ـ ـيـ ــة .لـكـنــه أوضـ ــح أن ــه حني
ُ
ُ
ستضاف
«ترسى األنماط املحددةُ ،
سلع أخرى ،من بينها سلع فرضت
عليها عـقــوبــات ،والـنـفــط بالطبع،
إلى اآللية».
م ــن ج ـه ـت ــه ،أشـ ـ ــار م ـم ـثــل االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي ،ف ــي ب ـيــان ب ـعــد اخـتـتــام
االجتماع ،إلى أن االتحاد سيواصل
دع ــم ال ـع ـمــل الـ ـج ــاري ب ـه ــدف جعل
اآلل ـيــة عمالنية «بــأســرع مــا يمكن
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق الـ ــوث ـ ـيـ ــق م ـ ــع اآللـ ـي ــة
اإلي ــرانـ ـي ــة امل ـقــاب ـلــة ال ـت ــي ه ــي قيد
اإلعداد».
(رويترز ،أ ف ب)

ُتـصــادف يــوم األحــد  10آذار 2019
ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور أسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
العميد الركن
فايز عبد اللطيف كالكش
والدته املرحومة خزنة محمد حمد
رمضان
زوج ـت ــه امل ــرب ـي ــة ال ـفــاض ـلــة فــاطـمــة
كنعان
اب ـ ـن ـ ــاه :الـ ــدك ـ ـتـ ــور رب ـ ـيـ ــع ،زوجـ ـت ــه
الدكتورة مريم عيد
علي
ابنتاه :الــدكـتــورة مايا والدكتورة
ديما
ص ـ ـهـ ــراه :ول ـي ــد حـ ـ ّـاسـ ــو ،وشـ ــارل
سميث
أشـ ـق ــاؤه :امل ـه ـنــدس رضـ ــا ،زوج ـتــه
املربية الفاضلة جميلة نصار
املرحوم علي ،زوجته زينب الدرسا
املرحوم محمد
شقيقاته :املرحومة فاطمة ،زوجة
املرحوم أحمد أفندي رمضان
خديجة ،أرملة املرحوم علي سليم
محمد رمضان
زينب ،زوجــة املرحوم محمد كمال
كالكش
الـ ـح ــاج ــة سـ ـ ـع ـ ــاد ،زوجـ ـ ـ ــة الـ ـح ــاج
صادق عبدالله
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس 7
آذار  2019في الجمعية اإلسالمية
لـلـتـخـصــص وال ـت ــوج ـي ــه الـعـلـمــي،
الــرمـلــة الـبـيـضــاء ق ــرب أم ــن الــدولــة
للرجال والنساء من الساعة الثانية
مساء.
بعد الظهر ولغاية السابعة
ً
وب ـ ـهـ ــذه املـ ـن ــاسـ ـب ــة س ـ ُـيـ ـق ــام حـفــل
تأبيني عن روحه الطاهرة للرجال
والنساء الساعة العاشرة صباحًا
في منزله الكائن في بالط.
اآلسـ ـ ـف ـ ــون :آل ك ـ ــاك ـ ــش ،ك ـن ـع ــان،
رمـ ـض ــان ،ع ـب ــدال ـل ــه ،ب ـ ــدوي ،ع ـيــد،
حـ ـ ّـاسـ ــو ،س ـم ـيــث وعـ ـم ــوم أه ــال ــي
بلدة بالط.
ل ــه ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم م ــن ب ـع ــده طــول
البقاء.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـفــذ ب ـنــك االمـ ـ ـ ــارات ول ـب ـن ــان ش.م.ل.
الـ ـ ــذي ح ــل م ـح ــل ب ـن ــك ن ــاس ـي ــون ــال دو
ب ــاري ــس انـتــركــونـتـيـنـنـتــال وح ــل محل
فرنسبك ش.م.ل .باملعاملة 2006/206
ب ــوج ــه ش ــرك ــة ابـ ـن ــاء الـ ـي ــاس ال ـخ ــوري
ش.م.ل .وكميل وجورج الياس الخوري
وورث ـ ـ ــة خ ـل ـيــل ال ـ ـخـ ــوري وهـ ــم م ــادل ــن
ط ـ ــوروس س ـي ـمــون ـيــان واوالده روج ــه
وروبـيــر ومليا دومينيك وبــرنــار باسم
خ ـل ـيــل ال ـ ـخـ ــوري وورثـ ـ ــة ام ـي ــل ال ـي ــاس
ال ـخ ــوري وه ــم ج ــورج وكـمـيــل وروج ــه
وروبـيــر ومليا دومينيك وبــرنــار باسم
خليل الخوري عقدي تأمني وعقد فتح
حـســاب ج ــاري وكـفــالــة وكـشــف حساب
وشهادتي تأمني وتعهد وحكم تاريخ
ً
 2015/11/30وذلـ ــك تـحـصـيــا لـلــديــن
البالغ /5419031.10 /د.أ .عدا الفوائد
واللواحق.
ويـ ـج ــري ال ـت ـن ـف ـيــذ ع ـلــى ال ـع ـق ــار 1931
ذوق مصبح مساحته  6231م.م .وهو
بموجب االف ــادة العقارية قطعة ارض
ضـمـنـهــا ب ـن ــاء م ــن ح ـجــر ب ــاط ــون معد
معمل مؤلف من طابق سفلي يحتوي
ع ـلــى قـطـعــة ك ـب ـيــرة م ـس ـتــودع ضمنها
ارب ـ ـ ــع غ ـ ــرف م ـك ــات ــب م ـق ـط ـع ــة بـخـشــب
وزجاج وغرفة ومدخل ومنافع ومتخت
وك ــاراج مسقوف توتيا وغــرفــة ملحول
ال ـك ـه ــرب ــاء وط ــاب ــق اول ي ـح ـت ــوي عـلــى
قـطـعــة كـبـيــرة ضمنها غــرفـتــن وغــرفــة
وقــاطــع ومنافع وطــابــق ثاني يحتوي

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

بـلــدتـهــا ش ـقــرا فــي الـســاعــة الثالثة
والنصف مــن بعد ظهر يــوم األحــد
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه  10آذار  ،2019فــي
حسينية البلدة.
للفقيدة الرحمـة ولكـم عظيم األجر
والثواب
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره :آل
ع ـ ــاش ـ ــور ،خـ ـل ــف ،الـ ـعـ ـل ــي ،ص ــال ــح،
يوسف ،صفي الدين ،سعد ،ناصر
وعموم أهالي بلدة شقرا.

على قطعة كبيرة ومنافع وطابق ثالث
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ق ـط ـعــة ك ـب ـي ــرة وم ـنــافــع
وعـلــى ح ــدة يــوجــد مـسـتــودع مسقوف
اترنيت باملحضر الفني رقم  27تاريخ
 74/2/11بـمـلـفــه .وبــال ـك ـشــف ت ـبــن ان
ال ـب ـنــاء ه ــو مـعـمــل  interdesignمــؤلــف
م ــن خـمـســة ط ــواب ــق :طــاب ـقــان سـفـلـيــان
وث ــاث ــة ط ــواب ــق ع ـل ــوي ــة .س ـف ـلــي ثــانــي
قسمان القسم الخلفي مستودع مدخل
عن الطريق العام والقسم الثاني صالة
عرض بارتفاعات ومستويات مختلفة
تتصل ببعضها بواسطة درج .وسفلي
اول مواجهة للطريق الـعــام عـبــارة عن
صاالت عرض وكونتوار بجانبه غرفة
ملـحــول الـكـهــربــاء وج ــزء مـنــه مخصص
مل ـك ــات ــب امل ــوظـ ـف ــن .وارض ـ ـ ــي يـتـضـمــن
مكاتب اداري ــة ومكتب رئيسي االرض
م ــوك ـي ــت وحـ ـم ــام وم ـط ـب ــخ ومـ ـن ــه ب ــاب
يؤدي الى املعمل وهو كناية عن صالة
كـبـيــرة غـيــر مقطعة ضمنها حـمــامــات
ومصعد كبير مخصص لنقل البضاعة
ومكتب اداري على متخت جدرانه من
خ ـش ــب وزجـ ـ ـ ــاج وض ـم ـن ــه ايـ ـض ــا درج
ً
داخ ـلــي ي ــؤدي ن ــزوال ال ــى مـخــزن تحت
ارض املـ ـك ــات ــب .وطـ ــابـ ــق اول وث ــان ــي
وثالث عبارة عن معمل كلها متشابهة
قطعة كبيرة غير مقطعة ضمنه اعمدة
بــاطــون وارضــه بــاطــون ويحتوي على
حـمــام مـغــاســل خــارجـيــة وغــرفــة مكتب
م ــع م ـت ـخــت اض ــاف ــة ال ــى م ـص ـعــد كبير
مخصص لنقل البضائع ويوجد على
ح ــدة مـسـتــودع جــانـبــي سـقـفــه اتــرنـيــت

ارض ــه بــاطــون ول ــه بــابــن حــديــد جــرار
ومواقف للسيارات معبدة.
تاريخ قرار الحجز  2017/2/25وتاريخ
تسجيله .2017/3/2
تـ ـ ــأمـ ـ ــن درج ـ ـ ـ ـ ــة اول ـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ـصـ ــالـ ــح ب ـن ــك
ناسيونال دي باريس انتركونتيننتال
بقيمة /1500000/د.أ.
ت ــأم ــن درج ـ ــة ثــان ـيــة ل ـصــالــح ان ـط ــوان
جوزف جاك رينه متى والفراد يعقوب
متى بقيمة /450000/د.أ.
ت ـ ــأم ـ ــن درجـ ـ ـ ـ ــة ثـ ــال ـ ـثـ ــة ل ـ ـصـ ــالـ ــح ب ـن ــك
ناسيونال دي باريس انتركونتيننتال
بقيمة /4000000/د.أ .اشارة استمالك
وتخطيط.
بــدل تخمني العقار  1931ذوق مصبح
/21202750/د.أ .وب ـ ــدل ط ــرح ــه بـعــد
التخفيض /12085567.5/د.أ.
يجري البيع بيوم الثالثاء الواقع فيه
 2019/6/25الساعة  11:00قبل الظهر
في قاعة محكمة كسروان.
لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء دفـ ـ ــع بـ ـ ــدل الـ ـط ــرح
بـ ـم ــوج ــب ش ـ ــك مـ ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم ألم ــر
حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان أو
تـقــديــم كـفــالــة وافـيــة مــن احــد املـصــارف
امل ـق ـبــولــة م ــن ال ــدول ــة وي ـت ـح ـمــل رس ــوم
ال ـت ـس ـج ـي ــل والـ ـ ــداللـ ـ ــة وعـ ـلـ ـي ــه اتـ ـخ ــاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة واال
عــد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه كما عليه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

استراحة
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الرحمن ّ
بسم الله ّ
الرحيم
َ َّ
الن ْف ُس ْ ُال ْط َم ِئ َّن ُة ْار ِج ِعي
«يا َأي ِّ ُت َها َ َّ
َّ
َ
ْ
اضــيـ ًـة َمــر ِضــيـ ًـة َف ْاد ُخ ِلي
َإلــى رب ـ ِـك ر ِ
ِفي ِع َب ِادي َو ْاد ُخ ِلي َج َّن ِتي»
ّ
العلي العظيم
صدق الله
بمناسبة مــرور أربـعــن يــومــا على
وفاة فقيدتنا الغالية
الحاجة ذيبة علي خلف
حرم املرحوم ّ
السيد محمود محمد
عاشور (أبو حاتم)
(رئيس بلدية شقرا ودوبية سابقًا)
أوالدهـ ـ ـ ــا :امل ــرح ــوم ح ــات ــم ،زوج ـتــه
ُ
هويدا العلي
عبد الله ،زوجته سالم خلف (عضو
مجلس إدارة فينيسيا بنك)
عبد اإلله ،زوجته ثريا عاشور
املرحوم عبد ّ
الرؤوف
عـبــد ال ـسـ ّـتــار ،زوج ـتــه زيـنــة صالح
(رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ــال ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
الكونغو الديمقراطية سابقًا)
عـبــد الـ ـ ــرزاق ،زوج ـتــه ن ــدى يوسف
(رئـ ـي ــس ّم ـج ـلــس إدارة فـيـنـيـسـيــا
بنك)
بناتها :هال ،زوجة الدكتور عاصم
ُ
صفي الدين
هنا ،زوجة املهندس علي سعد
سالم ،زوجة سليم ناصر
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاه ــا :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــان م ـح ـمــد
وخليل خلف
ستتلى عن روحها
املناسبة
بهذه
ُ
ال ـطــاهــرة آي ــات مــن الــذكــر الحكيم،
ُ
وي ـق ــام مـجـلــس عـ ــزاء حـسـيـنــي في
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أفقيا
 -1أكبر جــزر ماريانا األميركية فيها قــاعــدة بحرية وجــويــة أميركية حيوية في
املحيط الهادىء – عاصمة أوروبية –  -2ملكة تدمر التاريخية – أبو أبي أو أمي –
 -3عائلة مخرج سينمائي هندي راحل – شريط سينمائي باألجنبية –  -4أطول
أن ـهــر فــرنـســا يـغـطــي حــوضــه خـمــس مـســاحــة ال ـبــاد – ج ــرح –  -5سـكــان املـنــاطــق
ّ
القطبية – احسان –  -6بلدة لبنانية بقضاء زحلة –  -7يخافان ويخشيان – خنزير
ُ
ّ
بري –  -8شاب ال خبرة له – إله – يسكن لهب الحريق –  -9من كبار رجال القانون
ّ
وهي كدائرة املعارف للمحامني – والد
العامة
اإلجتهادات
مجموعة
له
الفرنسيي
ُ
– ّ -10
مؤرخ وأديب سوري راحل أنشأ جريدة املقتبس عام 1908

عموديًا

ـص لبناني توفي منتحرًا –  -2واحــد باألجنبية – للندبة
 -1من الحيوانات – راقـ ُ
– حيوان أليف –  -3إسم تعرف به قارتا أوروبــا وآسيا معًا – يجري في العروق
–  -4عــائـلــة رئـيــس مـصــري – مــن اآلالت الـكـهــربــائـيــة ال ـضــروريــة فــي امل ـنــازل – -5
متشابهان – يواجهك ًويجتمع بــك –  -6إســم مــوصــول – نبات زراعــي بــزوره من
ُ
ّ
يلقب
األفاويه تستعمل تابال – ورك –  -7مال ودراهــم – مدينة إيرانية – ُ -8صفة
ّ
الكتاب –  -9يشير بيده – مبنى ومـكــان تحفظ فيه
بها الشيطان – حــدد تــاريــخ
ُ
األموال العامة للدولة اإلسالمية وتصرف بمكانها الصحيح –  -10من قرى مدينة
اإلسكندرية املصرية – إمارة عربية

أفقيا

شروط اللعبة

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.
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 -1ليون بانيتا –ّ  -2كروب – كان –  -3أنيس – سرسنك –  -4ليل – او – بغل –  -5يس – كرمل –
شو –  -6أفق – ولس – ْ -7ليل – الكرنك –  -8بلميرا – ّ -9
نولد – اب – بو –  -10سيدي سليمان

عموديًا
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مشاهير 3106

حلول الشبكة السابقة

 -1ليالي األنس –  -2نيس – وي –  -3وكيل – البلد – ّ -4
نرس – كف – لدي – ّ -5
وب – ارقام
–  -6ابسوم – ليال –  -7لوكربي –  -8يكسب – ارل –  -9تانغ شان – با –  -10انكلو سكسون

حل الشبكة 3105

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثل مصري ( )1964-1891من أم إيطالية وأب نمساوي ومن مشاهير
نجوم السينما األبيض واألســود املصرية .تخصص في أدوار الشرير
الظريف
 = 5+3+1+8+7دولة عظمى ■  = 6+5+2+9+4ثوب املرأة ■  = 11+10شاي
باألجنبية

حل الشبكة الماضية :تشارلز ديكنز

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2017/132
الرئيسة جيهان عون
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ـن ــك ب ـ ـيـ ــروت ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املحامي فادي شلفون
املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــذ عـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه :ن ـ ـب ـ ـيـ ــه خـ ـ ــالـ ـ ــد ت ــاب ــت
املنصورية  -املنت.
السند التنفيذي :استنابة دائرة تنفيذ
ً
املنت تحصيال للدين البالغ /113400/
دوالر امـيــركــي ومـبـلــغ  /1001/دوالر
امـ ـي ــرك ــي ب ـم ــوج ــب س ـ ـنـ ــدات دي ـ ــن ع ــدا
اللواحق.
تاريخ قرار الحجز2016/9/30 :
تاريخ تسجيله2016/10/20 :
العقار املطروح للبيع :كامل العقار رقم
 3075صليما قطعة ارض بعل مشجرة
ص ـنــوبــر غ ـيــر مـبـنـيــة م ـســاح ـتــه 2300
م.م .تقريبًا يحده غربًا وشرقًا مجرى
ً
مــاء شـمــاال طــريــق عــام وجـنــوبــا طريق
سيارات.
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/230000/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح بعد التخفيض/124545/ :
دوالر اميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة ومـكــانـهــا :ت ـجــري امــام
رئ ـيــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـع ـبــدا ف ــي قصر
ع ــدل بـعـبــدا نـهــار االرب ـع ــاء الــواقــع فيه
 2019/3/27ال ـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة
قبل الظهر.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وقبل املباشرة في املزايدة ايــداع قيمة
الطرح او تقديم كفالة مصرفية معادلة
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق الدائرة وبخالل الثالثة ايام التي
تلي االحالة عليه دفع باقي الثمن تحت
طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
فاذا لم يتقدم احد بزيادة العشر تعاد
امل ــزاي ــدة ع ـلــى ع ـه ــدة امل ـش ـت ــري الـنــاكــل
ال ــذي يضمن الـنـقــص وال يستفيد من
الزيادة كما عليه خالل العشرين يومًا
التي تلي صدور قرار االحالة دفع رسم
الداللة خمسة باملاية والتسجيل.
رئيس القلم
انطوان الحلو
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2019/26
املنفذ :جعفر حسن نصور
املنفذ بوجههما :حسني ومحمد علي
بهجة
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :حـكــم محكمة بــدايــة
الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة رقـ ـ ـ ــم  2018/157تـ ــاريـ ــخ
.2018/10/30
امل ـت ـض ـمــن اع ـ ــان عـ ــدم قــاب ـل ـيــة ال ـع ـقــار
 486جبشيت للقسمة العينية وطرحه
ل ـل ـب ـيــع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي ع ـل ــى اسـ ــاس
الـطــرح وتــوزيــع الثمن وفــق مندرجات
الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ 2019/1/15
تاريخ تبليغ االنذار2019/1/28 :
العقار املوصوف 2400 :سهم من العقار
 486جبشيت وهو عبارة عن ارض بعل
سليخ ينبت فيه نباتات برية ،متوسط
االنحدار ويقع في خراج بلدة جبشيت
مــن الناحية الجنوبية الشرقية وغير
متصل بطريق.
مساحته 3864 :م.م.
التخمني 154.560.000 :ل.ل.
الطرح 154.560.000 :ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/5/2الـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية،
تـ ـط ــرح هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ل ـل ـب ـي ــع ب ــامل ــزاد
العلني اسهم العقار املــوصــوف اعــاه،
فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل الطرح
في قلم الدائرة بموجب شيك مصرفي
منظم المر رئيس دائرة تنفيذ النبطية
وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة لــه ضـمــن نطاقها
واال عــد قلمها مقامًا مختارًا لــه مــا لم
ً
يكن ممثال بمحام وعليه االطالع على
قيود الصحيفة العينية السهم العقار
املـطــروح ودف ــع الثمن والــرســوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب

