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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
مصر

ّ
السيسي يقرب العسكر:
ترقية لواء وتعيينه وزيرًا
حديث ّ
مطول لعبد الفتاح السيسي في «يوم الشهيد»،
ّ
كرر فيه كالمه عن الماضي والمستقبل ،لكن الحدث األبرز
كان الترقية الشرفية لرئيس «الهيئة الهندسية للقوات
المسلحة» إلى رتبة فريق ،مع تعيينه وزيرًا للنقل ،في
مخالفة واضحة للعرف الحكومي
القاهرة ـــ األخبار
بحديث مـطــول عــن رأي ــه فــي الفترة
التي أعقبت «ثــورة  25يناير»ّ ،إبان
ش ـغ ـلــه م ـن ـصــب م ــدي ــر «املـ ـخ ــاب ــرات
ال ـحــرب ـيــة» ،أدل ــى الــرئ ـيــس املـصــري
عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،ف ــي ال ـنــدوة
الـتـثـقـيـفـيــة ال ـت ــي أقــام ـت ـهــا ال ـق ــوات
املسلحة بمناسبة «ي ــوم الشهيد».
ج ــاء كــامــه م ـكـ َّـررًا كــال ـعــادة ،إذ قــال
إن جميع املــدن الجديدة ليست من
م ــوازن ــة ال ــدول ــة ،مـشـيـرًا إل ــى تـ ّ
ـوجــه
الـ ــدولـ ــة السـ ـتـ ـغ ــال األراض ـ ـ ـ ــي ذات
القيمة امل ـحــدودة عبر بنية تحتية
ً
أساسية ترفع قيمتها ،معطيًا مثاال
ال ـعــاص ـمــة اإلداري ـ ـ ــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي
ت ـح ــول ــت إلـ ــى ش ـق ــق وفـ ـي ــات ي ـعــاد
تدوير مالها لبناء مدن جديدة.
ال ـس ـي ـســي أفـ ـ ــاض ف ــي ال ـح ــدي ــث عــن
حـ ـلـ ـم ــه ب ـم ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،الفـ ـت ــا
إل ـ ــى مـ ـش ــروع ــات س ـت ـن ـت ـهــي ف ــي 30
ح ـ ــزي ـ ــران /ي ــون ـي ــو  ،2020قـيـمـتـهــا
أربـ ـ ـع ـ ــة ت ــريـ ـلـ ـي ــون ــات جـ ـنـ ـي ــه .ل ـك ـنــه
عـ ّـبــر عــن ضيقه مــن وســائــل اإلع ــام
بسبب عجزها عن إيصال الرسائل
املـخـتـلـفــة ال ـتــي يــريــدهــا ،ودافـ ــع عن
تـكــراره كالمه ،بالقول« :تتساءلون!
لقد تحدثت عن هذه األمور من قبل،
نـعــم تـحــدثــت ،ولـكــن عـنــدمــا أعيدها
عـلـيـكــم ف ـس ــوف ت ـصــدقــون ـنــي ،وأن ــا
أس ـت ـط ـيــع أن أظ ـه ــر ف ــي ال ـت ـل ـفــزيــون
يــوم ـيــا وأت ـك ـل ــم م ـع ـكــم إذا كـ ــان هــذا
سـيـشـعــركــم ب ــال ــراح ــة ،ل ـكــن ال أمـلــك
م ـل ـك ــات اإلع ــامـ ـي ــن ،وس ـت ـش ـعــرون
بــامل ـلــل م ـنــي ،ول ـك ـنــي أت ـح ــدث معكم
كـ ـم ــواط ــن م ـ ـصـ ــري ،إن ـ ـسـ ــان م ـن ـكــم،
وأقول دائمًا أنا لست رئيسًا لكم ،بل
أنا واحد منكم».
في املقابل ،ظهر في لغة العسكريني
املشاركني تأكيدهم صعوبة مواجهة
ّ
اإلره ـ ـ ــاب وال ـق ـض ــاء ع ـل ـيــه كــل ـيــا في
سـيـنــاء ،بعدما ربــط اثـنــان مــن كبار
ال ـض ـب ــاط امل ــراب ـط ــن ه ـن ــاك ال ـن ـجــاح
ف ــي ذلـ ــك بــان ـت ـهــاء اإلره ـ ـ ــاب عــامل ـيــا،
لكنهم أكــدوا أنهم نجحوا في فرض
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى األرض ،م ـ ــع أن ــه

ّ
حديث ال يبدو منطقيًا في ظل حالة
الـعــزل الكامل الـتــي تعيشها سيناء
م ـنــذ  ،2013واش ـ ـتـ ـ ّـدت وط ــأت ـه ــا مع
انطالق العملية الشاملة في شباط/
فبراير .2018

تعيين عسكري وزيرًا
وفــي خـطــوة تعكس غـيــاب التشاور
ّ
مــع الحكومة ،كلف السيسي رئيس
«الهيئة الهندسية للقوات املسلحة»،
ّ
ال ـل ــواء كــامــل ال ـ ّـوزي ــر ،ب ـتــولــي وزارة
الـنـقــل ،بعدما رق ــاه إلــى رتـبــة فريق،
طالبًا منه تطوير املرافق بحلول 30
حــزيــران /يونيو  ُ ،2020وهــو موعد
يسبق بعامني املــوعــد امل ـحـ َّـدد سلفًا

وافق البرلمان
تكليف
بسرعة على ّ
كامل الوزير بتولي
حقيبة «النقل»

م ــن وزي ـ ــر ال ـن ـق ــل امل ـس ـت ـق ـيــل ،ه ـشــام
عرفات.
وطلب الرئيس من البرملان املوافقة
على ترشيح الــوزيــر ،وهــو مــا جرى
ب ــال ـف ـع ــل فـ ــي وق ـ ــت ق ـص ـي ــر ،وب ــذل ــك
حصل كامل على ترقية استثنائية
لينهي حياته العسكرية ،استعدادًا
لتسلم مهمات وظيفته اعـتـبــارًا من
اليوم ،بما من شأنه تقريبه أكثر من
رئاسة الــوزراء بعد إملامه بتفاصيل
العمل الحكومي ،األم ــر ال ــذي ُيـعـ ّـد ـ ـ
ف ــي ح ــال ح ــدوث ــه ـ ـ ـ مـخــالـفــة للعرف
الـ ـحـ ـك ــوم ــي .كـ ــذلـ ــك ،وع ـ ــد ال ـس ـي ـســي
ب ـت ـقــديــم ال ــدع ــم ال ـك ــام ــل ل ـل ــوزي ــر من
أجهزة الدولة كافة ،والتي يمكن لها
بــدورهــا االستعانة بخبرات القوات

دعا السيسي إلى االستعانة بخبرات القوات المسلحة لتطوير سكة الحديد (أ ف ب)

املسلحة «ذات الـطــابــع الفني الــازم
لتطوير سكة الحديد»َّ .
والوزير الجديد الذي ُيلقب بـ«رجل
املهمات الصعبة» ّ
تخرج في الكلية
ال ـف ـن ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ع ـ ــام  1980فــي
ت ـخـ ّـصــص اإلن ـ ـش ـ ــاءات ،ك ـمــا حـصــل
ع ـلــى شـ ـه ــادات أب ــرزه ــا املــاجـسـتـيــر
ف ــي ال ـع ـل ــوم ال ـع ـس ـك ــري ــة م ــن «ك ـل ـيــة
الـ ـ ـق ـ ــادة واألركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان» ،وزم ـ ــال ـ ــة كـلـيــة
الـحــرب العليا مــن «أكاديمية ناصر
العسكرية العليا».

عودة إلى الماضي

وب ـي ـن ـم ــا يـ ـ ـم ـ ـ ّـرر ال ــرئـ ـي ــس ق ـ ــرارات ـ ــه
مـتـجــاوزًا كــل االع ـت ـبــارات ،يسترسل
فــي الـحــديــث عــن امل ــاض ــي ،وم ــن ذلــك
م ـصــادمــات ال ـشــرطــة م ــع ال ـث ــوار في
نـهــايــة  ،2011وال ـت ــي سـقــط خاللها
عدد من الشهداء في مواجهات دامية
دفـ ـع ــت رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري
الـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــم آن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ،امل ـ ـش ـ ـيـ ــر ح ـس ــن
طـ ـنـ ـط ــاوي ،إلـ ــى الـ ـخ ــروج ف ــي كـلـمــة
ت ـل ـفــزيــون ـيــة ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى وإعـ ــان
ت ـق ــدي ــم م ــوع ــد إجـ ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسية.
هنا قــال السيسي« :فــي الوقت الذي
وق ـعــت فـيــه أحـ ــداث مـحـمــد مـحـمــود،
ً
كـ ـ ـن ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤوال ع ـ ـ ــن امل ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات
العسكرية والحربية وعــن األجـهــزة
األمنية في هذا الوقت ،وأستطيع أن
أقول ذلك بجالء وثقة وأمانة وشرف،
إننا لم ّ
نمس أي مصري واحد خالل
تلك الفترة ،ولكن عندما دخلت تلك
العناصر املـنـ ّ
ـدســة فــي اتـجــاه وزارة
الــداخ ـل ـيــة ك ــان الـقـتـلــى يـتـســاقـطــون
يــومـيــا» .وأضـ ــاف« :أق ـســم بــالـلــه ،أنــا
تحدثت منذ  3سنوات ،وأمرت بعمل
لجنة لدراسة كل األحداث التي تمت
فــي  2011و 2012و 2013حـتــى يتم
وضعها بني أيــادي الشعب املصري
بكل أمانة وشرف».
ل ـك ــن أكـ ـث ــر مـ ــا أث ـ ـ ــار امل ـت ــاب ـع ــن هــو
ق ــول الـسـيـســي« :ســأقــف مـعـكــم أمــام
الـلــه أســألـكــم مثلما ستسائلونني،
وأحــاسـبـكــم مثلما ستحاسبونني،
وأنـ ــا أخـ ــاف عـلـيـكــم ،ودون أن أذك ــر
أس ـم ــاء دول ج ــوارن ــا ،ه ــل تـعــرفــون
كــم بلغ عــدد أســابـيــع املـظــاهــرات في
م ـص ــر ،أري ــدك ــم أن تـحـسـبــوهــا على
مدار ثالث سنوات ...أي بلد تستطيع
أن ت ـع ـيــش وهـ ـن ــاك م ـظ ــاه ــرات على
مــدى  200مــرة فــي  3سـنــوات ،فكيف
لـلـسـيــاحــة أن ت ــزده ــر وامل ـص ــان ــع أن
تعمل والتجارة أن تستمر؟».

بسم الله الرحمن الرحيم
ي ــا أي ـت ـهــا ال ـن ـفــس املـطـمـئـنــة ارج ـعــي
الى ربك راضية مرضية فادخلي في
عبادي وادخلي جنتي*
يصادف يوم الخميس املقبل في ١٤
آذار ذك ــرى م ــرور اس ـبــوع عـلــى وفــاة
فقيدتنا الغالية
الحاجة آمنة محمود دهيني
حرم الحاج عبد األمير قازان.
أوالدها :علي قازان /رئيس دائرة في
وزارة الخارجية واملغتربني والحاج
بالل
أش ـق ــاؤه ــا :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج ع ـبــاس،
املرحوم الحاج موسى ،الحاج كمال
ومحمد
أصهرتها :الحاج علي مشلب ،الحاج
م ـص ـط ـفــى حـ ـ ـي ـ ــدورة ،الـ ـح ــاج حـســن
ش ـل ـهــوب ،ال ـح ــاج غ ـســان إسـمــاعـيــل،
ه ـي ـث ــم إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،الـ ـسـ ـي ــد إب ــراهـ ـي ــم
املوسوي ،وعلي شهاب.
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى آيـ ــات من
الــذكــر الحكيم عــن روح ـهــا الـطــاهــرة
من الساعة  ٣الى  .٦وذلك في جمعية
التخصص والتوجيه العلمي .الرملة
البيضاء
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسـفــون :آل قــازان ودهيني وعموم
أهالي بلدة شحور

◄ شكر على تعزية ►
آل حـ ــرب ،دروي ـ ــش ،ب ـ ــدران ،زب ـيــب،
فردون
ي ـش ـك ــرون ج ـم ـيــع ال ــذي ــن واس ــوه ــم
بمصابهم األليم بوفاة املرحومة
الحاجة رحمة حسني درويش
(أم شوقي حرب)
بالحضور شخصيًا أو إرس ــال من
يمثلهم أو بــاتـصــاالتـهــم الهاتفية
أو إرس ـ ـ ــال الـ ـب ــرقـ ـي ــات ،وي ـخ ـصــون
بالشكر دولة رئيس مجلس النواب،
دولة رئيس مجلس الوزراء ،السادة
رؤساء مجالس النواب والحكومات
والـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـح ــالـ ـي ــن
والـســابـقــن ،الـهـيـئــات واملــرجـعـيــات
ال ــروح ـي ــة وال ــدي ـن ـي ــة ،امل ــدي ــر ال ـعــام
لـ ــأمـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام والـ ـ ـق ـ ــادة األم ـن ـي ــن
وال ـع ـس ـك ــري ــن ،امل ــدي ــري ــن ال ـعــامــن،
مـجـلــس الـقـضــاء األع ـلــى والـقـضــاة،
الـ ـسـ ـف ــراء والـ ـسـ ـل ــك ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي،
رئ ـ ـيـ ــس وأع ـ ـض ـ ــاء نـ ـ ـ ــادي ال ـغ ــول ــف
ف ــي ل ـب ـنــان ،ال ـن ـقــابــات والـنـقــابـيــن،
املـ ـح ــام ــن ،ال ـ ـسـ ــادة أع ـ ـضـ ــاء غــرفــة
التجارة والصناعة ،قطاع املصارف،
الشخصيات السياسية والعسكرية
واألح ـ ـ ـ ــزاب وال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـحــزب ـيــة
واالقتصادية والجمعيات ،العاملني
فــي قطاع الكهرباء واإللكترونيات
مـ ـ ـ ــن م ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــن واسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــن
وت ـج ــار وش ــرك ــات مـحـلـيــة وعــربـيــة
وع ــامل ـي ــة ،امل ــدي ــري ــن وامل ــوظ ـف ــن في
ش ــرك ــة ح ـ ــرب إل ـك ـت ــري ــك ،فــاع ـل ـيــات
ومخاتير وبـلــديــات وأهــالــي بلدات
البابلية وكوثرية السياد والغازية
ومـجــدلـبـعـنــا ،وســائــر مــن شــاركـهــم
مصابهم األليم من أقارب وأصدقاء
مل ــا أب ـ ـ ــدوه م ــن مـ ــواسـ ــاة وم ـش ــارك ــة
فــي ال ـعــزاء ،سائلني الـلــه أن ّ
يمدهم
بالصحة والتوفيق.

عائلة الفقيد
العميد الركن
فايز عبد اللطيف كالكش
ت ـت ـقــدم بــال ـش ـكــر م ــن ق ـي ــادة الـجـيــش
ب ــرئ ــاس ــة ق ــائ ــده ــا الـ ـعـ ـم ــاد جـ ــوزف
ع ــون وق ـي ــادة ق ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي،
األم ــن ال ـعــام ،أمــن الــدولــة والـجـمــارك.
كما تشكر الشخصيات السياسية،
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،ال ــديـ ـنـ ـي ــة والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ورؤس ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـب ـل ــدي ــات
واملـخــاتـيــر وال ــوف ــود الـشـعـبـيــة التي
شــاركـتـنــا مـصــابـنــا األل ـي ــم ،وتـخــص
بالشكر الجزيل أهــالــي بـلــدة بــاط ـ ـ
مرجعيون.

إنا لله وإنا إليه راجعون
(يا أيتها النفس املطمئنة إرجعي
إلــى ربــك راضـيــة مرضية فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي)
ش ـق ـي ــق الـ ـفـ ـقـ ـي ــد :ال ـ ـحـ ــاج ص ــائ ــب
النحاس
زوجته :السيدة منى آقبيق
أبناؤه :محمد مخلص ومهند
ابنته :السيدة ميادة النحاس
زوجة ابنه :السيدة رانيا الزيات
أحفاده :سمايا وياسمني وممتاز
النحاس وتاليا اآلغا
أب ـ ـن ـ ــاء شـ ـقـ ـيـ ـق ــه :مـ ـحـ ـم ــد ص ـب ـيــح
وصباح واسعاف وهانية وهادي
النحاس
أبناء أعمامه :علي والدكتور رغيد
والدكتور ربيح واملهندس محمد
سامر
وامل ـه ـن ــدس مـحـمــد رض ــا ومـحـمــد
وسيم النحاس
نسيبه :الحاج عفيف الزيات
أوالد خاالته :نادر حلباوي ونادر
برغل املهندس بسام ومحمد علي
الحكيم
أبناء عمته :املهندس ماهر ومازن
اللحام
شـقـيـقــا زوج ـت ــه :أي ـمــن واملـهـنــدس
بسام آقبيق
عديله :املرحوم العميد زهير مطر
وعـمــوم عــائــات النحاس وآقبيق
والـ ــزيـ ــات ورض ـ ــا وب ــرغ ــل وح ـيــدر
والـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــاوي واآلغ ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ـل ـ ـحـ ــام
وعـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــى وم ـ ـ ـطـ ـ ــر وال ـ ــروم ـ ــان ـ ــي
وك ــرم ـن ـش ــاه ــي ونـ ـظ ــام وال ـش ـم ـعــة
ودي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وقـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــري وال ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــاع
وال ـ ـب ـ ـيـ ــرقـ ــدار وه ـ ـ ـ ــادي ودي ـ ـ ـ ــروان
ون ـ ــاص ـ ــر واألت ـ ـ ــاس ـ ـ ــي واألي ـ ــوب ـ ــي
ودبوسي ومرتضى والخضرة.
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن الــرضــا
والتسليم بقضاء الله وقدره وفاة
فقيدهم الغالي املرحوم
البروفيسور الحاج ممتاز النحاس
والده املرحوم شفيق النحاس
والدته املرحومة اسعاف رضا
تقبل التعازي في بيروت للرجال
والـ ـنـ ـس ــاء ي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء  12آذار
ف ـ ــي صـ ــالـ ــة ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـصــص
والتوجيه العلمي في الجناح من
الـســاعــة الـثــالـثــة وحـتــى الـســادســة
ً
مساء.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب

َّ
َ ُ
الن ْف ُس ُْال ْط َم ِئ َّن ُة ْ
ج ِعي
َيا أ َّيت َها
ً
ً
ار ِ ُ
َ
إ َلــى َر ِّبـ ِـك َر ِ َ َ ْ
ض َّية ف ْادخ ِلي
ِ
اضــيـُـة مر َ ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي جن ِتي
بمزيد مــن األســى والـلــوعــة ،ننعى
إليكم فقيدنا الغالي
املرحوم السيد محمد علي إبراهيم
فضل الله
(القنصل اللبناني السابق
في كانو – نيجيريا)
زوجته :املرحومة هند طاهر
أوالده :رمزي ،عباس ،منى ،رانيا
أخ ــوت ــه :امل ــرح ــوم ال ـس ـيــد نـجـيــب،
حسن ،رضا ،وحيدر
أخ ـ ـ ـ ــوات ـ ـ ـ ــه :املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــة نـ ـظـ ـمـ ـي ــة،
املــرحــومــة ن ــور ،محاسن ،إحـســان،
وإلهام
أحـفــاده وحـفـيــداتــه :مــريــم ،محمد،
علي ،وزينب
َ
إ َّنا ِل َّلهِ َوإ َّنا إ َل ْيهِ َ
اج ُعون
ر
ِ ِ
ِ
ِ
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي ذك ــرى الـثــالــث
ي ــوم ال ـثــاثــاء  12آذار فــي جمعية
التخصص والتوجيه العلمي
(خـ ـطـ ـي ــب وعـ ـلـ ـم ــي) م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
الثالثة ب.ظ .إلى الساعة السادسة
ً
مساء.
ولكم من بعده طول البقاء
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ف ـضــل الـ ـل ــه ،طــاهــر،
وجميع أهالي جويا
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن تلزيم تقديم سجالت لحفظ الصحائف
العقارية لزوم امانات السجل العقاري لصالح
وزارة املالية  -املديرية العامة للشؤون
العقارية
الساعة التاسعة من يوم االربعاء الواقع
فيه العشرون من شهر آذار  ،2019تجري
ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة املالية  -املديرية
ال ـعــامــة ل ـل ـشــؤون ال ـع ـقــاريــة  -مـنــاقـصــة
تلزيم تقديم سجالت لحفظ الصحائف
العقارية لزوم امانات السجل العقاري.
ـ ـ التأمني املــؤقــت :خمسون مليون ليرة
ّ
لبنانية فقط ال غير لكل مجموعة.
ّ
ـ ـ ـ ـ طــري ـقــة ال ـت ـل ــزي ــم :ت ـقــديــم أسـ ـع ــار لـكــل
مجموعة على حدة ( 3مجموعات).
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
للشؤون العقارية.
يـجــب ان تـصــل ال ـعــروض ال ــى قـلــم ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 399
إعالن رقم 5/2
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ـ ـ عــن إجـ ــراء اس ـت ــدراج عــروض
ل ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم قــرطــاس ـيــة ل ـ ــزوم وزارة
الزراعة  -املديرية العامة للزراعة بطريقة
اسـ ـت ــدراج ال ـع ــروض ل ـعــام  ،2019وذل ــك
في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2019/4/12
الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت في 2019/3/5
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 393
إعالن رقم 3/2
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ـ ـ عــن إجـ ــراء اس ـت ــدراج عــروض
لتلزيم تقديم وتركيب محرك يعمل على
املازوت جديد ملجموعة توليد كهربائي
 لــزوم وزارة الزراعة  -االدارة املركزية/غ ــرف ــة ال ـ ـخـ ــادم املـ ــركـ ــزي  -امل ـع ـلــومــات ـيــة
بطريقة استدراج العروض للعام ،2019
وذلــك فــي مبناها الكائن فــي بئر حسن
م ـق ــاب ــل ث ـك ـن ــة هـ ـن ــري ش ـ ـهـ ــاب ،ب ـت ــاري ــخ
 2019/4/9الساعة العاشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت في 2019/3/4
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 391
إعالن رقم9/420 :
عن إعادة اجراء استدراج عروض
لتلزيم شــراء مبيد الفوستوكسني لزوم
تعقيم القمح والشعير  -غب الطلب
تـ ـج ــري وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة -
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـح ـبــوب وال ـش ـم ـنــدر
ال ـ ـس ـ ـكـ ــري ،ب ـ ـيـ ــروت  -ريـ ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح،
بـنــايــة ال ـل ـعــازاريــة ب ـلــوك  ،O2Aالـطــابــق

ال ـثــالــث ،فــي الـســاعــة الــراب ـعــة ع ـشــرة من
يوم الخميس املوافق فيه 2019/04/04
إعـ ــادة اسـ ـت ــدراج عـ ــروض لـتـلــزيــم ش ــراء
مبيد الفوستوكسني لزوم تعقيم القمح
وال ـش ـع ـيــر  -غ ــب ال ـط ـل ــب ،وف ــاق ــا لــدفـتــر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية
رقم  9/419تاريخ .2019/3/5
ي ـم ـكــن االطـ ـ ــاع وال ـح ـص ــول ع ـلــى دفـتــر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ل ــدى دائ ـ ــرة ال ــدي ــوان
في املديرية العامة للحبوب والشمندر
السكري في الطابق الثالث.
تقدم العروض باليد أو بواسطة البريد
املضمون على ان تصل الى دائرة الديوان
في املديرية العامة للحبوب والشمندر
السكري قبل نهاية ال ــدوام الرسمي من
اليوم الــذي يسبق اليوم املحدد لجلسة
امل ــزاي ــدة ويــرفــض كــل ع ــرض يـصــل بعد
هذا الوقت او يقدم بغير هذه الوسيلة.
وزير االقتصاد والتجارة
منصور بطيش
التكليف 390
خالصة حكم
صـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز الـجــزائـيــة
غرفة  3بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/2/20ع ـلــى امل ـت ـهــم ديـ ــب محمد
ع ـلــويــة رقـ ــم ال ـس ـجــل  56مـ ـ ــارون الـ ــراس
جنسيته لبناني مـحــل اقــامـتــه املريجة
كلية العلوم ملك والــده ط  1موظف في
وزارة التربية قسم املكننة والدته سكنه
مــوالـيــد  1956اوق ــف بـتــاريــخ 98/3/24
واخ ـلــي سبيله فــي  98/5/19ثــم اوقــف
فـ ــي  2002/3/28واخ ـ ـلـ ــي س ـب ـي ـلــه فــي
 2002/7/10ثــم تـقــرر محاكمته غيابيًا
في  .2018/12/12بالعقوبة التالية سنة
ً
ونصف السنة اشغاال شاقة.
وفقًا للمواد  460/459و460 /459 / 454
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية تزوير واستعمال مزور
وق ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وع ـي ـن ــت ل ــه ق ـي ـمــا الدارة امـ ــوالـ ــه طـيـلــة
مــدة ف ــراره رئيسة قلم محكمة التمييز
الجزائية منى كلوت
الرئيس سهير الحركة
في 2019/2/20
التكليف 398
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
بالدعوى رقم 2018/85
مــوجــه ال ــى املـسـتــدعــى ضــده ـمــا :طنسا
شليطا نهرا وانطونيوس شليطا نهرا
ً
جرجي منذر ،وهما من بلدة قنات اصال،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تـ ــدعـ ــوك ـ ـمـ ــا ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة الس ـ ـتـ ــام
االستدعاء ومرفقاته املرفوع ضدكما من
املستدعي شليطا سركيس نهرا بوكالة
املـحــامــي حسني ض ـنــاوي ،بــدعــوى ازالــة
الـشـيــوع املـقــامــة عـلــى الـعـقــار رق ــم 2057
منطقة قنات العقارية ،وذلك خالل مهلة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واتخاذ مقام لكما يقع ضمن نطاق هذه
املـحـكـمــة واب ـ ــداء مــاحـظــاتـكـمــا الخطية
عـلــى ال ــدع ــوى خ ــال مهلة خمسة عشر
يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل
تـبـلـيــغ لـكـمــا لـصـقــا ع ـلــى ب ــاب املـحـكـمــة
صحيحًا ،باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة
في الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
موجه الى املستدعى ضدهم :كلير عتيق
وفادي وسامي وجهان وكوليت جرجي
ً
ام ـ ــن تـ ــومـ ــا ،وه ـ ــم مـ ــن الـ ـبـ ـت ــرون اصـ ــا
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى رقــم  2018/198تدعوكم هذه
املحكمة السـتــام االسـتــدعــاء ومرفقاته
امل ــرف ــوع ضــدكــم م ــن املـسـتــدعـيــن ف ــادي
وايـلــي نخله سركيس بوكالة املحامية
وديـ ـع ــة حـ ـي ــدر ،ب ــدع ــوى ازالـ ـ ــة ال ـش ـيــوع
امل ـق ــام ــة ع ـلــى ال ـع ـق ــار رقـ ــم 1280م ـن ـط ـقــة
ال ـب ـت ــرون ال ـع ـق ــاري ــة ،وذل ـ ــك خـ ــال مهلة
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واتخاذ مقام لكم يقع ضمن نطاق هذه
املحكمة وابداء مالحظاتكم الخطية على
الــدعــوى خــال مهلة خمسة عشر يومًا

من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل تبليغ
لكم لصقًا على بــاب املحكمة صحيحًا،
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
دعوى رقم2010/10 :
نفقة
سليم وردان طوق  -رانيه عادل الحلبي
انطلياس
اعالن قضائي
يقتضي حضور االبنة الراشدة ميليسا
س ـل ـيــم ط ـ ــوق ال ـ ــى امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة
املوحدة املارونية في زوق مصبح  -غرفة
الرئيس الخوري جــوزف نخله  -لتسلم
طلب تعديل نفقة والئحة مستند وذلك
فــي مهلة اسـبــوع مــن تــاريــخ النشر واال
ّ
اعتبرت مسلمة امرها لعدالة املحكمة.
زوق مصبح في 2019/2/27
املسجل
الخوري اغناطيوس داغر
الرئيس
الخوري جوزف نخله
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
رقم املعاملة2015/125 :
امل ـن ـف ــذ :ش ــرك ــة م ـت ــري غ ـ ــروب ش.م.م- .
وكيلها املحامي غسان فرنسيس
عقد تأمني برصيد دين  514.067د.أ .عدا
الرسوم والفوائد.
املشترك بالحجز :املحامي عبد الناصر
مصطفى قيمة الدين /10.000.000/ل.ل.
انفاذًا ملضمون حكم جزائي.
املنفذ عليهم :ربيع ميالد النبوت  -عدبل،
ش ــارل ــي م ـيــاد ال ـن ـبــوت  -ع ــدب ــل ،شــركــة
نـبــوت تشيكن ش.م.م .سـجــل 3007039
ممثلة بشخص مديريها ربيع وشارلي
النبوت هيتال  -عكار
تطرح الدائرة للبيع باملزاد العلني للمرة
الثانية الجمعة  2019/3/22الساعة 2:00
بعد الظهر موعدًا لبيع منقوالت املنفذ
عليهم بالعقار  /326/هيتال وهي:
البناء االول:
شـلــة تستعمل مـنـشــار لـلـخـشــب ع ــدد 4
سعر الواحدة $8000 = 4× 2000 :$2000
فـ ــرامـ ــة حـ ـط ــب لـ ـلـ ـنـ ـش ــارة عـ ـ ــدد  7سـعــر
الواحدة .$28000 = 7× 4000:$4000
فـ ــارة لـلـخـشــب ع ــدد  1س ـعــرهــا :$4000
.$4000 = 1× 4000
البناء الثاني مؤلف من ثالث طوابق:
بــال ـطــابــق االول ي ــوج ــد  9م ـ ــراوح سعر
الواحدة .$7200 = 9× 800:$800
كرتون للتبريد  24م$200 2
 4خ ـط ــوط م ـعــالــف اوت ــوم ــات ـي ــك عـ ــدد،4
تساوي 67م×$8375 =125
حلمات مشارب اوتوماتيك طول الواحدة
67م عدد  3سعر املتر 67 :125م×201 = 3
× .$25125 = 125
بالطابق الثاني والثالث نفس موجودات
الطابق االول قيمة املوجودات كل طابق
$81400 = 2×$40700
ويوجد داخل الشركة  6مولدات لتوليد
الكهرباء:
م ــول ــد بـ ـق ــوة  300ك.ف.أ .عـ ــدد  2سـعــر
الواحد .$30000 = 2× $15000 :$15000
م ــول ــد ب ـق ــوة  600ك.ف.أ  .عـ ــدد  2سعر
الواحد .$70000 = 2× $35000 :$35000
م ــول ــد ب ـق ــوة  800ك.ف.أ  .عـ ــدد  2سعر
الواحد .$130000 = 2× $65000 :$65000
جــرة غــاز سعة  35كلغ عــدد  1400سعر
الواحدة .$140000 = $100 × 1400 :$100
معمل للعلف انـتــاج  15طــن فــي الساعة
عدد  1سعر الواحدة 1× 35000 :$35000
= .$35000
م ـع ـمــل ل ـل ـع ـلــف انـ ـت ــاج  8ط ــن بــال ـســاعــة
سعره .$15000 = 1× 15000 :$15000
ب ـ ــراد وخـ ــاطـ ــة وج ـ ــواري ـ ــش وخـ ــزانـ ــات
لتخزين العلف وشوديار عدد  3للبخار
سـ ـع ــر ال ـ ــواح ـ ــد =3×12000 :$12000
$36000
خ ــزان ــات حــديــد ل ـل ـم ــازوت ع ــدد  2سعر
الواحد $10000 =2×5000 :$ 5000
خزان للمياه عدد  3سعر الواحد :$7000
$21000 =3× 7000
بــوب كــات عــدد  2سعر الــواحــد :$ 9000
$18000=2×9000
ج ـب ــال ــة ب ــاط ــون عـ ــدد  2س ـع ــر ال ــواح ــدة

$12000=2× 6000 :$6000
مكبس خفان عدد  4سعر الواحد :$650
$2600 =4×650
خ ـ ـ ـ ـ ـ ــزان ل ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــاه وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازوت خـ ــاصـ ــة
بالشوديارات عدد  7سعر الواحد :$325
$2275=7×325
حضانات عدد  2مع فقاسات للصيصان
عـ ـ ــدد  2سـ ـع ــة  230400ب ـي ـض ــة لـفـقــس
ال ـص ـي ـصــان س ـعــر الـ ــواحـ ــدة :$110000
$220000=2×110000
كــامـيــرا مــراقـبــة ع ــدد  22مــع بروجكتور
ل ـ ـ ـ ــإض ـ ـ ـ ــاءة سـ ـ ـع ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ـ ــدة :$350
$7700=22×350
قبان للسبيرتو وآالت لتطعيم الصيصان
سعرهم $15000=1×15000 :$15000
خ ــزان حــديــد سعة  500طــن لـلــذرة سعر
الواحد $55000=1×55000 :$55000
خ ـ ـ ــزان ل ـل ـص ــوي ــا س ـع ــة  250طـ ــن سـعــر
الواحد $30000=1×30000 :$30000
كــون ـت ـي ـنــر ح ــدي ــد عـ ــدد  2س ـعــر ال ــواح ــد
$8000=2×4000 :$4000
م ـع ـمــل لـتـصـنـيــع ال ــدف ــاي ــات واملـ ـش ــارب
وامل ـ ـعـ ــالـ ــف س ـ ـعـ ــره ×45000 :$45000
$45000=1
مصعد كهربائي بكل مبنى عدد  5سعر
الواحد $25000=5×5000 :$5000
دفاية حديد للصيصان عدد  1000سعر
الواحدة $60000= 60×1000 :$60
طاسة مياه للصيصان عدد  5000سعر
الواحدة $8750=5000×1,75 :$1,75
صواني لألكل عدد  5000سعر الواحدة
$8750=5000×1,75 :$1,75
م ـع ــال ــف بــاس ـت ـيــك س ـع ــة  18ك ـي ـلــو كــل
م ـع ـلــف عـ ــدد  7000س ـعــر ال ــواح ــد :$11
$77000=7000×11
مشرب بالستيك كبير عــدد  4000سعر
الواحد $60000= 4000×15 :$15
مـجـمــوع امل ـن ـقــوالت امل ــوج ــودة باملباني
العائدة للمنفذ عليه $1,354,175
وعلى أن ال يتم البيع ما لم يبلغ الثمن
امل ـ ـعـ ــروض  %60م ــن ق ـي ـمــة ت ـخ ـمــن كــل
قطعة وقد تم تخفيض بدل الطرح .%10
ل ـلــراغــب ب ــال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة الـحـضــور
ب ــال ــوق ــت املـ ـح ــدد أعـ ـ ــاه ب ـم ـك ــان وج ــود
املـنـقــوالت املـحـجــوزة مصحوبًا بالثمن
نقدًا و %5رسم الداللة.
مأمور التنفيذ
بيار سكاف
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي طارق صادق
رقم املعاملة2006/605 :
امل ـن ـفــذ :م ـصــرف ب ـيــت ال ـت ـمــويــل الـعــربــي
ش.م.ل( .م ـ ـصـ ــرف إس ـ ــام ـ ــي)  -وك ـي ـلــه
املحامي صالح األيوبي.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :نـجـيــب عـفـيــف امل ـع ـلــوف -
عدبل
السند التنفيذي :سند دين بقيمة 15793
د.أ .عدا الرسوم والفوائد القانونية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
العقار  /145/عدبل خاصة املنفذ عليه
تصل اليه عبر طريق فرعية ،يقع ضمن
الـبـيــوت السكنية عليه بـنــاء مــؤلــف من
 3ط ــواب ــق ارض ـ ــي واول ع ـل ــوي وث ــان ــي
علوي ،االول علوي والثاني علوي كناية
عــن دوبـلـكــس االول مــؤلــف مــن صــالــون
ومطبخ وحـمــام والثاني علوي  3غرف
م ــع حـ ـم ــام م ـس ــاح ــة ك ــل ط ــاب ــق ح ــوال ــي
90/م /2غير مــدهــون مــن ال ـخــارج بالط
االرض موزاييك الحمام واملطبخ بالط
سيراميك ،وبــاقــي العقار ضمنه بعض
االشجار املثمرة وشجرة زيتون وبعض
اشجار الليمون.
مساحة مجمل العقار/362/ :م 2يحده
غــربــا :الـعـقــار  /146/وم ـجــرى م ــاء عــام،
شرقًا :العقارات  /144/و /143/ومجرى
ً
ماء عام ،شماال :مجرى ماء عام ،جنوبًا:
العقارات 144 - 146 - 143
تاريخ قرار الحجز 2016/11/24 :تاريخ
تسجيله بالسجل العقاري2016/12/7 :
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـم ـ ــن لـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــة امل ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــذ ع ـ ـل ـ ـيـ ــه:
/69.100/د.أ .بدل الطرح/59.460/ :د.أ.
م ـ ــوع ـ ــد املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :االث ـ ـنـ ــن
 2019/4/8الساعة  1:30بعد الظهر امام
رئيس دائرة تنفيذ حلبا.
للراغب الدخول باملزايدة دفع بدل الطرح
ن ـق ـدًا أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة قــانــون ـيــة واف ـيــة
ً
واتخاذ محال القامته ضمن نطاق دائرة
تنفيذ حلبا اذا كان مقيمًا خارجها واال

عــد قلم الــدائــرة مقامًا مختارًا لــه ،ودفــع
عالوة على البدل مبلغ /1.000.000/ل.ل.
كنفقات تدفع امانة باسم رئيس دائــرة
تنفيذ حلبا وعلى الشاري رســم الداللة
واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
دعوة
حـ ـك ــم صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ــروحـ ـي ــة
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ــروم األرثـ ـ ـ ــوذكـ ـ ـ ــس فــي
طرابلس
تدعو بموجبه السيدة كريستيل خازن
املجهولة االقــامــة السـتــام حكم طالقها
م ــن ال ـس ـي ــد خ ـل ـيــل ن ـخ ـلــة ال ـك ــوس ــا رق ــم
 2019/5الـصــادر عــن محكمتنا بتاريخ
.2019/2/1
طرابلس في 2019/2/21
كاتب املحكمة
األب نقوال الرمالوي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد سلمان مــازح ملوكلته ليلى
نعمة صــوفــان سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
للعقار  373باريش.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـ ـل ــب ه ـ ـشـ ــام فـ ـ ـ ــؤاد كـ ــوثـ ــرانـ ــي مل ــوك ـل ــه
م ـص ـط ـفــى س ـل ـي ـمــان خ ـل ـي ـفــة س ـن ــد ب ــدل
ضائع للعقار  2860الصرفند.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب عطف معروف منصور بوكالته عن
باسم عصام الــزيــن ملــورثــه عصام اديــب
الزين سند تمليك بدل ضائع للعقار 56
بستيات.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طـلــب جميل ان ـطــوان عـ ــازوري شـهــادات
قـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــارات - 486 - 346
 544عازور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب عباس محمود فــرج ملوكله سعيد
ابراهيم بــدوي سند بــدل ضائع للعقار
 1جزيرة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب جورج ابراهيم القرى بوكالته عن
انياس بطرس كرم ملورثها جــوزف عيد
واكيم شهادة قيد بدل ضائع للعقار 402
لبعا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
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م ــن ع ـنــد مـخــدومـتـهــا روي ـ ــده حسن
ف ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــات ,ال ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـم ـ ــن ي ـ ـعـ ــرف
ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
03/811565

