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إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

العالم

تقرير

قطع بارنييه الطريق على رئيسة «المحافظين»
قبل ساعات من خروجها من لندن (أ ف ب)

بريطانيا :ساعات حاسمة
قبل «تقرير المصير»
عـشـيــة تـصــويــت حــاســم لـلـبــرملــان
على اتفاقية خروج بريطانيا من
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي «بــري ـك ـســت»،
غـ ـ ــادرت رئ ـي ـســة الـ ـ ـ ــوزراء ت ـيــريــزا
مـ ــاي ،إل ــى س ـتــراس ـبــورغ ،إلج ــراء
مـ ـح ــادث ــات «أخ ـ ـيـ ــرة وح ــاس ـم ــة»
م ــع رئ ـيــس املـفــوضـيــة األوروب ـي ــة
جان كلود يونكر ،بشأن االتفاق،
وف ـ ـ ــق م ـ ــا أع ـ ـلـ ــن مـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
رئــاســة ال ــوزراء أمــس .ويــأتــي هذا
ال ـل ـقــاء ب ـعــدمــا ك ــان ــت م ـفــاوضــات
«ب ــري ـك ـس ــت» ق ــد ان ـ ـهـ ــارت نـهــايــة
األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،ع ـن ــدم ــا أك ــد
ال ـج ــان ــب األوروب ـ ـ ـ ــي أن ال م ـجــال
ّ
ل ـل ـت ـخــلــي ع ــن «خـ ـط ــة امل ـس ــان ــدة»
ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـح ــدود اإليــرل ـنــديــة،
وع ــن كــونـهــا الــوضــع االفـتــراضــي
ل ـل ـع ــاق ــة بـ ــن ش ـ ـطـ ـ َـري ال ـج ــزي ــرة
اإليرلندية.
زيـ ــارة م ــاي غـيــر املـعـلـنــة ،ك ــان قد
أكدها وزير الخارجية اإليرلندي
سايمون كوفني ،في وقت سابق
مــن ي ــوم أم ــس ،حــن ق ــال إن مــاي
«س ـت ـت ــوج ــه مـ ـس ــاء االث ـ ـنـ ــن إل ــى

بروكسل :قدمنا
كل التنازالت إلقناع
النواب بالتصديق
على «بريكست»

ستراسبورغ ،في محاولة إلنجاز
تسوية بشأن بريكست تتيح إقرار
ال ـن ــواب الـبــريـطــانـيــن لبريكست
الثالثاء (اليوم)» .وقال كوفني إن
«كثيرين أعربوا عن أملهم في أن
نحصل على توضيحات في هذه
املرحلة ،وخصوصًا قبل تصويت
الـغــد» ،مضيفًا أن «الــوضــع ليس
عـ ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـنـ ـح ــو حـ ـت ــى اآلن».
ّ
وكـ ـ ــان كـ ــل م ــن مـ ــاي وي ــون ـك ــر قــد
تـ ـش ــاورا هــات ـف ـيــا ،أول م ــن أم ــس،
من دون التمكن من تجاوز مأزق
املفاوضات.
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم «مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات ال ـل ـح ـظ ــة
األخ ـيــرة» وأم ــل مــاي فيها ،إال أن
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كبير مفاوضي االتحاد األوروبي
م ـي ـشــال ب ــارن ـي ـي ــه ،ق ـطــع ال ـطــريــق
ع ـل ــى رئ ـي ـس ــة «امل ـح ــاف ـظ ــن» قـبــل
ســاعــات مــن خــروجـهــا مــن لـنــدن،
إذ ق ـ ــال ل ـ ــدى وصـ ــولـ ــه إل ـ ــى م ـقـ ّـر
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ف ــي بــروكـســل
ملناقشة «ال ـطــاق» مــع سـفــراء 27
دول ــة أع ـضــاء فــي االت ـح ــاد ،أمــس،
إن األوروبـيــن «قــدمــوا مقترحات
إلخـ ــراج مـبــاحـثــات بــريـكـســت من
امل ـ ـ ـ ــأزق ،وإن امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات بــاتــت
اآلن ب ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة وال ـ ـبـ ــرملـ ــان
البريطانيني».
وت ــأت ــي مـ ـش ــاورات س ـتــراس ـبــورغ
بـعــدمــا أك ــدت م ــاي أن التصويت
ال ـ ـبـ ــرملـ ــانـ ــي امل ـ ـل ـ ــزم عـ ـل ــى اتـ ـف ــاق
«بــريـكـســت» سيجري فــي موعده
ّ
م ـ ـسـ ــاء ال ـ ـي ـ ــوم ،فـ ــي ظـ ـ ــل ت ـحــذيــر
الـنــواب البريطانيني مــن احتمال
أن يتكرر سيناريو فقدان رئيسة
الوزراء البريطانية الثقة إن قررت
إلغاء التصويت.
ّ
وفي ظل هذا الجدل القائم ،توقع
الـنــائــب «املـحــافــظ» ستيف بيكر،
وزميله نايجل دودز من «الحزب
األي ــرلـ ـن ــدي الـ ـ ــوحـ ـ ــدوي» ،حـلـيــف
م ــاي فــي ال ـبــرملــان ،أن «ال مناص
اتفاق االنسحاب هذا دون
من أن ُ َ
سيرفض مرة أخرى» .وإذا
تغيير
ُرفـ ــض ال ـنــص م ــرة أخـ ــرى ال ـيــوم،
ستلجأ مــاي إلــى إج ــراء تصويت
غدًا على إمكانية مغادرة االتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي م ــن دون اتـ ـف ــاق .وفــي
ـض ال ـن ــواب ه ــذا الـخـيــار،
ح ــال رف ـ ِ
سيصوتون بعد غـ ٍـد على اقتراح
تــأج ـيــل «م ـ ـحـ ــدود» ل ـل ـخ ــروج من
االت ـحــاد األوروبـ ــي بعد  29آذار/
مارس .لكن يتعني الحصول على
مــوافـقــة ّدول االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
ف ـق ــد ح ـ ـ ــذر الـ ـ ـق ـ ــادة األوروب ـ ـي ـ ــون
مــن أن أي تأجيل يجب أن يكون
مـبــررًا حتى يــوافـقــوا عليه .وكــان
وزير الخارجية ّ ،جيريمي هانت،
قـ ـ ــد حـ ـ ـ ـ ــاول حـ ـ ـ ــض نـ ـ ـ ـ ــواب حـ ــزب
«املحافظني» على قبول االتـفــاق،
متوقعًا «عــواقــب مــدمــرة» للحزب
«املـحــافــظ» فــي حــال رفــض النص
مـ ـج ــددًا .وفـ ــي حــدي ـثــه إلـ ــى «ب ــي.
بـ ـ ــي.سـ ـ ــي» ،قـ ـ ــال هـ ــانـ ــت« :ل ــدي ـن ــا
الجاري من
فرصة للخروج في 29
ّ
املـهـ ّـم جـدًا اغتنامها» ،مـحــذرًا من
يريدون وقف هذه العملية.
(األخبار ،أ ف ب)

اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
باملعاملة التنفيذية رقم  2019\42املتكونة
فيما بني:
املنفذ :إيالن حليم الحاج وكيله املحامي
طارق أبو خليل
املـنـفــذ عـلـيـهــم :لــوريــس ال ـحــاج وشفيقة-
مـنـيــر -ف ـي ــدال -روبـ ــن -جــانـيــت ويــولـنــدا
طنوس الحاج
بتاريخ  2019\3\7تقرر ابالغ املنفذ عليهم
املــذكــوريــن أع ــاه املجهولي محل االقــامــة
بــوجــوب الـحـضــور ال ــى قـلــم دائ ــرة تنفيذ
صور لتبلغ االنذار التنفيذي واملستندات
امل ــرف ـق ــة ب ـه ــذه امل ـعــام ـلــة وال ـ ـجـ ــواب خــال
عشرين يوما من تاريخ النشر واال اعتبر
كل تبليغ لهم ضمن قلم الدائرة قانونيا.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب عاطف معروف منصور بوكالته عن
بــاســم عـصــام الــزيــن ملــورثــه عـصــام اديــب
الزين سند تمليك بــدل ضائع للعقار 56
بستيات.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في صور
محمد شوكيني
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم
الـثــاثــاء الــواقــع فيه  ،2019/04/02وذلــك
فــي قــاعــة املناقصات فــي املــديــريــة العامة
لــأمــن ال ـع ــام – املـبـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
الـطــابــق ال ـثــالــث ،لـتـلــزيــم حـبــر ل ــزوم آالت
تصوير املستندات واجهزة الفاكس لعام
 2019م ــوض ــوع دف ـتــر الـ ـش ــروط اإلداري ـ ــة
الخاصة رقم /48م ل تاريخ .2019/03/06
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلش ـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة ال ـعـمــوم ـيــة ،اإلط ـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد – شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الرابعة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 400
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم
الـثــاثــاء الــواقــع فيه  ،2019/04/02وذلــك
فــي قــاعــة املناقصات فــي املــديــريــة العامة
لــأمــن ال ـع ــام – املـبـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
الطابق الثالث ،لتلزيم اثــاث ومفروشات
وتجهيزات مكتبية لعام  ،2019موضوع
دفتر الشروط اإلدارية الخاصة رقم /50م
ل تاريخ .2019/03/6
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلش ـ ـ ـتـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة ال ـعـمــوم ـيــة ،اإلط ـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
وال ـع ـتــاد – شـعـبــة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الرابعة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويرفض كل عرض يصل بعد هذا التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 400
إعالن قضائي
ت ــدع ــو مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف امل ــدن ـي ــة فــي
ال ـج ـنــوب ال ـغــرفــة ال ـثــان ـيــة ،الـسـيــد محمد
يوسف صلوب ،الحضور الى قلم املحكمة
بالذات او من يمثله قانونًا لتبلغ صورة
ط ـبــق االص ـ ــل ع ــن ال ـح ـكــم رقـ ــم 2018/78

ت ــاري ــخ  2018/2/6ب ــال ــدع ــوى املـتـكــونــة
بــن قــاســم صـلــوب ورفـيـقــه بــوجــه حسني
صلوب ورفيقه بموضوع عقارية (قسمة)
رقم االساس  2018/380والقاضي بقبول
ً
االستئناف شكال ورده اساسًا وتصديق
ال ـح ـكــم امل ـس ـتــأنــف ،واتـ ـخ ــاذ م ـحــل اقــامــة
ضمن نطاق املحكمة خالل عشرين يومًا
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
حسني محمد يونس
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب غسان ضناوي ملورثه رأفت ضناوي
سند تمليك بدل ضائع  471/5الحدادين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب عصام عزت درباس سند تمليك بدل
ضائع  68/74التل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـلــب س ــرح ــان س ــرح ــان ملــوك ـلــه جــرجــس
(جرجي) سرحان سند تمليك بدل ضائع
 623كفرحبو.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت صباح شبلي ملوكلها عبد الرحمن
محمد ريداني سندات تمليك بدل ضائع
 7و 12و 13و 33و 1528/ 41البداوي.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
انتخابات نقابية
ق ــررت نـقــابــة ع ـمــال ال ـب ـنــاء ومـسـتـلــزمــاتــه
فــي ص ـيــدا وال ــزه ــران ــي اجـ ــراء انـتـخــابــات
مجلسها التنفيذي فــي  2019/3/22في
مقر اتحاد نقابات العمال /صيدا.
يقفل باب الترشيح في .2019/3/19
دعوة
يدعو مجلس إدارة الجمعية التعاونية
ل ـص ـي ــادي االس ـ ـمـ ــاك ف ــي ش ـك ــا االعـ ـض ــاء

الجـ ـتـ ـم ــاع ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة الـ ــذي
سيعقد يوم الخميس  2019/3/28الساعة
الـخــامـســة فــي مــركــز الجمعية فــي ميناء
شكا لدراسة املواضيع التالية:
 – 1االط ــاع عـلــى تـقــريــري لجنة املــراقـبــة
ومجلس االدارة وعلى امليزانية العمومية
املوقوفة بتاريخ  2018/12/31والتصديق
عليها.
 – 2تبرئة ذمة مجلس االدارة
واذا ل ــم ي ـك ـت ـمــل ال ـن ـص ــاب ت ـع ـقــد جـلـســة
ثانية يوم الخميس  2019/3/28الساعة
السادسة في نفس املكان.
رئيس مجلس االدارة
عصام العتيق
إعالن
تـعـلــن جمعية خــريـجــي جــامـعــة الـقــديــس
يــوســف فــي الـجـنــوب عــن مــوعــد انـتـخــاب
هيئة ادارية جديدة يوم السبت الواقع في
 13نيسان  2019في تمام الساعة الرابعة
بعد الظهر في جامعة القديس يوسف –
حرم لبنان الجنوبي ،البرامية.
فــي حــال عــدم اكـتـمــال الـنـصــاب القانوني
تـ ـعـ ـق ــد جـ ـلـ ـس ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ع ـ ـنـ ــد ال ـخ ــام ـس ــة
والنصف بعد الظهر بمن حضر.
تقبل طلبات الترشح اب ـتـ ً
ـداء مــن  12آذار
 2019ولـغــايــة  1نيسان  2019ضمنًا في
ح ــرم الـجــامـعــة ف ــي ال ـبــرام ـيــة م ــن االثـنــن
الى الجمعة من الساعة الثامنة والنصف
صباحًا حتى الخامسة بعد الظهر.
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
شطب قيود تاجر
ب ـنــاء لـلـطـلــب ت ـقــرر ب ـتــاريــخ 2019/3/04
ش ـط ــب قـ ـي ــود الـ ـت ــاج ــر املـ ـ ـع ـ ــروف ب ــاس ــم:
" "ICARاملسجل تحت رقم 2013/4004179
البقاع.
لكل ذي مصلحة االعـتــراض خــال عشرة
ايام من تاريخ النشر.
امني السجل التجاري في البقاع
محمد عامر
إعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب عـبــد ال ـكــريــم مـحـمــد فـ ــواز بــوكــالـتــه
عــن رم ــزي ب ــدري غـيــث وكـيــل ب ــدري علي
غيث وسـنـدًا لـقــرار محكمة بــدايــة بيروت
العقارية رقــم  2019/59سند تمليك بدل
ع ــن ض ــائ ــع لـلـقـســم  21م ــن ال ـع ـقــار 5049
مصيطبة.

للمعترض مراجعه االمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2013/70 :
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ـن ــك ب ـي ـب ـل ــوس ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املحامي رشيد نصور
املـنـفــذ عـلـيـهـمــا :ج ــورج ف ــارس اب ــي ن ــادر
وسناء جرجس راضي  -عبدللي
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ت ـن ـف ـيــذ ع ـق ــد ق ــرض
عـ ـ ـ ــدد ( )2و /38/س ـ ـنـ ــد ديـ ـ ـ ــن ب ـق ـي ـمــة
/225099298/ل.ل .مبلغ  /36252/د.أ .عدا
الفوائد والرسوم.
تاريخ الحجز2015/5/20 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ل ـ ــدى ام ـ ــان ـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/6/10 :
امل ـطــروح للبيع الـعـقــار :رق ــم  768منطقة
عبدللي العقارية
مـ ـحـ ـت ــوي ــات ــه :ارض بـ ـع ــل تـ ـ ـ ــزرع ح ـب ــوب
ضـمـنـهــا ب ـعــض اش ـج ــار زي ـت ــون واه ـم ــام
حرجي وهي ارض مبنية واثناء الكشف
تبني انه شيد عليه بناء مؤلف من طابق
اعـ ـم ــدة واربـ ـع ــة ط ــواب ــق ارض ـ ــي اضــافــي
وأرضي اول وثاني وهو متصل بطوابقه
الــداخ ـل ـيــة بــواس ـطــة درج داخ ـل ــي وم ــزود
بمصعد كهربائي لكافة الطوابق.
طابق ثاني يتم الدخول اليه من الطريق
ال ـع ــام وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ص ــال ــة لـلـحـفــات
(مـطـعــم) واربـ ــع حـمــامــات وشــرفــة كبيرة
ً
ودرج داخلي الى السطح نزوال وصعودًا.
طابق اول مؤلف من مدخل ومطبخ كبير
وشرفة بجانبه وغرفة ومستودع وممر
الى ثالث غرف للمنامة ضمنها كل منها
حمام.
ط ــاب ــق ارضـ ـ ــي ش ـب ــه م ـق ـطــع م ــن ال ــداخ ــل
وطابق ارضي اعمدة.
مساحته 1375 :م2
ً
ي ـحــده :ش ـمــاال 773 :وطــريــق ع ــام جنوبًا:
 767وطريق عام
غــربــا 773 :و 769وطــريــق عــام شــرقــا773 :
و767
التخمني/954650/ :د.أ .أرضًا وبناء
بدل الطرح املخفض /372.457/ :د.أ.
املــزايــدة ومكانها :نهار الخميس الواقع
فــي  2019/5/16ال ـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
ظـ ـهـ ـرًا ام ـ ــام رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ فــي
محكمة البترون.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـش ــراء
وقـ ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة بـ ــاملـ ــزايـ ــدة ايـ ـ ـ ــداع ب ــدل
ال ـط ــرح بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة ام ــا ن ـق ــدا في
صندوق الخزينة او تقديم شيك او كفالة
م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
البترون وعليه اتـخــاذ محل اقــامــة ضمن
نطاق دائرة تنفيذ البترون واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه ان يدفع رسم %5
داللة اضافة الى رسوم التسجيل.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/2/28على املتهم عبد الكريم محمد
امل ـح ـمــود جنسيته س ــوري مـحــل اقــامـتــه
الــزراريــه ملك محمد مشلب مــروه والدته
عزيزة تولد  1989كفرزتيا رقم القيد /35
البرسه ادلب سوريا اوقف غيابيًا بتاريخ
 2019/1/29وال يزال فارًا بالعقوبة التالية
تجريم املتهم عبد الكريم محمد املحمود
املبينه كامل هويته اعــاه بجناية املــادة
 201/549عقوبات وبانزال عقوبة االعدام
بـحـقــه س ـن ـدًا ل ــاول ــى وبــاس ـت ـبــدال ـهــا الــى
ع ـقــوبــة االشـ ـغ ــال ال ـش ــاق ــة امل ــؤق ـت ــه بحقه
مـ ــدة خ ـم ـســة ع ـشــر ع ــام ــا س ـن ـدًا لـلـثــانـيــة
وبــان ـفــاذ مــذكــرة ال ـقــاء الـقـبــض ال ـصــادرة
بـحـقــه وبــاع ـت ـبــاره ف ــارًا مــن وج ــه الـعــدالــة
وبتجريده من حقوقه املدنية ومنعه طيلة
فترة فــراره من التصرف بامواله املنقولة
وغـيــر املـنـقــولــة وم ــن اقــامــة ال ــدع ــاوى عــدا
تلك املتعلقة باحواله الشخصية وبتعيني
رئيس قلم هذه املحكمة قيمًا على امواله
الدارتـهــا كما تــدار ام ــوال الغائب وبنشر
ً
الحكم اصــوال وبابالغ من يلزم وتدريكه
الــرســوم والـنـفـقــات الـقــانــونـيــة كــافــة وفقًا
للمواد  201/549من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية محاولة القتل.

وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه مـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/5
الرئيس
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف 407
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/2/28عـلــى املـتـهـمــه ان ـع ــام محمد
جــابــر جنسيته مـحــل اقــام ـتــه ارزي ملك
زينب شراره قرب املدرسة املهنية الليسه
القديمه والدتها مريم تولد  1979بيروت
م ـك ـتــومــة ال ـق ـي ــد اوقـ ـ ــف غ ـيــاب ـيــا ب ـتــاريــخ
 2019/1/29وال ت ـ ــزال ف ـ ــاره بــالـعـقــوبــة
التالية تجريم املتهمه انعام محمد جابر
املبينه كامل هويتها اعاله بجناية املادة
 201/549عقوبات وبانزال عقوبة االعدام
بحقها سـنـدًا لــاولــى وبــاسـتـبــدالـهــا الــى
عقوبة االشغال الشاقة املؤقته مدة خمسة
عشره عامًا سندًا للثانية بانفاذ مذكرة
القاء القبض الصادرة بحقها وباعتبارها
ف ـ ــارة م ــن وجـ ــه ال ـع ــدال ــة وت ـج ــري ــده ــا من
ح ـقــوق ـهــا امل ــدن ـي ــة وم ـن ـع ـهــا ط ـي ـلــة ف ـتــرة
ف ــراره ــا مــن الـتـصــرف بــامــوالـهــا املنقولة
وغير املنقولة ومن اقامة الدعاوى عدا تلك
املتعلقة بــاحــوالـهــا الشخصية وبتعيني
رئيس قلم هذه املحكمة قيمًا على اموالها
الدارتـهــا كما تــدار ام ــوال الغائب وبنشر
ً
الحكم اصوال وبابالغ من يلزم وتدريكها
الــرســوم والـنـفـقــات الـقــانــونـيــة كــافــة وفقًا
للمواد  201/549من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية محاولة القتل.
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه مـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/5
الرئيس
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف 407
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/2/28على املتهم مهدي عبد الكريم
ع ـط ــوي جـنـسـيـتــه ل ـب ـنــانــي م ـحــل اقــامـتــه
الـنـبـطـيــة ال ـفــوقــا – ال ـطــابــق ال ـثــانــي ملك
والده والدته جنان تولد  1998سجل /130
النبطية اوقف غيابيًا بتاريخ 2019/2/19
وال ي ــزال ف ــارًا بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة تجريم
املتهم مـهــدي عبد الكريم عـطــوي املبينه
كامل هويته اعاله بجناية املادة 219/639
عقوبات وبانزال عقوبة االشغال الشاقة
املــؤق ـتــه بـحـقــه م ــدة اربـ ــع س ـن ــوات سـنـدًا
لالولى وبانزال الربع منها سندًا للثانية
وباعتباره فــارًا من وجه العدالة وبانفاذ
م ــذك ــرة الـ ـق ــاء ال ـق ـب ــض الـ ـ ـص ـ ــادرة بـحـقــه
وتجريده من حقوقه املدنية ومنعه طيلة
فترة فــراره من التصرف بامواله املنقولة
وغـيــر املـنـقــولــة وم ــن اقــامــة ال ــدع ــاوى عــدا
تلك املتعلقة باحواله الشخصية وبتعيني
رئيس قلم هذه املحكمة قيمًا على امواله
الدارتـهــا كما تــدار ام ــوال الغائب وبنشر
ً
الحكم اصــوال وبابالغ من يلزم وتدريكه
الــرســوم والـنـفـقــات الـقــانــونـيــة كــافــة وفقًا
للمواد  219/639من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية التدخل في السرقة
وقـ ـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه مـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة

فراره.

في 2019/3/5
الرئيس
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف 407

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد ح ـك ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2019/2/28عـلــى املـتـهــم محمد احمد
م ـس ـل ـمــانــي جـنـسـيـتــه ال ـل ـب ـنــان ـيــة محل
اقــامـتــه الشعيتية – حــي الـبـيــاض – ط
أرضي والدته ابتسام عمره  1988سجل
 53الـشـعـيـتـيــة اوق ـ ــف غ ـيــاب ـيــا ب ـتــاريــخ
 2019/2/12وال يـ ــزال فـ ــارًا بــالـعـقــوبــة
الـتــالـيــة اع ــان س ـقــوط الـحـكــم الغيابي
الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2014/6/5وب ــاع ـت ـب ــاره ك ــأن ــه ل ــم يكن
بالنسبة للمحكوم غيابيًا محمد احمد
ً
مسلماني عمال باحكام املادة  292أ.م.ج
وتجريم املتهم محمد احمد مسلماني
املبينه كامل هويته اعاله بجناية املادة
 639عقوبات وبــانــزال عقوبة االشغال
الشاقة املؤقته بحقه مــدة ست سنوات
س ـن ـدًا ل ـهــا ،وبـتـجــريـمــه بـجـنــايــة امل ــادة
 201/639عـ ـق ــوب ــات وب ـ ــان ـ ــزال ع ـقــوبــة
االشغال الشاقة املؤقته بحقه مدة ست
س ـن ــوات س ـن ـدًا ل ــاول ــى وب ــان ــزال الثلث
منها سندًا للثانية وبادغام العقوبتني
ً
امل ــذك ــورت ــن ع ـم ــا ب ــاح ـك ــام املـ ـ ــادة 205
عـقــوبــات عـلــى ان تنفذ بحقه العقوبة
االول ـ ــى كــون ـهــا االشـ ــد واملـ ـح ــددة بست
س ـن ــوات اش ـغ ــال ش ــاق ــة مــؤق ـتــة وب ـعــدم
تجريمه بجناية املــواد  335و640/639
و 201 /640/639عقوبات املسندة اليه
لعدم قيام ادلة كافية على تحقق شروط
وعناصر االولى وللشك ولعدم الثبوت
بالنسبة لـظــرف الليل املـنـصــوص عنه
في املادة  /640عقوبات وباعتباره فارًا
مــن وجــه الـعــدالــة وبــانـفــاذ مــذكــرة القاء
القبض الـصــادرة بحقه وبتجريده من
حقوقه املدنية ومنعه طيلة فترة فراره
م ــن ال ـت ـصــرف ب ــام ــوال ــه امل ـن ـقــولــة وغـيــر
املـنـقــولــة وم ــن اقــامــة ال ــدع ــاوى ع ــدا تلك
املتعلقة باحواله الشخصية وبتعيني
رئـ ـي ــس ق ـل ــم ه ـ ــذه امل ـح ـك ـمــة ق ـي ـمــا عـلــى
امواله الدارتها كما تدار امــوال الغائب
ً
وبنشر الحكم اصــوال وبابالغ من يلزم
وتدريكه الرسوم كافة .وفقًا للمواد 639
عقوبات  201/639ع و  335و 640/639
و  201 /640/639من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة وتأليف جمعية
اشرار
وق ـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2019/3/5
الرئيس
رئيس محكمة جنايات النبطية
القاضي خالد سامي عبدالله
التكليف 407
إعالن قضائي
تــدعــو املحكمة االبـتــدائـيــة املــدنـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الحاج
عـ ـل ــي وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن رودن ـ ـ ــي
داك ـس ـيــان وري ـش ــار ال ـس ـمــرا املـسـتــدعــى
ضــده انـطــوان يوسف شربل واملجهول
محل االقامة الحضور الى قلم املحكمة
الستالم نسخة عن اوراق الــدعــوى رقم
 2019/1402امل ـقــامــة م ــن ري ـمــا يــوســف
ح ـن ـي ـنــه ب ـم ــوض ــوع ازال ـ ـ ــة ش ـي ــوع عـلــى
ال ـع ـقــار رق ــم  /5192/جــزيــن وال ـج ــواب

خ ــال عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ النشر
واال يتم ابالغكم بقية االوراق والقرارات
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـكــم ال ـن ـهــائــي بــواس ـطــة
التعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
وثيقة تبليغ مدنية
صــادرة عن محكمة االستئناف العقارية
في بيروت
الرئيس :نسيب إيليا
رقم االستئناف2011/118 :
طــالــب الـتـبـلـيــغ :عــدنــان مـهــدي دروي ــش
وكيله املحامي روحانا خطار
املطلوب ابالغهم :نبيل ريــاض الحسني
ومعتصم الخجا.
االوراق املـطـلــوب ابــاغـهــا :طلب اسقاط
محاكمة ورود 2018/5/23
مع القرار الصادر بتاريخ 2018/5/23
ف ـي ـق ـت ـضــي حـ ـض ــورك ــم ب ـ ــال ـ ــذات أو مــن
يـمـثـلـكــم قــانــونــا بـمــوجــب سـنــد مـصــدق
الس ـ ـتـ ــام االوراق واال ت ـ ـسـ ــري امل ـه ــل
ال ـق ــان ــون ـي ــة ب ـح ـق ـكــم م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر
واللصق سندًا للمادة  409أ.م.م.
رئيس القلم
مرسال شديد
إعالن قضائي
صادر عن القاضي العقاري في النبطية
تـ ـق ــرر اب ـ ـ ــاغ املـ ـعـ ـت ــرض ع ـل ـي ـهــم مـحـمــد
وحسني وامني اوالد علي خواجة بطلب
البت باالعتراض املــدون على العقارين
 1928 – 859السلطانية والجواب خالل
مهلة عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس قلم املحكمة العقارية في النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن قضائي
صادر عن القاضي العقاري في النبطية
تـ ـق ــرر اب ـ ـ ــاغ املـ ـعـ ـت ــرض ع ـل ـي ـهــا رم ــزي ــة
محمد يــاســن بطلب الـبــت بــاالعـتــراض
املــدون على العقار رقــم  467السلطانية
وال ـجــواب خــال مهلة عشرين يــومــا من
تاريخ النشر.
رئيس قلم املحكمة العقارية في النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن قضائي
صادر عن القاضي العقاري في النبطية
ت ـق ــرر اب ـ ــاغ امل ـع ـت ــرض عـلـيـهـمــا ج ــورج
نـ ـ ـي ـ ــازي خ ـ ـ ـ ــوري ك ـ ـ ــرم وجـ ـ ـ ـ ــورج ف ـ ــوزي
ن ـ ـ ـصـ ـ ــراوي ب ـط ـل ــب ال ـ ـبـ ــت بـ ــاالع ـ ـتـ ــراض
املدون على العقار رقم  2004السلطانية
وال ـجــواب خــال مهلة عشرين يــومــا من
تاريخ النشر.
رئيس قلم املحكمة العقارية في النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن قضائي
صادر عن القاضي العقاري في النبطية
تـ ـق ــرر اب ـ ـ ــاغ املـ ـعـ ـت ــرض ع ـل ـي ـهــم مـحـمــد
ومحسن حسن صالح وعباس محمود
صــالــح بطلب الـبــت بــاالع ـتــراض امل ــدون
على العقارات رقــم 1922 – 2054 – 469
منطقة السلطانية والجواب خالل مهلة
عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس قلم املحكمة العقارية في
النبطية
محمد اسماعيل جمعة
إعالن
يدعو املجلس التنفيذي لنقابة مزارعي
ال ـش ـم ـن ــدر الـ ـسـ ـك ــري فـ ــي ل ـب ـن ــان جـمـيــع
االع ـض ــاء لـعـقــد جـمـعـ ّـيــة عـمــومـ ّـيــة نـهــار
ال ـخ ـم ـيــس ف ــي  2019/3/28ابـ ـت ـ ً
ـداء من

تبليغ قرارات استمالك
ان مؤسسة كهرباء لبنان تبلغ املالكني ال ــواردة اسماؤهم في الـجــدول ادنــاه مرسوم االستمالك رقــم  2768تاريخ 2016/2/10
القاضي باعتبار االشغال العائدة ملشروع انشاء خط توتر عالي  66ك.ف .بدنايل – كسارة من املنافع العامة وقــرار التخمني
الصادر عن لجنة االستمالك االبتدائية في البقاع سندًا له كما تعلمهم بانها قد اودعت التعويض املقرر لهم بموجب قرار وضع
اليد رقم  17تاريخ  2018/7/26تنفيذًا لقرار التخمني املذكور ادناه لذلك يرجى ان يتقدموا الى املؤسسة مصحوبني باملستندات
املطلوبة لقبض التعويض املقرر لهم.
رقم العقار
رقم قرار التخمني
 2017/437املصحح بالقرار 207 2018/848

املنطقة
أبلح

قيمة التعويض املقرر ل.ل.
اسماء املالكني
جورج بطرس النجار كميل النجار 7.087.500

هذا مع االشارة ان مهلة االستئناف هي ثالثون يومًا من تاريخ التبليغ.
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الساعة الحادية عشر قبل الظهر في ّ
مقر
االتحاد الوطني للفالحني اللبنانيني –
ش ـت ــورا ،وذل ــك النـتـخــاب مـجـلــس جديد
للنقابة.
آخر مهلة لقبول طلبات الترشيح
تنتهي مساء يوم االحد في
.2019/3/24
الرئيس
محمد الفرو
إعالن
يــدعــو املجلس التنفيذي لنقابة مربي
امل ــواش ــي ف ــي ال ـب ـق ــاع جـمـيــع االع ـض ــاء
ّ
ّ
عمومية نهار الجمعة في
جمعية
لعقد
ً
ابتداء من الساعة الحادية
2019/3/29
عـ ـش ــر قـ ـب ــل الـ ـظـ ـه ــر ف ـ ــي م ـ ـقـ ـ ّـر االت ـ ـحـ ــاد
الوطني للفالحني اللبنانيني – شتورا،
وذلك النتخاب مجلس جديد للنقابة.
آخر مهلة لقبول طلبات الترشيح
تنتهي مساء يوم االثنني في
.2019/3/25
الرئيس
عمر معربوني
املحكمة االبتدائية املوحدة املارونية
ذوق مصبح – لبنان
دعوى2018/474 :
بطالن زواج
ميرنا خليل بــو غصن – رشـيــد مونير
الجوهري
بيروت
إعالن قضائي
ّ
ّ
املوحدة املارونية،
إن املحكمة االبتدائية
تــدعــو ال ــزوج رشـيــد مــونـيــر الـجــوهــري،
ل ـل ـح ـض ــور الـ ـ ــى هـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ،غ ــرف ــة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري اي ـ ـلـ ــي عـ ـ ـ ــون ،ي ــوم
ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع ف ــي  2019/3/31عند
ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة وال ـن ـص ــف ص ـبــاحــا،
إلعادة حصر موضوع الدعوى.
زوق مصبح في 2019/3/11
املسجل
الخوري مارون فرح
الرئيس
الخوري ايلي عون

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت  /القاضي
ّ
ميرنا كلب
يبلغ الى املنفذ عليه أحمد علي املقداد
ً
عـمــا بــاحـكــام امل ــادة  409أ.م.م .تنذركم
دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ بـ ـي ــروت ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا فــي
امل ـعــام ـلــة الـتـنـفـيــذيــة رقـ ــم 2017/1939
ان ــذارًا تنفيذيًا موجهًا اليكم مــن طالب
الـتـنـفـيــذ فــرنـسـبـنــك ش.م.ل .نــاتـجــا عن
ط ـل ــب ت ـن ـف ـيــذ ج ـ ـ ــدول الـ ــدف ـ ـعـ ــات وع ـقــد
الـقــرض بقيمة /21.150.000/ل.ل .عدا
اللواحق.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام االن ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
واالوراق املــرفـقــة بــه علمًا ب ــأن التبليغ
ي ـت ــم ق ــان ــون ــا ب ــان ـق ـض ــاء م ـه ـلــة عـشــريــن
ي ــوم ــا ع ـل ــى ن ـش ــر ه ـ ــذا االعـ ـ ـ ــان وع ـلــى
تعليق نسخة عنه وعــن االنــذار املذكور
على لوحة االعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ
بيروت ليصار بعد انقضاء هــذه املهلة
ومهلة االن ــذار التنفيذي البالغة عشرة
ً
ايام الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال
حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامالن البنغالدشيان
LALON MIAH
MOHAMMAD MASUM SARDER
م ــن عـنــد مـخــدومـهـمــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عنهما شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/573666
غادرت العاملة البنغالدشية
RAHIMA AKTER
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدومـ ـه ــا ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا اإلتصال على الرقم
03/668005

