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إعالنات

العالم
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

شكــر علــى تعزيــة

عائلة الفقيد املرحوم
الشيخ عبدالله يوسف
زين العابدين مغنية

من احتفاالت «أحد الشعانين» في كنيسة «القديس يوسف» في أربيل (أ ف ب)

العراق

ٌ
حراك للتحشيد ضد عبد المهدي:
العبادي يريد العودة
على صهوة واشنطن
يسعى حيدر العبادي
للعودة إلى صدارة المشهد
السياسي ،واضعًا نصب
عينيه «استعادة» منصب
رئيس الوزراء الذي ّال يزال
يرى أنه كان «األحق» به.
وهو من أجل ذلك يقود
حراكًا للتحشيد ضد عادل
عبد المهدي ،بدعوى
أن حكومة األخير «تثبت
انتماءها إلى المحور اإليراني»
نور أيوب
ثمة مــن يـقــول إن «الجبهة املعارضة»
لــرئـيــس ال ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ،عـ ــادل عبد
املـهــدي ،ستتشكل فــي خــال األسابيع
ّ
الـقـلـيـلــة امل ـق ـب ـلــة ،ف ــي م ـش ــروع يـتـطــلــع
ع ـ ّـراب ــوه ف ــي نـهــايـتــه إل ــى إط ــاح ــة عبد
املهدي ،وتسمية رئيس جديد للوزراء.
ّ
سيناريو بدأ التداول به في ظل حراك
جــدي يـقــوده زعـيــم «تـحــالــف الـنـصــر»،
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي،
ه ــدف ــه الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى واج ـ ـهـ ــة امل ـش ـهــد
السياسي .الدافع الرئيس لهذا الحراك
مـ ّ
ـرده «آلية تأليف الحكومة الحالية»
ّ
فهي
كما يـقــول مـقــربــون مــن الـعـبــاديَ .
ُ ّ
شــكـلــت بــاتـفــاق «ثـنــائــي» بــن تحالفي
«ســائــرون» (املــدعــوم من زعيم «التيار
ال ـصــدري» مقتدى ال ـصــدر) ،و«الفتح»
(بـ ــزعـ ــامـ ــة األم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ــ«م ـن ـظ ـم ــة
ـري) .وعـلــى رغ ــم أن
ب ــدر» ه ــادي اّل ـعــامـ َ
ال ـجــان ـبــن مــثــا ت ـحــالــفــي «اإلص ـ ــاح»
و«الـ ـبـ ـن ــاء» ،إال أن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
األخ ـ ــرى املـن ـضــويــة ف ــي الـتـحــالـفــن لم
ت ـس ـت ـســغ م ــا ن ـت ــج ن ــن «االت ـ ـف ـ ــاق» .فــي
ه ــذا اإلطـ ــار ،تـقــول م ـصــادر مـقـ ّـربــة من
زعـيــم «ت ـيــار الـحـكـمــة» ،عـمــار الحكيم،
«إن ـن ــا نــدعــم ال ـح ـكــومــة ،لـكـنـنــا نعتقد
ُ
أن ـهــا ت ـ ــدار م ــن ِق ـبــل س ــائ ــرون والـفـتــح
والحزب الديموقراطي الكردستاني»،
وعـ ـلـ ُـي ــه« ،ال بـ ـ ـ ّـد مـ ــن تـ ـق ــوي ــم ع ـم ـل ـهــا،
ف ــا ن ـح ـســب جـ ــزءًا م ـن ـهــا ،وال نـتـحـ ّـمــل
أخ ـطــاء هــا» .وتـشـيــر م ـصــادر الـعـبــادي
وال ـح ـك ـيــم إل ــى أن ال ـط ــرف ــن ل ــم يـظـفــرا
بأي منصب وزاري أو درجة خاصة أو

هيئة مستقلة ،بعدما «تـقــاســم الفتح
وســائــرون الكعكة الحكومية مــن دون
الرجوع إلى حلفائهما» وفق ما تقول
املصادر نفسها.
في املقابل ،تستغرب مصادر «الفتح»
الحديث عن هذا الحراك ،معتبرة أنه «ال
ُ ّ
يمكن أن تشكل املعارضة ،وال يمكن أن
تنال مبتغاها بعودة العبادي رئيسًا
لـلــوزراء» ،علمًا بأن األخير يـ ّ
ـروج أمام
زواره أن ال ـصــدر داع ــم ل ـحــراكــه ،وأنــه
سينضم إليه لحظة انفراط «عقد دعم»
ح ـكــومــة ع ـبــد املـ ـه ــدي .وي ـن ـقــل بعض
ّ
زوار ال ـع ـبــادي عـنــه قــولــه إن «ال ـصــدر
م ـق ـت ـن ــع ب ـ ــي كـ ـخـ ـي ــار ج ـ ــدي ل ــرئ ــاس ــة
الــوزراء ،إذا ّ
قدم عبد املهدي استقالته
أو أسـقـطــت حـكــومـتــه» .وفــي تعليقها
ع ـلــى ذلـ ــك ،ت ــرى ٌم ـص ــادر «ال ـف ـت ــح» أن
الـ ـعـ ـب ــادي «غـ ـ ـ ــارق ف ــي أح ـ ــام ـ ــه ...هــي
أق ــرب إلــى الـتـمـنـيــات» ،مشيرة إلــى أن
الصدر لن يضحي بالعامري ـ ـ حاليًا
ــ ،ولن يدخل في اتفاق مع العبادي قد
ي ـكــون زع ـيــم «ائ ـت ــاف دول ــة الـقــانــون»
ً
ن ــوري املــالـكــي شــريـكــا فـيــه ،فـضــا عن
ّ
أن الـجــانــب اإلي ــران ــي لــن يــزكــي مـســارًا
مــن شأنه الــدفــع إلسـقــاط حكومة عبد
املهدي.
ل ـكــن مـ ـص ــادر «اإلصـ ـ ـ ــاح» ت ـص ـ ّـر على
أن «خ ـيــار انـتـقــال ال ـع ـبــادي ـ ـ ـ ـ الحكيم
إل ــى امل ـعــارضــة ب ــات مـحـســومــا بنسبة
كبيرة» ،الفتة إلى أن املعارضة قوامها

ّ
يرفض برهم صالح تولي
نوري المالكي منصب
نائب رئيس الجمهورية

تحالف بني العبادي والحكيم واملالكي،
وزعـيــم «حــزب الـحــل» جمال الكربولي
(الـ ــذي انـسـحــب أخ ـي ـرًا م ــن «ال ـب ـن ــاء»)،
إضــافــة إلــى زعـيــم حــزب «ح ــراك الجيل
ال ـج ــدي ــد» ش ــاس ــوار ع ـبــد ال ــواح ــد ،مع
تــرج ـيــح ان ـض ـم ــام «االت ـ ـحـ ــاد الــوط ـنــي
الكردستاني» إلى هذا «الركب» الحقًا.
وت ـن ـفــي املـ ـص ــادر أن ي ـك ــون الـتـشـكـيــل
امل ـن ـت ـظ ــر ت ـج ـل ـي ــا لـ ــ«تـ ـم ــوض ــع ج ــدي ــد

لهوالء» ،بقدر ما يعكس «عدم استقرار
داخ ــل الـتـحــالــف ال ــواح ــد ...فــا املالكي
وال ـكــربــولــي مــرتــاحــان فــي ال ـب ـنــاء ،وال
اآلخ ـ ـ ـ ــرون م ــرت ــاح ــون ف ــي اإلصـ ـ ــاح».
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ـ ــداول ـ ــت ،أمـ ــس،
بعض املواقع العراقية ،أنباء عن «قرب
تأسيس تحالف سياسي جديد يضم
ع ــددًا مــن مـكـ ّـونــات اإلص ــاح والـبـنــاء»،
قائلة إن «الـعـبــادي واملالكي والحكيم
يعملون على تأسيس تحالف سياسي
جديد ...وقد وصلت املفاوضات بشأنه
إل ــى مــرحـلــة مـتـقــدمــة» .وإل ــى أب ـعــد من
ذلك ،تذهب بعض املصادر في تحديد
أوائ ــل شـهــر أي ــار /مــايــو املـقـبــل مــوعـدًا
إلشهار التحالف.
ّ
سيتصدره ،فــي حــال إبصاره
تحالف
ال ـنــور ،الـعـبــادي ،ال ــذي يسعى للعودة
إل ــى رئــاســة الـ ــوزراء م ـجــددًا .وه ــو ،في
زيارته األخيرة إلى النجف ،طرح على
مــرجـعـيــاتـهــا الــديـنـيــة (رف ــض آي ــة الـلــه
علي السيستاني استقباله) مشروعه،
ف ــي م ـح ــاول ــة ألخـ ــذ «م ـب ــارك ـت ـه ــا» ،في
وق ــت يـعـمــل فـيــه م ــع الـحـكـيــم وآخــريــن
ع ـل ــى اس ـت ـث ـم ــار «أخ ـ ـط ـ ــاء» خ ـصــومــه
ل ـص ــال ــح الـ ـكـ ـي ــان امل ــرتـ ـق ــب .وف ـ ــي ه ــذا
اإلطار ،تقول مصادر الرجل «إننا ّ
نعد
مـلـفــات ح ــول إخ ـفــاق ال ـح ـكــومــة ،وه ــذا
حـقـنــا ...وبـنـ ً
ـاء على تجربتنا السابقة
فــي الحكم ،فإننا نحظى بدعم محلي
ودول ـ ـ ـ ـ ــي» .أم ـ ــا ال ـح ـك ـي ــم ،ف ـي ــدع ــم ه ــذا
الـ ـح ــراك ،وف ــق مـ ـص ــادره ،ع ـلــى قــاعــدة
«دعــم الخطوات الحكومية اإليجابية،
واالنفتاح السياسي واالقتصادي على
جميع ال ــدول» .وبالنسبة إلــى املالكي،
ـاع ل ـج ــذب ــه إل ـ ــى ال ـت ـحــالــف
ف ـث ـم ــة م ـ ـسـ ـ ٍ
الـجــديــد بــاالسـتـفــادة مــن رفــض رئيس
ّ
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،ب ــره ــم صـ ــالـ ــح ،ت ــول ـي ــه
مـنـصــب نــائـبــه األول ،إال أن ال ــرج ــل ال
يزال يرفض أي مشروع من شأنه إعادة
تصدير العبادي.
وف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالــدعــم ال ــدول ــي ،فــإن
واشنطن «لم تعد مرتاحة لحكومة عبد
املهدي ،التي في مواقفها األخيرة تثبت
انـتـمــاء هــا إل ــى امل ـحــور اإلي ــران ــي» ،كما
يقول ّ
مقربون مــن الـعـبــادي ،معتبرين
أن «هذا ال يخدم توجهات العراق ،وال
رؤيته للمرحلة املقبلة» ،و«(أننا) أمام
طرق يدعو إلى ضرورة االلتزام
مفترق
ٍ
باملوقف الدولي» .لكن مصادر الحكيم
تخالف هــذا الحديث بوصفه بـ«أنه ال
يـعـ ّـبــر عــن قـنــاعــاتـنــا ،ألن امل ـعــارضــة ال
تعني إسقاط الحكومة».

عائلة الفقيد املرحوم الشيخ عبدالله يوسف زين العابدين مغنية ،تتقدم
بأسمى آيات الشكر لكل من واساها مبصابها إن بالحضور أو التمثيل أو االتصال
أو بربقيات التعزية خاصني باالمتنان والتقدير:
 فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العامد ميشال عوندولة رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه بريرئيس املجلس اإلسالمي الشيعي األعىل سامحة اإلمام الشيخ عبد األمري قبالن أمني عام حزب الله سامحة السيد حسن نرصالله نائب رئيس مجلس االسالمي الشيعي االعىل سامحة الشيخ عيل الخطيباملفتي الجعفري املمتاز سامحة الشيخ أحمد قبالنمفتي بالد جبيل وكرسوان سامحة العالمة الشيخ عبد األمري شمس الدينممثل سامحة املرجع آية الله السيد عيل السيستاين الحاج حامد الخفاف أصحاب املعايل والسعادة الوزراء والنواب الحاليني والسابقنينقيب وأعضاء مجلس نقابة صيادلة لبنانوكافة الهيئات الروحية والسياسية والحزبية واإلعالمية والنقابية.
سائلني املوىل عز وجل أن يحفظهم ويديم نعمه عليهم.
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إنا لله وإنا إليه راجعون
بـمــزيــد مــن التسليم بـقـضــاء الله
وقــدره ننعي إليكم وفــاة فقيدتنا
الغالية املرحومة:
الحاجة سميرة حسن مسلم الخنسا
زوج ــة العقيد املـتـقــاعــد املهندس
الحاج علي محمد حطيط
( أبوحسني).
أب ـ ـنـ ــاؤهـ ــا املـ ـهـ ـن ــدس ــون :ح ـس ــن،
ياسر ،خالد ،عبدالله وحميد.
إب ـن ـت ـه ــا :غ ـن ــى زوج ـ ـ ــة امل ـه ـن ــدس
عفيف رشيد حيدر.
أشـقــاؤهــا :محمد ،الدكتور أحمد
وعلي حسن مسلم الخنسا.
شقيقتاها :سامية أرملة املرحوم
عبد الكريم محمد حطيط وفاطمة
أرملة املرحوم عاطف شرف الدين.
تـ ـص ــادف نـ ـه ــار ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع
ف ـي ــه  19ن ـي ـس ــان ال ـ ـجـ ــاري ذك ــرى
مرور أسبوع على وفاتها وبهذه
املناسبة سيقام احتفال تأبيني
عن روحها الطاهرة في حسينية
بـلــدتـهــا الـنـبـطـيــة الـفــوقــا الـســاعــة
العاشرة صباحًا.
للفقيدة الرحمة ولكم طول البقاء.
اآلسـ ـ ـف ـ ــون :آل ح ـط ـي ــط ،الـخـنـســا
وعموم أهالي النبطية الفوقا

َّبسم الله َّالرحمن الرحيم
ّ
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َْ َ
عون
ِ َإنا َ ِلَّل ُهِ َ ِ
وإنـا َّ ِإ ْل ُيهِ ر ُْ ِ
اج ْ َ َّ ُ
ْ
ج ِعي
َيا أي َت ِّها َالنف َس ً َال ْطم ِئنة َ ار ِ ُ
ض َّية ف ْادخ ِلي
ِإلــى ربـ ِـك ر ِ
اضـ ُـيــة مر ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي
ُّ
العلي العظيم
صدق الله
انتقل إلى رحمته تعالى
ّ
املربي الفاضل
األستاذ فؤاد توفيق سليم
ّ
حامل وسام املعلم واملعارف
زوج ـت ــه :املــربـيــة الـفــاضـلــة الـسـيــدة
وهيبة جركس
ب ـ ـنـ ــاتـ ــه :دي ـ ـمـ ــة وول ـ ـ ــداه ـ ـ ــا ف ـي ـصــل
ونـتــاشــا عـمــر شـيــخ األرض وتــالــة
زوجة السفير باولو ديوبنزي
وابـنـتــاهـمــا ياسمينة وي ــارا ،وملــى
زوجة السيد محمد عبد الله األمني
وابناهما عبد الله ومالك.
أشقاؤه :املرحومون عفيف وكمال
واملختار السابق فايز وعائالتهم
ش ـق ـي ـق ــات ــه :املـ ــرحـ ــومـ ــات ال ـح ــاج ــة
ج ـ ـم ـ ـي ـ ـلـ ــة ون ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وإح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــا ن
ّ
وعائالتهن
أبـ ـن ــاء أش ـق ــائ ــه :ال ـع ـم ـيــد ف ــي قــوى
األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي امل ـه ـنــدس تــوفـيــق
فــايــز سليم واملـخـتــار حـســان فايز
سليم ،علي عفيف سليم ومحمد
عفيف سليم.
عـ ـ ـ ــدالؤه :امل ــرح ــوم ــان ع ـب ــد الـغـنــي
قـبــانــي وعــائـلـتــه واألس ـت ــاذ حلمي
عــالــم وعــائـلـتــه واملـحــامــي األسـتــاذ
أحمد حمدان وعائلته
أشقاء زوجته :املرحومان مصطفى
وعائلته وال ـحــاج محمد وعائلته
وال ـ ـس ـ ـيـ ــد ن ـ ــاج ـ ــي زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه سـ ــام
الخولي
شقيقات زوجـتــه :املــرحــومــة غــادة،
سوسن وليلى
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم ال ـثــاثــاء 16
ن ـي ـس ــان  2019ف ــي م ــرك ــز جـمـعـيــة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرمـلــة البيضاء ،قــرب أمــن الــدولــة
من الساعة الثالثة حتى السابعة
ً
مساء.
الراضون بقضاء الله وقدره
اآلس ـ ـفـ ــون :ع ـم ــوم عـ ــائـ ــات :سـلـيــم
وجركس وشيخ األرض وديوبنزي
واألمـ ــن وق ـبــانــي وع ــال ــم وح ـمــدان
وحــركــة وعــامــة وقـ ّـمــوريــة وخــالــد
وعطوي والسلطي وحرب وأهالي
حارة حريك وساحل املنت الجنوبي

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجــراء
اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض الج ـ ـ ــراء مـ ــزايـ ــدة لـبـيــع
مــواد غير صالحة لالستعمال في مديرية
التوزيع في املناطق.
يـمـكــن لـلــراغـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
ال ـ ـعـ ــروض املـ ــذكـ ــور اع ـ ــاه ال ـح ـص ــول عـلــى
ن ـس ـخــة م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ــن مـصـلـحــة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ امــانــة الـســر ـ ـ ـ الـطــابــق ( 12غــرفــة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخ ــر مــوعــد لـتـقــديــم ال ـعــروض هو
نهار الجمعة الــواقــع فــي  2019/5/17عند
نهاية ال ــدوام الــرسـمــي الـســاعــة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2019/4/11
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 679
إعالن عن اجراء تلزيم بطريقة استدراج عروض
لـتـلــزيــم ت ـقــديــم م ـط ـبــوعــات لـ ــزوم املــديــريــة
العامة لالقتصاد والتجارة
تجري وزارة االقتصاد والتجارة  -املديرية
العامة العامة لالقتصاد والتجارة  -مبنى
الـلـعــازاريــة منطقة الـبــاشــورة  -بـلــوك - A2
الطابق الخامس ،في الساعة العاشرة من
يوم الثالثاء الواقع فيه  2019/5/14جلسة
ت ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم م ـط ـب ــوع ــات ل ـ ــزوم امل ــدي ــري ــة
العامة لالقتصاد والتجارة في مقر وزارة
االقتصاد والتجارة في مباني اللعازارية
بطريقة استدراج العروض بواسطة الظرف
امل ـخ ـت ــوم ،وف ـق ــا ل ــدف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص
املوضوع لهذه الغاية.
يمكن االطــاع على دفتر الـشــروط الخاص
ل ـ ــدى ق ـل ــم ال ـ ــدي ـ ــوان فـ ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة
لالقتصاد والتجارة الطابق الخامس.
تقدم العروض باليد أو بالبريد املضمون
املـقـفــل ،عـلــى ان تـصــل ال ــى ديـ ــوان املــديــريــة
الـعــامــة لــاقـتـصــاد وال ـت ـجــارة قـبــل الساعة
الثانية عـشــرة مــن يــوم االثـنــن الــواقــع فيه
 ،2019/5/13ويرفض كل عرض يصل بعد
هذا التاريخ أو بغير هذه الوسيلة.
وزير االقتصاد والتجارة
منصور بطيش
التكليف 671
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـم ــدي ــد م ـه ـلــة اسـ ـت ــدراج
العروض العائد لشراء كومبرسور هواء 10
بار ،وذلك وفق املواصفات الفنية والشروط
االداري ـ ــة امل ـح ــددة فــي دف ـتــر ال ـش ــروط الــذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ
م ـئ ــة الـ ــف لـ ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة (تـ ـض ــاف )TVA
مــن دائ ــرة ال ـشــؤون املشتركة فــي املصلحة
االدارية في مركز الشركة في البحصاص ما
بني الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم
عمل باستثناء يــوم الجمعة حتى الساعة
 11:00ظهرًا.
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا
ـ ـ البحصاص.
تنتهي م ــدة تـقــديــم ال ـع ــروض ي ــوم االثـنــن
الــواقــع فـيــه  6أي ــار  2019الـســاعــة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 693
إعالن رقم 2019/382
تجري بلدية امليناء للمرة االولــى في تمام
الـســاعــة الـعــاشــرة مــن صـبــاح يــوم الـثــاثــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2019/5/7بـطــريـقــة املـنــاقـصــة
العمومية التلزيمات التالية:
 .1تلزيم تنظيف القصر البلدي للعام .2019
 . 2تلزيم شراء ألبسة وأحذية للعام .2019
 .3تـلــزيــم ش ــراء مختلف امل ــواد ل ــزوم ورش
البلدية للعام .2019
 . 4تـلــزيــم تـنـفـيــذ أش ـغ ــال تــأهـيــل وتــزفـيــت
مختلف شوارع مدينة امليناء للعام .2019
 . 5تلزيم شراء وصيانة قطع غيار الكهرباء
وصيانة شبكة اإلنارة في الطرقات العامة
.2019
للعام ُ
وال ـت ــي ن ـ ِـش ـ َـرت ف ــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة في
العدد رقم  19تاريخ .2019/4/4
عـلــى املـتـعـهــديــن الــراغ ـبــن ب ــاالش ـت ــراك في
املـ ـن ــاقـ ـص ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة إي ـ ـ ـ ــداع ع ــروض ـه ــم
مختومة بالبريد املضمون أو باليد وتقبل

الـعــروض لغاية الساعة الثانية عشرة من
آخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
ي ــوض ــع ال ـ ـعـ ــرض فـ ــي غ ــاف ــن م ـخ ـتــومــن
يـتـضـمــن االول كــافــة امل ـس ـت ـنــدات املـطـلــوبــة
في دفتر الـشــروط ويتضمن الثاني عرض
االسـ ـ ـع ـ ــار ويـ ــذكـ ــر عـ ـل ــى ظ ــاه ــر كـ ــل غ ــاف
م ــوض ــوع مـحـتــويــاتــه وم ــوض ــوع الـصـفـقــة
والتاريخ املحدد الجرائها واسم العارض.
ي ــوض ــع الـ ـغ ــاف ــان ف ــي غـ ــاف ث ــال ــث بــاســم
بـلــديــة املـيـنــاء لـجـنــة املـنــاقـصــات وال ُيــذكــر
على ظاهر الغالف سوى موضوع الصفقة
والتاريخ املحدد الجرائها دون ايــة عبارة
او اش ــارة مميزة اخ ــرى كــاســم ال ـعــارض او
عنوانه.
يمكن االطالع على دفتر الشروط في اوقات
ال ــدوام الرسمي في قلم الهندسة والــدائــرة
االدارية.
امليناء في 2019/4/11
رئيس بلدية امليناء
عبد القادر علم الدين
إعالن خاص لتلزيم تأمني اعمال كهربائية في
رئاسة إقليم شتورا
بطريقة استدراج العروض
ف ــي ت ـمــام ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة م ــن يــوم
الثالثاء الواقع فيه السابع من شهر ايار من
ُ
الـعــام الـفــن وتسعة عـشــر ،تـجــري املديرية
ال ـعــامــة لـلـجـمــارك ف ــي مــركــزهــا ال ـكــائــن في
بناية البنك العربي  -ساحة رياض الصلح
 شارع املصارف  -الطابق السابع  -مكتباملراقب اول لدائرة الشؤون املالية ،استدراج
عـ ـ ـ ـ ــروض خـ ـ ـ ــاص لـ ـتـ ـل ــزي ــم تـ ــأمـ ــن اعـ ـم ــال
كهربائية في رئاسة إقليم شتورا.
التأمني املؤقت :مبلغ  /500.000/ل.ل .فقط
خمسماية ألف ليرة لبنانية
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط
ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االط ـ ــاع وال ـح ـصــول
عليه مــن دائ ــرة ال ـشــؤون املــالـيــة  -املــديــريــة
العامة للجمارك.
يجب أن تصل العروض الى الدائرة املذكورة
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
بيروت في  11نيسان 2019
مدير عام الجمارك
بدري ضاهر
التكليف 672
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ صيدا
باملعاملة التنفيذية رقم  2018/1068غرفة
الــرئـيــس ران ــي ص ــادق الب ــاغ املنفذ عليها
شفيقة خليل سمعان مجهولة محل االقامة
الـ ـحـ ـض ــور بـ ــالـ ــذات او ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ـل ـهــا
القانوني الــى هــذه الــدائــرة الستالم االنــذار
التنفيذي ومربوطاته باملعاملة املقدمة من
املنفذ حسن دنش ورفاقه بموضوع تنفيذ
حكم الـغــرفــة االبـتــدائـيــه الثانيه فــي لبنان
الـجـنــوبــي تــاريــخ  2018/10/4واملتضمن
ازالة شيوع في العقار رقم /695روم وعليها
اتـ ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة م ـخ ـتــار ض ـمــن ن ـطــاق
ال ــدائ ــرة واال فـكــل تبليغ لـهــا بـعــد انقضاء
مهلة النشر واالنــذار بواسطة رئيس القلم
والتعليق على لوحة اعالنات الدائرة يعتبر
قانونيًا.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
ب ـمــوجــب مـحـضــر الـجـمـعـيــة غ ـيــر ال ـعــاديــة
تاريخ  2019/4/4تقرر بتاريخ 2019/4/9
حـ ــل ش ــرك ــة ف ـ ــور بـ ـ ـ ـ ــرازرز غ ـ ـ ــروب ش.م.ل.
هــولــدنــغ رئ ـيــس مـجـلــس ادارتـ ـه ــا مــديــرهــا
محمد كــرنـيــب وشـطــب قـيــدهــا مــن السجل
ال ـت ـج ــاري ح ـيــث ه ــي مـسـجـلــة ت ـحــت الــرقــم
 1902410ورقــم تسجيلها في وزارة املالية
.2750104
ف ـع ـلــى ك ــل ذي مـصـلـحــة ت ـقــديــم اع ـتــراضــه
وم ــاح ـظ ــات ــه خـ ــال م ـه ـلــة ع ـش ــرة اي ـ ــام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
طلبت ليلى عــازوري اثبات بيانات والدها
واضــافــة شهرته فــي الـعـقــارات ذات االرقــام
 - 537 - 421 - 164ع ــازور واع ـت ـبــار اسمه
ً
سليم نجيب يوسف عازوري بدال من سليم
نجيب يوسف.
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن

يــؤجــل مــوعــد إج ــراء املناقصات العمومية
العائدة لألشغال التالية:
 اشغال بناء قاعة عامة في بلدة :تبنني -قضاء :بنت جبيل.
 اشغال ترميم وتأهيل املــدرســة الرسميةالصوانة  -قضاء :مرجعيون.
 اشـغــال بـنــاء جـنــاح حضانة ملــدرســة برجقلوية الرسمية  -قضاء :بنت جبيل.
 اشغال مائية (بناء قصر مائي سعة 300م )3في بلدة :اللوبيا  -قضاء :صيدا.
 اشـغــال مائية (انـشــاء خ ــزان ارض ــي سعة 500م 3مع تمديد خطي دفع وجر) في بلدة:
دير عامص  -قضاء :صور.
 اشغال تأهيل وتجهيز امللعب الرياضيبلدة :الحجة  -قضاء :صيدا.
إلى نهار الخميس الواقع فيه 2019/4/25
ً
ب ــدال مــن الـثــاثــاء الــواقــع فـيــه 2019/4/23
بسبب تأخر نشرها في الصحف في الوقت
املحدد.
رئيس مجلس الجنوب
قبالن قبالن
التكليف 663
إعالن
ص ــادر ع ــن ال ـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة الـثــالـثــة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/314
موجه الى املدعى عليه :جورج عبد الكريم
ً
ال ـض ـهــر ،م ــن ب ـلــدة حـلـبــا أص ـ ــا ،ومـجـهــول
محل االقامة حاليًا.
تــدعــوك هــذه املحكمة السـتــام استحضار
ال ـ ــدع ـ ــوى وم ــرفـ ـق ــات ــه امل ـ ــرف ـ ــوع ضـ ـ ــدك مــن
املدعية عائدة توفيق فتال بوكالة املحامي
جــان الـخــوري ،الــرامــي الــى ابـطــال اج ــراءات
املحاكمة كافة في دعوى ازالة الشيوع على
ال ـع ـقــار رق ــم  40مـنـطـقــة م ـن ـيــارة الـعـقــاريــة،
الـتــي تحمل الــرقــم الـتــأسـيـســي 2007/870
وال ــرق ــم املـ ـ ــدور  ،2010/383وذل ـ ــك ابـ ـت ـ ً
ـداء
بالقرار الصادر بتاريخ ( 2007/4/24قرار
اع ـ ــان م ـج ـهــول ـيــة مـ ـق ــام امل ــرح ــوم ــة نـجــا
ف ــارس) وحتى اخــر اج ــراء تــم فيها بما في
ذلــك الحكم النهائي رقــم  2010/51بسبب
عدم قانونيتها جميعها لصدورها بوجه
م ـس ـتــدعــى ض ــده ــا م ـت ــوف ــاة س ـن ـدًا ل ـل ـمــواد
 671و 60و 61أ.م.م .وتـضـمـيـنــك الــرســوم
واملصاريف كافة واتعاب املحاماة ،ونظرًا
لسوء النية لعلمك بواقعة وفــاة املرحومة
نجال يوسف فــارس شريكتك في الشيوع،
وذلــك خــال مهلة عشرين يومًا مــن تاريخ
ال ـن ـشــر وان تـتـخــذ م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــك يقع
ضمن نطاق هذه املحكمة وابداء مالحظاتك
الخطية عـلــى الــدعــوى خ ــال مهلة خمسة
عشر يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل
تبليغ لك بواسطة رئيس القلم ولصقًا على
ب ــاب املحكمة صحيحًا ،بــاسـتـثـنــاء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
م ــن ال ــوك ـي ــل امل ــدن ــي م ـح ـمــد عـ ـب ــود الـعـلــي
ب ــوك ــال ـت ــه عـ ــن سـ ـ ـ ــروات ع ـل ــي ط ـل ـي ــس ال ــى
بلدية بطرماز العقارية نفيدها بأنه قد تم
اي ــداع كـفــالــة مصرفية عــن س ــروات طليس
وم ـقــدارهــا مـلـيــونــان ل ـيــرة لـبـنــانـيــة تــاريــخ
 ،2018/9/8كما قدمنا طلب مالية بتاريخ
 2018/9/19يحمل رقم وأ  16605/من اجل
ال ـتــرخ ـيــص بــاس ـت ـمــاك واس ـت ـث ـم ــار ارض
بعل فــي الـعـقــار رقــم  2153منطقة بطرماز
العقارية (قضاء املنية  -الضنية).
لذلك جئنا باعالم بلدية بطرماز بذلك مع
حـقـهــا ب ــاالع ـت ــراض ض ـمــن مـهـلــة ش ـهــر من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الوكيل املدني
محمد العلي
إعالن
م ــن ال ــوك ـي ــل امل ــدن ــي م ـح ـمــد عـ ـب ــود الـعـلــي
بوكالته عــن راجــح يــوســف طليس ورفــاقــه
الــى بلدية بـطــرمــاز الـعـقــاريــة نفيدها بأنه
ق ــد ت ــم اي ـ ــداع ك ـف ــاالت مـصــرفـيــة ع ــن راج ــح
طليس ورفاقه ومقدارها اربعة عشر مليون
ليرة لبنانية تاريخ  .2018/9/8كما قدمنا
طلب مالية بتاريخ  2018/9/19يحمل رقم
وأ 16604/مــن اجــل الترخيص باستمالك
واسـتـثـمــار مـقـهــى ومـطـعــم فــي الـعـقــار رقــم
 2152منطقة بطرماز العقارية (قضاء املنية
 الضنية).لذلك جئنا باعالم بلدية بطرماز بذلك مع
حـقـهــا ب ــاالع ـت ــراض ض ـمــن مـهـلــة ش ـهــر من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الوكيل املدني
محمد العلي

إعالن
ص ــادر ع ــن ال ـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة الـثــالـثــة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
موجه الى املستدعى ضدهم :الياس نقوال
عيسى ومرغريتا سليم يعقوب عودة وهما
ً
مــن بـلــدة كفرحزير أص ــا ،وعفيف موسى
ً
ال ـن ـج ــار م ــن بـ ـل ــدة ب ـت ــروم ــن أص ـ ـ ــا ،وه ــم
جميعًا مجهولي محل االقامة حاليًا.
ب ــال ــدع ــوى رقـ ــم  2017/125ت ــدع ــوك ــم هــذه
امل ـح ـك ـمــة السـ ـت ــام االسـ ـت ــدع ــاء ومــرف ـقــاتــه
امل ـ ــرف ـ ــوع ضـ ــدكـ ــم مـ ــن امل ـس ـت ــدع ـي ــة ش ــرك ــة
الـتــرابــة الــوطـنـيــة ش.م.ل .بــوكــالــة املحامي
ادوار جريج ،بدعوى ازالــة الشيوع املقامة
ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  215م ـن ـط ـقــة ب ــدب ـه ــون
العقارية ،وذلــك خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ نشر هــذا االعــان واتخاذ مقامًا
لكم يقع ضمن نطاق هــذه املحكمة وابــداء
مــاحـظــاتـكــم الـخـطـيــة عـلــى ال ــدع ــوى خــال
مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ،
واال ي ـع ـت ـبــر كـ ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ـك ــم ل ـص ـق ــا عـلــى
ب ــاب املحكمة صحيحًا ،بــاسـتـثـنــاء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب م ـن ـصــور نـجـيــب الون وك ـي ــل فيصل
ج ـم ـي ــل س ـع ـي ــد س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ضــائــع
للعقار  4165عرمون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب مـحـمــد م ـهــدي صـ ــوان وك ـيــل بـسـكــال
توفيق دحدوح بوكالته من سميره سعيد
عبيد سند ملكية بــدل ضائع عن حصتها
فقط في العقار  1873بزبدين.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب غسان ووليد علي قمري سندي ملكية
بدل ضائع للعقار  1075قبيع.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب ع ـجــاج تــوفـيــق س ــري ال ــدي ــن بصفته
الشخصية وبصفته احد ورثة سمر توفيق
س ــري الــديــن ووك ـيــل كــل مــن ثــريــا وغـنــوى
تــوف ـيــق سـ ــري ال ــدي ــن سـ ـن ــدات مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقار  2249بزبدين.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
ص ــادر ع ــن ال ـغــرفــة االب ـتــدائ ـيــة الـثــالـثــة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
بالدعوى رقم 2018/74
موجه إلــى املستدعى ضــدهــم :لولو نخول
الــزيــر زوج ــة جــرجــس سـمـعــان وإلـيــزابـيــت
املعروفة باسم زينة نقوال يوسف ،واميليا
نـ ـخ ــول الـ ــزيـ ــر ،ومـ ـي ــك وجـ ــوزفـ ــن وم ـ ــاري
وام ـي ـل ـيــا وجــان ـف ـي ـيــف ال ـي ــاس ال ــزي ــر ،وهــم
ً
ج ـم ـي ـعــا م ــن بـ ـل ــدة ك ــوب ــا الـ ـبـ ـت ــرون أص ـ ــا،
ومجهولي محل اإلقامة حاليًا.
تدعوكم هــذه املحكمة السـتــام االستدعاء
ومــرفـقــاتــه املــرفــوع ضــدكــم مــن املستدعيني
ستيف اسطفان برتوملاوس ورفاقه بوكالة
املحامي وديــع عقل ،بدعوى إزالــة الشيوع
املقامة على العقار رقم  577من منطقة كوبا
الـعـقــاريــة ،وذل ــك خــال مهلة عشرين يومًا
مــن تــاريــخ نشر هــذا اإلع ــان وات ـخــاذ مقام
لكم يقع ضمن نطاق هــذه املحكمة وإبــداء
مــاحـظــاتـكــم الـخـطـيــة عـلــى ال ــدع ــوى خــال
مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ،
وإال ي ـع ـت ـبــر كـ ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ـك ــم ل ـص ـق ــا عـلــى
ب ــاب املحكمة صحيحًا ،بــاسـتـثـنــاء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

