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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
تقرير

أسفر االنفجار عن مقتل خمسة خبراء روس (أ ف ب)

روسيا بعد انفجار «نيونوكسا»:

متقدمون في مجال
األسلحة النووية
تـ ـت ــواص ــل تـ ــداع ـ ـيـ ــات االنـ ـفـ ـج ــار
ال ـغ ــام ــض الـ ــذي وق ــع ف ــي شـمــال
روسـيــا األس ـبــوع املــاضــي ،وأدى
إلى ارتفاع مؤقت في مستويات
اإلشعاع .ويوم أمسّ ،
رد الكرملني
عـلــى حــديــث الــرئـيــس األمـيــركــي،
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،عـ ــن أن بـ ــاده
ت ـم ـت ـلــك «ت ـك ـنــولــوج ـيــا م ـمــاث ـلــة»
ُ َ
التجربة
لتلك التي اخــتـ ِـبــرت في ُ
الصاروخية الروسية التي نفذت
فـ ــي الـ ـث ــام ــن مـ ــن آب /أغ ـس ـطــس
الجاري .وتباهى املتحدث باسم
ال ـك ــرم ـل ــن ،دي ـم ـت ــري بـيـسـكــوف،
بأن روسيا ،ال الواليات املتحدة،
ه ــي املـتـقــدمــة ف ــي م ـجــال تـطــويــر
أس ـل ـح ــة نـ ــوويـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة .وقـ ــال
بيسكوف إن «رئيسنا أكــد مــرارًا
أن ال ـه ـنــدســة ال ــروس ـي ــة ف ــي هــذا
القطاع تتجاوز بكثير املستوى
الذي وصلت إليه البلدان األخرى
حتى هذه اللحظة ،وأنها متفردة
ف ــي ذلـ ــك تـ ـم ــام ــا» .وك ـ ــان ت ــرام ــب
قــد كـتــب عـلــى «تــوي ـتــر» ،أول من
أمس ،أن «الواليات املتحدة تعلم
ال ـك ـث ـيــر ع ــن ان ـف ـج ــار الـ ـص ــاروخ
فــي روس ـيــا» ،مضيفًا أن «لدينا
تكنولوجيا مـمــاثـلــة ،وإن كانت
أكـ ـث ــر ت ـ ـ ـطـ ـ ــورًا» .وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن
«ان ـ ـف ـ ـجـ ــار ال ـ ـ ـصـ ـ ــاروخ الـ ــروسـ ــي
املعطوب ،سكاي فال ،أقلق الناس
ب ـشــأن ال ـه ــواء امل ـح ـيــط بــاملـنـشــأة
وم ـ ــا بـ ـع ــده ــا» ،واصـ ـف ــا ال ــوض ــع
بـ ــأنـ ــه «ل ـ ـيـ ــس ج ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ـدًا» .وذك ـ ـ ــرت

وك ــاالت أن ـبــاء روس ـيــة ،أم ــس ،أن
ال ـس ـل ـط ــات أوص ـ ــت س ـك ــان قــريــة
ن ـي ــون ــوك ـس ــا ،ح ـي ــث ت ـق ــع ق ــاع ــدة
ت ـح ـم ــل االس ـ ـ ــم ن ـف ـس ــه هـ ــي ال ـتــي
احـتـضـنــت ال ـت ـجــربــة ف ــي منطقة
ال ـق ـط ــب ال ـش ـم ــال ــي ،ب ـم ـغــادرت ـهــا
لـ ـ ـح ـ ــن االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــال
ال ـت ـط ـه ـي ــر ،ل ـك ــن وكـ ــالـ ــة « ُت ـ ــاس»
ذك ــرت أن ه ــذه الـتــوصـيــة ألـغـيــت
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت الحـ ـ ـ ــق .م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا،

ّ
يرجح خبراء ارتباط
األخيرة
التجربة ّ
بصاروخ مجنح يعمل
بالطاقة النووية

أفادت «وكالة الطقس» الروسية
بأن مستويات اإلشعاع ارتفعت
فـ ــي م ــدي ـن ــة س ـي ـف ـيــرودف ـي ـن ـســك،
ال ـقــري ـبــة م ــن امل ــوق ــع أيـ ـض ــا ،بـمــا
يصل إلــى  16مــرة يــوم الخميس
املـ ــاضـ ــي ،فـ ــي وق ـ ــت ك ـش ـف ــت فـيــه
«ت ـ ـ ـ ــاس» أن م ـس ـع ـ ُف ــن ع ــال ـج ــوا
ض ـح ــاي ــا ال ـ ـحـ ــادث أرس ـ ـلـ ــوا إل ــى
موسكو لفحصهم طبيًا ،بعدما

ّ
وقعوا تعهدًا بأال يكشفوا عن أي
معلومات عــن طبيعة االنـفـجــار.
وكـ ــانـ ــت ال ـس ـل ـط ــات قـ ــد أع ـل ـن ــت،
يــوم السبت الـفــائــت ،أن الـحــادث
نـ ــووي بــال ـف ـعــل ،ق ـبــل أن تــوضــح
االثنني أنه مرتبط بتجارب على
«أسـلـحــة ج ــدي ــدة» .وذك ــر رئيس
الوكالة االتحادية للطاقة الذرية
الــروسـيــة« ،روســاتــوم» ،أليكسي
ليخاتشيف ،أن الخبراء الخمسة
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ق ـ ـض ـ ــوا ف ـ ـ ــي االن ـ ـف ـ ـجـ ــار
ك ـ ــان ـ ــوا يـ ـعـ ـمـ ـل ــون عـ ـل ــى ت ـط ــوي ــر
«أس ـ ـل ـ ـحـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة» ،مـ ـتـ ـع ـ ّـهـ ـدًا
مـ ــواص ـ ـلـ ــة االخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات «ح ـت ــى
الـ ـنـ ـه ــاي ــة» ،ع ـل ــى رغ ـ ــم الـ ـح ــادث.
ويـ ّ
ـرجــح خـبــراء ارتـبــاط ّ التجربة
األخ ـيــرة ب ـصــاروخ مجنح يعمل
بالطاقة الـنــوويــة ،هــو ربما أحد
األسلحة الجديدة التي وصفها
ال ــرئـ ـي ــس ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن فــي
ب ــداي ــة الـ ـع ــام بــأن ـهــا «ال ت ـق ـهــر».
ويـ ـشـ ـك ــك ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء ف ـ ــي ح ـق ـي ـقــة
ادعاء ترامب أن الواليات املتحدة
تـمـتـلــك ص ــاروخ ــا مـشــابـهــا لــذلــك
ال ـ ـصـ ــاروخ الـ ــروسـ ــي .وفـ ــي ه ــذا
اإلطار ،قال رئيس «صندوق بالو
ّ
شـيــرز» ،املنظمة التي تدعو إلى
نــزع الـســاح الـنــووي فــي العالم،
جــو سيرينسيوني ،فــي تغريدة
على «تويتر»« :هذا غريب .ليس
لــديـنــا بــرنــامــج ل ـصــواريــخ كــروز
تعمل بالطاقة النووية».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

«قد تسقط أجسادناّ ،أما نفوسنا
ف ـقــد فــرضــت حـقـيـقـتـهــا ع ـلــى هــذا
الوجود» (سعاده)
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوري ال ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ـ ّـي
ّ
االجتماعي
ّ
ّ
ي ـن ـع ــى إل ـ ـ ــى األمـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـسـ ــوريـ ــن
ّ
ّ
االجتماعيني
القوميني
األمينة هيام إسكندر نصرالله
(رئيسة املجلس األعلى السابقة)
ّ
املـتــوفــاة فجر الخميس فــي  8آب
2019
زوجـ ـه ــا ال ــراح ــل األم ـ ــن عـبــدالـلــه
محسن (الرئيس السابق للحزب)
وال ــدتـ ـه ــا ال ــراحـ ـل ــة ن ــزه ــة سـلـيــم
سعاده
أوالدها:
رنـ ـ ـ ــدى زوجـ ـ ـه ـ ــا س ـه ـي ــل ح ـبــايــب
وأبناؤهما الراحل رغيد ود .مازن
وعائلته وغسان
ن ـ ـ ــدى زوجـ ـ ـه ـ ــا ج ـ ـ ــان أب ـ ـ ــو ع ـب ــدو
وابنتهما ديمة
د .رائ ـ ــد زوج ـت ــه ن ــادي ــن ّ
األي ــوب ــي
وابنتاهما ِإنورا وديليا
نديم
شـقـيـقـهــا ال ــراح ــل رجـ ــا نـصــرالـلــه
زوجته سلمى إبراهيم وأوالدهما
لـيـنــا وعــائـلـتـهــا وأمـ ــل وعــائـلـتـهــا
وإسكندر وعائلته
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :ع ـ ــائ ـ ــات نـ ـص ــرالـ ـل ــه،
محسن ،بــربــاريّ ،
حمود ،سعاده،
م ــرع ــي ،الـحـسـيـنــي ،ح ـبــايــب ،أبــو
ع ـ ـبـ ــدوّ ،
األيـ ـ ــوبـ ـ ــي ،م ـ ــزاح ـ ــم ،فـخــر
الدين ،الحاج
ُ
تقام خدمة الجنازة في الكنيسة
ّ
اإلنجيلية – وسط بيروت ،مقابل
ّ
الحكومية ،يــوم الجمعة
الـســرايــا
الــواقــع فيه  9آب الـســاعــة الثانية
بـعــد ال ـظ ـهــر ،وت ـ ــوارى فــي مسقط
رأسها الحدت.
ُ
تـ ـق ـ َـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ق ـب ــل الـ ــدفـ ــن فــي
الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة ،صـ ــالـ ــة ش ـ ـ ـ ــارل س ـعــد
م ــن ال ـســاعــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة قبل
َ
ويومي السبت واألحد في
الظهر،
 10و  11آب مــن الـســاعــة الحادية
ّ
عـشــرة قبل الظهر حــتــى السابعة
مـسـ ً
ّ
جمعية ّ
خريجي
ـاء فــي قــاعــة
ّ
الـجــامـعــة األم ـيــركــيــة فــي ب ـيــروت،
الـحـمــرا – ال ـ ّ
ـوردي ــة ،وي ــوم السبت
في  17آب من الساعة الثانية بعد
الظهر وحـ ّـتــى السابعة مـسـ ً
ـاء في
ّ
مديرية مشغرة في الحزب
مكتب
ّ
ّ
ّ
السوري القومي االجتماعي ،قاعة
األمني عبدالله محسن.
البقاء ّ
لألمة

◄ذكرى أسبوع ►
تصادف اليوم األربعاء الواقع فيه
 14آب  2019ذكـ ــرى مـ ــرور أسـبــوع
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
َّ
الحاجة َ
نعمت عبد القادر الت ِّبيت
أرملة املرحوم القاضي عبد الكريم
سليم
ولــداهــا :املهندس سامي واألستاذ
محمود
ابنتاها :هدى زوجة العميد حسني
خلف وسهير
ِإخوتها :األستاذ أحمد واملرحومان
محمد علي ومصطفى
وبهذه املناسبة ،تتلى ٌ
آي من الذكر
الـحـكـيــم ع ــن روح ـه ــا ال ـطــاهــرة بني
ال ـثــال ـثــة عـ ـص ـ ًـرا وال ـس ــاب ـع ــة م ـسـ ً
ـاء
اليوم األربعاء  14آب وذلك في منزل
املرحوم القاضي عبد الكريم سليم
فــي ســاحــة الـغـبـيــري ،ق ــرب مسجد
اإلمام املهدي ،شارع محسن سليم.
اآلسفون :آل سليم والتبيت والحاج
وخ ـل ــف وأه ــال ــي بـ ـي ــروت وســاحــل
املنت الجنوبي

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن األس ـ ـ ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
ملشيئة الله تعالى
ن ـن ـع ــى إل ـي ـك ــم ف ـق ـيــدت ـنــا ال ـغــال ـيــة
املرحومة
الحاجة فاطمة حسن الحاج أحمد
حرم املرحوم السيد حسن محمد
ابراهيم الحسيني
أوالده ـ ــا الـ ـس ــادة :صـبـحــي ،ن ــزار،
ّ
غــالــب ،امل ـحــامــي فـيـصــل ،الـعــامــة
الـ ـسـ ـي ــد ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ،عـ ـل ــي ،أحـ ـم ــد،
واملرحوم محمد.
بناتها السيدات :يسرى ،نجوى،
جهينة ،جمانة ،فدوى وغادة.
ّ
ُصــلــي على جثمانها الطاهر في
جبانة بلدتها عرمتى يوم السبت
الــواقــع فـيــه  10آب  2019مـيــادي
املوافق  9ذو الحجة  1440هجري.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم األربـ ـع ــاء
الــواقــع فيه  14آب 2019م للرجال
وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة
حتى السابعة مـسـ ً
ـاء فــي جمعية
التخصص والـتــوجـيــه العلمي –
الرملة البيضاء.
وس ـي ـقــام مـجـلــس فــاتـحــة وذك ــرى
أسـبــوع عــن روحـهــا الـطــاهــرة يوم
الجمعة الــواقــع فيه  16آب 2019م
ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة مـ ــن بـعــد
الظهر في حسينية بلدة عرمتى.
للفقيدة الرحمة ولكم من بعدها
طول البقاء
اآلسـ ـف ــون :آل ال ـح ـس ـي ـنــي ،ال ـحــاج
أح ـم ــد ،ال ـح ــر ،ال ـس ـم ــوري ،مــزهــر،
الحاج حسن ،نعمه ،التنير
َ
وع ـ ـمـ ــوم أهـ ــالـ ــي بـ ـل ــدت ــي أن ـص ــار
وعرمتى

الرحمن
بسم
الرحيم َّ ُ
الله َّ ْ
َ ُ
ُْ ْ
* يا أ َّيتها النف ُ ًس الط َم ِئن َة ْار ِ ُج ِعي
إلــى َر ِّب ــك َر َ َّ
ضَّـ َّـيــة فـ ْـادخـ ِـلــي
اضــيـ ُـة مـ ْـر ِ
ِ ِ
ِفي عبادي ْ
َ
وادخ ِلي جن ِتي* صدق
ِ ِ ِ
ّ
العلي العظيم
الله
ب ـ ـمـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ــرضـ ـ ــا وال ـت ـس ـل ـي ــم
بـمـشـيـئــة ال ـلــه وقـ ــدره نـنـعــى إليكم
فقيدتنا الغالية املرحومة
زينب عبد القادر غندور
أرملة املرحوم محيي الدين رسالن
وال ــدتـ ـه ــا :امل ــرح ــوم ــة إنـ ـع ــام راش ــد
زنتوت
أش ـق ــاؤه ــا :عـمــر زوج ـت ــه املــرحــومــة
خـ ـي ــري ــة حـ ـ ـم ـ ــود ،ع ـ ـصـ ــام زوجـ ـت ــه
سوسن غندور ،أحمد زوجته وفاء
شـ ـك ــري وم ـح ـم ــد زوج ـ ـتـ ــه م ـي ـســاء
طبارة
شقيقاتها :حكمت ،املرحومة هناء
زوج ـهــا املــرحــوم محمد صـيــدانــي،
هدى أرملة املرحوم راجي نعماني
وندى زوجة رياض التقي
سـيـصـلــى ع ـلــى جـثـمــانـهــا الـطــاهــر
ب ـع ــد صـ ــاة ظ ـه ــر الـ ـي ــوم األربـ ـع ــاء
الــواقــع فيه  14آب  2019فــي جامع
ال ـخــاش ـق ـجــي ،وي ـ ـ ــوارى الـ ـث ــرى في
مدافن الشهداء ،بيروت
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
ل ـ ـلـ ــرجـ ــال والـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء ف ـ ــي م ـن ــزل ـه ــا
الكائن في كورنيش قريطم ،بناية
ال ـب ــزري ،وال ـثــانــي وال ـثــالــث فــي 15
و 16آب ،لـ ـل ــرج ــال وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء فــي
أوتيل راديسون ،فردان ،دون سنتر
ب ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـع ــد الـظـهــر
ً
مساء.
ّوالسابعة ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه وقـ ـ ــدره :آل
غـ ـن ــدور ،زنـ ـت ــوت ،رسـ ـ ــان ،ح ـمــود،
شكري ،طبارة ،صيداني ،نعماني،
التقي وأنسباؤهم.

21

◄ إعالنات رسمية ►
النائب علي عادل عسيران
ينعى الصديق املربي االستاذ
احمد كوثراني
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدان الـ ـت ــربـ ـي ــة
والتنمية
لـلـفـقـيــد ال ــرح ـم ــة وآلل ك ــوث ــران ــي
وأهل املروانية العزاء

بمزيد من الرضى والقبول بقضاء
الله وقدره
ن ـن ـع ــى إل ـي ـك ــم ف ـق ـيــدت ـنــا ال ـغــال ـيــة
املرحومة
الحاجة سلوى أحمد الحص
والدها :املرحوم أحمد الحص
وال ــدت ـه ــا :امل ــرح ــوم ــة وداد خضر
الحص
شـقـيـقــة دول ـ ــة ال ــرئ ـي ــس الــدك ـتــور
سليم الحص
أشقاؤها :املرحوم أنيس الحص،
املرحومة أسما الحص واملرحومة
الحاجة زينب الحص
تقبل التعازي اليوم األربعاء وغدًا
الـخـمـيــس ال ــواق ــع فــي  14و 15آب
 2019ف ــي م ــرك ــز تــوف ـيــق ط ـب ــارة،
شـ ــارع أن ـيــس ط ـب ــارة  -الـصـنــائــع
من الساعة الرابعة حتى الساعة
ً
مساء للرجال والنساء.
السابعة ّ
ّ ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ال ـ ــراض ـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه وقـ ـ ــدره:
آل الـ ـح ــص ،طـ ـب ــارة ،ال ــدن ــا ،نـجــا،
طرابلسي ،مكاوي وأنسباؤهم

زوجة الفقيد عائدة وديع عطا الله
ابنتاه :الدكتورة رنا ناصر زوجة
الدكتور كميل طربيه وعائلتهما
الدكتورة ريما ناصر
أش ـ ـقـ ــاؤه :ع ــائ ـل ــة امل ــرح ــوم ــة عـبـلــة
نـ ــاصـ ــر زوج ـ ـ ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ج ـ ــوزف
الحداد
عائلة املرحوم نعيم ناصر زوجته
نهى حلبي
س ـه ـي ــل نـ ــاصـ ــر وزوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ع ـف ــاف
خوري وعائلتهما
عــائ ـلــة امل ــرح ــوم ــة كــامـيـلـيــا نــاصــر
زوجة املرحوم اسكندر سعيد
وعـمــوم عــائــات نــاصــر ،عطا الله،
ط ــرب ـي ــه ،ح ـل ـب ــي ،خ ـ ـ ــوري ،سـعـيــد،
ال ـ ـحـ ــداد ،م ـط ــر ،قـ ـن ــازع ،ع ـص ـفــور،
سـلـيــم ،ح ـلــو ،س ـحــويــل ،خنيصر،
ح ـ ـ ـ ـ ّـوا ،بـ ـي ــوض وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم فــي
الـ ــوطـ ــن واملـ ـهـ ـج ــر ي ـن ـع ــون إل ـي ـكــم
بمزيد من الحزن واألســى فقيدهم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
املهندس ميشال سليم ناصر
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى يــوم
األحـ ـ ــد الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  11آب 2019
متممًا واجباته الدينية.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي األرب ـ ـعـ ــاء
وال ـخ ـم ـيــس  14و 15الـ ـج ــاري في
نادي خريجي الجامعة األميركية،
ً
ابتداء من الساعة
الوردية ،الحمرا،
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
للكنيسة
واع ـ ـت ـ ـبـ ــار هـ ـ ــذه الـ ـنـ ـش ــرة إشـ ـع ــارًا
خاصًا

ت ـن ـعــى ال ـج ـم ـع ـيــة األرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة
الخيرية الفلسطينية
أح ـ ــد أع ـ ـضـ ــاء ال ـج ـم ـع ـيــة وع ـم ـيــد
عائلة ناصر املغفور له
ميشال سليم ناصر
ت ـ ـق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي ف ـ ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة
متخرجي الجامعة األميركية في
بيروت َ
يومي األربعاء والخميس
في  ١٤و  ١٥آب  2019من الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة

إعالن بيع باملعاملة 2019/454
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد الـعـلـنــي نـهــار االث ـنــن في
 2019/8/26الـســاعــة  2:30بـعــد الظهر
س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيـهـمــا ح ـســن سعيد
عــاشــور وحـســن حـســن عــاشــور مــاركــة
ب ام ف  320i CABRIOLETمــوديــل
 2009رقــم /221980/ص الخصوصية
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
عودة ش.م.ل .وكيله املحامي اندره نهرا
ال ـبــالــغ  $/10.365.54/ع ــدا ال ـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ  $/7670/واملطروحة
بسعر  $/5400/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ
ال ـعــام  /2017/فـعـلــى الــراغــب بــالـشــراء
ال ـح ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـح ــدد الـ ــى م ــرآب
مجاعص في بيروت خلف قصر العدل
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
إعالن
شطب شركة تضامن
ص ــادر عــن أمــانــة الـسـجــل الـتـجــاري في
جبل لبنان بـتــاريــخ  2019/8/7وبـنـ ً
ـاء
للطلب تـقــرر شطب قيد شــركــة موتكو
تضامن من السجل التجاري والكائنة
في الشويفات واملسجلة برقم /54288/
بـعـبــدا ألصـحــابـهــا ال ـس ــادة رام ــي علي
مرتضى وعلي محمد حسن مرتضى.
فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم اعتراضه
ومالحظاته خالل مهلة عشرة أيام من
تاريخ آخر نشر.
رئيس قلم السجل التجاري في جبل

لبنان
ليليان متى
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بـنــك سوسيته ج ـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل .ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رق ــم
 2017/664بـ ــوجـ ــه املـ ـفـ ـل ــس ان ـ ـطـ ــوان
فـيـلـيــب اب ــي خ ـل ـيــل ،ع ـقــد ف ـتــح اعـتـمــاد
وكشف حساب وعقد تأمني درجة اولى
ً
عدد  /4/وشهادة قيد تأمني تحصيال
ملـبـلــغ /1.500.000/د.أ .و/300.000/
ل.ل .واللواحق.
وي ـ ـجـ ــري ال ـت ـن ـف ـي ــذ عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 /700/ال ـق ـل ـي ـع ــات م ـس ــاح ـت ــه /990/
م.م ،.وه ــو ب ـمــوجــب االفـ ـ ــادة الـع ـقــاريــة
اف ــرز ال ـع ـقــار ال ــى  /21/قـطـعــة اعـطـيــت
االرقـ ــام مــن  1949ال ــى  ،1968وم ــا بقي
من هذا العقار احتفظ برقمه واصبحت
محتوياته كما يلي :أرض بعل مشجرة
سنديان ومختلف ،وبالكشف تبني ان
العقار يقع في حي اآلتون قرب الطريق
املؤدي الى محمية نهر الصليب ضمنه
اشجار حرجية.
 تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز 2017/3/24وتاريخ تسجيله 2017/3/28
 بــدل تخمني العقار  /700/القليعات/346500/د.أ .وب ـ ـ ـ ــدل ط ـ ــرح ـ ــه ب ـعــد
التخفيض /168.866.77/د.أ.
إش ـ ـ ـ ـ ــارة ت ـ ــأم ـ ــن درج ـ ـ ـ ــة اول ـ ـ ـ ــى ب ـق ـي ـمــة
/1.500.000/د.أ.
يـجــري الـبـيــع يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 2020/01/21الساعة  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 مـ ـنـ ـظ ــم ألم ــر
حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ ك ـســروان،

او تقديم كفالة وافية من احد املصارف
امل ـق ـبــولــة م ــن ال ــدول ــة وي ـت ـح ـمــل رس ــوم
ال ـت ـس ـج ـي ــل وال ـ ـ ــدالل ـ ـ ــة ،وعـ ـلـ ـي ــه اتـ ـخ ــاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق ال ــدائ ــرة ،وإال
عــد قلمها مقامًا مختارًا لــه ،كما عليه
االط ــاع على قـيــود الصحيفة العينية
العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يـبـلــغ ال ــى امل ـن ـفــذ عـلـيــه كـ ــارل نــاصـيــف
شارل صفير مجهول محل اإلقامة
ً
عـمــا بأحكام امل ــادة  409أ.م.م .تنبئكم
ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لــدي ـهــا ف ــي املـعــامـلــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رق ـ ــم  2017/2793ان ـ ـ ــذارًا
اجرائيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
االعـ ـتـ ـم ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي ش.م.ل .بــوكــالــة
املحامي ميشال مراد وناتجًا عن طلب
تنفيذ سـنــد م ـجــدول بقيمة /24372/
دوالر اميركي عدا الفوائد والرسوم.
وعليه تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام االنـ ـ ـ ـ ــذار واالوراق
املرفقة به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا
ب ــان ـق ـض ــاء م ـه ـل ــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا عـلــى
نشر هــذا االعــان وعلى تعليق نسخة
ع ـنــه وع ــن االن ـ ــذار امل ــذك ــور ع ـلــى لــوحــة
االع ــان ــات ل ــدى دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـيــروت
ليصار بعد انقضاء هذه املهلة ومهلة
االنــذار البالغة عشرة ايــام الــى متابعة
ً
الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم اصـ ــوال حـتــى الــدرجــة
األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
ازدهار عاصي

إعالن عن فقدان سند تمليك بحري
ت ـف ـيــد امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـن ـقــل ال ـب ــري
والـ ـبـ ـح ــري ان ش ــرك ــة فــان ـت ـيــل ش.م.ل.
قـ ـ ــد ت ـ ـقـ ــدمـ ــت بـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ـح ــري ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
ملــركــب الـنــزهــة املـسـمــى  VANDA-Iذي
املواصفات التالية:
رقــم سـنــد التمليك الـبـحــري األســاســي:
5600
رقم تسجيل الزورق/1651 :جونية
تــاريــخ ومـكــان اإلن ـشــاء 2001 :االم ــارات
العربية املتحدة
ي ـم ـكــن مل ــن ل ــدي ــه اي اع ـ ـتـ ــراض ال ـت ـقــدم
م ــن رئ ــاس ــة م ــرف ــأ جــون ـيــة خـ ــال مـهـلــة
خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا
اإلعالن ،لالتصال هاتف – 09/933818
03/958751
رئيس مرفأ جونية
املهندس البحري بطرس نافع
اعالن مناقصة عمومية
يـعـلــن ات ـحــاد بـلــديــات قـضــاء ص ــور عن
رغ ـب ـت ــه ف ــي اج ـ ــراء م ـنــاق ـصــة عـمــومـيــة
لتنفيذ اشـغــال تعبيد طــرقــات وإنـشــاء
حــوائــط دعــم فــي عــدد مــن بـلــدات قضاء
صور.
على الراغبني في االشتراك باملناقصة
الحصول على نسخة من دفتر الشروط
الـ ـ ـخ ـ ــاص م ـ ــن قـ ـل ــم االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اعـ ـتـ ـب ــارًا
م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر ه ــذا اإلع ـ ــان ول ـغــايــة
الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم
الـثــاثــاء ،بتاريخ  2019/9/17مــن مقر
ات ـح ــاد ب ـلــديــات ق ـض ــاء ص ــور – ش ــارع
ال ــزي ــات – م ـقــابــل امل ـح ـك ـمــة الـجـعـفــريــة
الطابق الرابع.
تسلم العروض باليد الى قلم االتحاد،
ع ـل ــى ان تـ ـك ــون آخ ـ ــر م ـه ـلــة الس ـت ـق ـبــال
العروض يوم الثالثاء  2019/9/17عند
الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وت ـ ـجـ ــري ج ـل ـس ــة فـ ــض ال ـ ـعـ ــروض ي ــوم
الـثــاثــاء  2019/9/17الـســاعــة الحادية
عشرة والنصف صباحًا.
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
املهندس حسن دبوق
إعالن من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب الياس مارون صادر بصفته وكيل
ايفيت حبيب عون زوجة مارون صادر
سند تمليك بــدل عن ضائع في العقار
رق ــم  428م ــن مـنـطـقــة ب ــزح ــل الـع ـقــاريــة
قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

◄ مطلوب ►
Université
d'AL-KAFAAT
Campus de Ain-Saadeh
Offre d'emploi:
Chef du département
Gestion des Hotels

Cv au: lenaawiki@gmail.com

◄ خرج ولم يعد ►
ه ـ ــرب ـ ــت ال ـ ـخ ـ ــادم ـ ــة االثـ ـي ــوبـ ـي ــة
MASTEWAL SENDEK AGEGNEHU
م ــن م ـن ــزل م ـخ ــدوم ـه ــا ب ـتــاريــخ
 ١٥/٧/٢٠١٩الرجاء ممن يعرف
عنهما شيئا االتصال على الرقم
76790107

