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إعالنات

العالم
◄ وفيات ►

تقرير
إذا حاول «أزرق أبيض» االستناد إلى كتلة عربية ِّ
مرجحة ،فسيفقد «المشروعية اليهودية» (أ ف ب)

إنتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
الحاج علي إبراهيم محمد
أوالده :س ـه ـي ــل والـ ــدك ـ ـتـ ــور مــالــك
والدكتور أسامة واملرحوم محمد.
شقيقاه :محمود وإبراهيم.
أصـهــرتــه :ريــاض محمد واملــرحــوم
محمد صبرا وحسن عقيل وأحمد
حرقوص ومحمد شــري والدكتور
حسن سويد.
ّ
وق ــد ُص ــل ـ َـي عـلــى جـثـمــانــه الـطــاهــر
َ
ووري فـ ــي ثـ ـ ــرى جـ ـب ــان ــة روضـ ــة
ّ
الشهيدين.
َيـتـقـ ّـبــل آل الـفـقـيــد ال ـت ـعــازي الـيــوم
اإلثـ ـ ـن ـ ــن الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـ ــي  23أي ـ ـلـ ــول،
فـ ــي ق ــاع ــة ال ـج ـم ـع ـ ّـي ــة اإلس ــام ـ ّـي ــة
لـلـتـخـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ،قـ ــرب مــؤسـســة
خطيب وعلمي من الساعة  4عصرًا
ً
مساء.
وحتى 7
للفقيد الرحمة ولـكــم عظيم األجــر
ّ
والثواب.
اآلسفون :آل محمد ورحال وعموم
أهالي بلدة طيرحرفا.

ل ـج ـنــة صـ ـن ــدوق ت ـعــاضــد وت ـقــاعــد
الكتاب العدل
تنعي الزميل املرحوم الكاتب العدل
األستاذ غسان سمعان الخوري
مــؤســس لجنة صـنــدوق التعاضد
والتقاعد ورئيسها السابق
س ــائ ـل ــن الـ ـل ــه ان ي ـت ـغ ـمــد ال ـف ـق ـيــد
ب ــواس ــع رح ـم ـتــه ،وان يـلـهـمـنــا مع
أهله وذويه الصبر والسلوان.

انطالق مسار التأليف الحكومي في إسرائيل:

تعطيل متبادل ...في انتظار القضاء
علي حيدر
أنتجت االنتخابات اإلسرائيلية ،بفعل
االن ـق ـس ــام ــات ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـحــزب ـيــة،
خــريـطــة سياسية مـعـقــدة تمنح أكثر
م ــن كـتـلــة وحـ ــزب ف ــي الـكـنـيـســت الـ ــ22
الـقــدرة على عرقلة تشكيل الحكومة،
مــن دون أن تكون لــه فــي الــوقــت نفسه
الـ ـ ـق ـ ــدرة وح ـ ـ ــده ع ـل ــى ت ـش ـك ـي ـل ـهــا .فــا
تـ ـح ــال ــف رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـن ـيــامــن
ّ
نـتـنـيــاهــو ،يـسـتـطـيــع أن يـشــكـلـهــا من
دون أن تـنـضـ ّـم أحـ ــزاب وت ـك ـتــات من
املعسكر املـقــابــل إلـيــه ،مــع قــدرتــه على
ع ــرق ـل ــة ت ــأل ـي ـف ـه ــا ،وال ت ـح ــال ــف زع ـيــم
ح ــزب «أزرق أبـ ـي ــض» ،ب ـنــي غــانـتــس،
قادر على ذلك ،على رغم أن معارضي
نتنياهو يمتلكون أغلبية  65عضوًا،
إال أن إشـكــالـيــة اسـتـنــادهــم إل ــى كتلة
ِّ
مرجحة («القائمة املشتركة»)
عربية
ُيفقدهم «املشروعية اليهودية» .ومع
أن رئ ـي ــس حـ ــزب «إس ــرائـ ـي ــل بـيـتـنــا»،
أفيغدور ليبرمان ،قــادر على ترجيح
ّ
ال ـك ــف ــة مل ـص ـل ـحــة ن ـت ـن ـيــاهــو إن ان ـض ـ ّـم
إل ـي ــه ،ف ــإن ــه أع ـل ــن ال ـت ــزام ــه ال ـش ـع ــارات
التي رفعها خالل الحملة االنتخابية:
تشكيل حكومة وحــدة ليبرالية قادرة
على فــرض التجنيد في الجيش على
«الحريديم».
ّ
يــراهــن ك ــل مــن املـتـنــافـ َـســن (نتنياهو
وغانتس) على إحباط اآلخر ،على أمل
ُ
إعــادة الكرة إليه؛ ففي حال تم تكليف
غانتس بموجب املشاورات التي بدأت
ّ
يتطلع نتنياهو إلى عدم ّ
تجرؤ
أمس،
خصمه على تشكيل حكومة تستند
إلى أصوات عربية ،وبذلك ينتقل إليه
التكليف بعد انـتـهــاء امل ــدة القانونية

ّ
( 14 + 28يــومــا) ،خاصة بعدما شكل
«بلوك» يتألف من حلفائه التقليديني
(إلـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب «ال ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــود» ،األحـ ـ ـ ــزاب
«ال ـ ـحـ ــريـ ــديـ ــة»« :ش ـ ـ ـ ــاس» و«ي ـ ـهـ ــدوت
هـ ـت ــوراة» و«ي ـم ـي ـن ــا») ،ه ــدف ــه حــرمــان
غ ــان ـت ــس ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة بــأغ ـل ـب ـيــة
يهودية .في املقابل ،يحرص غانتس
ع ـلــى تـظـهـيــر هــوي ـتــه األيــديــولــوج ـيــة
عبر تأكيد قربه من اليمني .وفــي هذا
اإلطار ،يقول في مقابلة مع موقع «واي
نــت» ( )2019/9/17إنــه رجــل وسطي،
لكن «من الناحية السياسية واألمنية
أم ـيــل جـ ـدًا نـحــو ال ـي ـمــن» ،م ـب ــررًا ذلــك
بأن أي تسوية مستقبلية مع السلطة
الفلسطينية ترتبط باعتبارات أمنية
ّ
ت ـت ـع ــل ــق ب ــال ـك ـت ــل االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة ،فــي
موقف يشكل أرضية مالئمة اللتحاق
أحــزاب اليمني به على أساس برنامج
س ـيــاســي م ـش ـتــرك ،ل ــوال أن نتنياهو
يـضــع الـعــراقـيــل أم ــام ه ــذا السيناريو
بهدف توفير طوق نجاة له.
وفــي حــال نجح نتنياهو فــي خطته،
ف ـهــو ي ــأم ــل أن ي ـش ـكــل ه ــاج ــس إجـ ــراء
ان ـت ـخ ــاب ــات ثــال ـثــة ع ــام ــل ض ـغــط على
بـعــض األط ـ ــراف فــي املـعـسـكــر امل ـضـ ّ
ـاد
لــان ـض ـمــام إل ـي ــه لـتـشـكـيــل الـحـكــومــة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن ـ ــه ي ـض ــع رهـ ــانـ ــا عـلــى
ال ـت ـط ــورات اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي يـمـكــن أن
ت ـم ـث ــل ع ــام ــل دف ـ ــع إض ــافـ ـي ــا فـ ــي ه ــذا
االتـجــاه .أمــا غانتس ،فيراهن على أن
يشكل امل ـســار الـقـضــائــي ال ــذي ينتظر
نتنياهو ضغطًا معاكسًا على تحالف
اليمني ،بمن فيه «الليكود» ،لالنضمام
إليه .وفي هذا اإلطار ،تتحدث تقديرات
قــانــونـيــة ف ــي إســرائ ـيــل ع ــن أن جلسة
االستماع التي سيحضرها نتنياهو

ّ
ستقيد
على خلفية اتـهــامــه بالفساد
قــدرتــه عـلــى ال ــذه ــاب نـحــو انـتـخــابــات
ثالثة ،في حال قرر املستشار القضائي،
أفيحاي مندلبليت ،تقديم الئحة اتهام
بحقه ،ألن قرار «املحكمة العليا» ّ
يقيد
تكليف عضو كنيست متهم في الوقت
نفسه بالفساد بتشكيل الحكومة .مع

إشكالية نتنياهو
أن المسار القضائي
يتوازى مع مسار
تشكيل الحكومة

ذلــك ،يتسلح أنصار نتنياهو بمقولة
أن رئيس الحكومة تنتهي واليته فقط
بعد إدانته في قــرار حكم نهائي ،وأن
ما ينطبق على ال ــوزراء الذين يفرض
عـلـيـهــم ال ـق ــان ــون االس ـت ـقــالــة ف ــي حــال
توجيه الئحة اتهام بحقهم ال ينطبق
على رئيس الحكومة.
اإلشـ ـك ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــه ن ـت ـن ـيــاهــو
اآلن هــي أن املـســار القضائي يـتــوازى
م ــع م ـس ــار تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،إذ من
امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن يـ ــدلـ ــي بـ ــإفـ ــادتـ ــه أم ـ ــام
مندلبليت في الثاني من الشهر املقبل،
في وقت تشي فيه التوقعات بأن القرار

ف ــي شـ ــأن ت ـقــديــم الئ ـح ــة اتـ ـه ــام ضــده
س ـي ـكــون ف ــي ال ـش ـهــر ال ـتــالــي (تـشــريــن
الـثــانــي /نوفمبر) .وإذا مــا صـ ّـح ذلــك،
فقد ُيتخذ قرار في هذا الشأن في ذروة
امل ـ ـشـ ــاورات االئ ـت ــاف ـي ــة ،ع ـلــى اعـتـبــار
أن التكليف سيستنفد  -وفــق مــا هو
ظاهر إلــى اآلن  -وقته الــذي يصل في
حـ ّـده األقـصــى إلــى  70يــومــا .لكن مــاذا
لو تم تقديم التماسات أمام «العليا»،
وه ــو امل ـ ّ
ـرج ــح ،ح ــول تكليف نتنياهو
بتشكيل الحكومة؟ عندئذ سيضطر
امل ـس ـت ـش ــار ال ـق ـض ــائ ــي إل ـ ــى أن ي ـقــدم
ص ــورة دقـيـقــة ع ــن ال ــوض ــع الـقــانــونــي
لرئيس الوزراء أمام املحكمة كي تتخذ
األخيرة قرارًا حاسمًا.
فــي كــل األحـ ــوال ،مــا تشهده إسرائيل
على املستويني الحكومي والقضائي
أمر غير مسبوق في تاريخها ،خاصة
أن أحــد املــرشـحــن لتشكيل الحكومة
ً
يواجه في الوقت نفسه احتماال كبيرًا
جدًا باتهامه رسميًا بالرشوة وخيانة
األم ــان ــة .وال ــاف ــت أي ـضــا أن لـيـبــرمــان
حقق نجاحًا نسبيًا فــي االنتخابات،
ب ــل ق ــد ي ـك ــون ال ـف ــائ ــز األول بـمـعــايـيــر
مـعـيـنــة ب ـعــدمــا ث ـبــت دوره كــ«بـيـضــة
القبان» في تشكيل الحكومة الجديدة.
ول ـيــس م ــن املـبــالـغــة ال ـق ــول إن مصير
نتنياهو السياسي والـحـكــومــي بات
مــرت ـب ـطــا ب ـم ــوق ــف رئ ـي ــس «إس ــرائ ـي ــل
ب ـي ـت ـن ــا» ،ف ـي ـمــا ي ــاح ــظ أن ل ـي ـبــرمــان
اكتفى فــي كــل السجال القائم بتأكيد
شـ ـع ــارات ــه ال ـت ــي رف ـع ـه ــا ،وهـ ــي مـنـبــع
م ـش ـك ـل ــة ن ـت ـن ـي ــاه ــو :حـ ـك ــوم ــة وح ـ ــدة
علمانية من دون «حريديني» ،تشارك
فيها ثالث كتل هي« :الليكود» و«أزرق
أبيض» و«إسرائيل بيتنا».

رقدت على رجاء القيامة
أدمه نايف الجضم (أم ناجي)
أرمـ ـ ـل ـ ــة املـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــوم إس ـ ـب ـ ــر مـ ـخ ــول
البرهون
أبناء الفقيدة :ناجي وزوجته أمال
حداد وعائلتهما
غـ ـس ــان وزوج ـ ـتـ ــه س ـ ـ ــوزان مــوســى
وعائلتهما
زي ـ ـ ـ ـ ــاد وزوج ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه عـ ــري ـ ـبـ ــة رسـ ـت ــم
وعائلتهما
ب ـن ــات ـه ــا :ن ـج ــا وزوج ـ ـهـ ــا يـعـقــوب
إبراهيم وعائلتهما
نـ ـج ــات وزوجـ ـ ـه ـ ــا م ــال ــك ال ـخ ــول ــي
وعائلتهما
لــوريــس وزوجـهــا حسني البيطار
وعائلتهما
ميليا وزوجـهــا جرجس أنــدراوس
وعائلتهما
شقيقاتها :نــاهــدة وزوجـهــا غــازي
فاخوري وعائلتهما
دع ـ ـ ــد وزوج ـ ـ ـهـ ـ ــا دع ـ ـ ـ ــاس إسـ ـح ــاق
وعائلتهما
هنا وزوجها عزيز ديب وعائلتهما
ع ــائ ـل ــة ش ـق ـي ـق ـهــا امل ـ ــرح ـ ــوم لـطـفــي
الجضم
عــائـلــة شقيقتها املــرحــومــة لطيفة
أرملة املرحوم يوسف األسعد
وعـ ـم ــوم ع ــائ ــات ش ـ ــدرا يـنـعــونـهــا
إليكم
تقبل الـتـعــازي الـيــوم االثـنــن وغـدًا
الثالثاء  23و  24أيـلــول ابـتـ ً
ـداء من
ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ول ـغــايــة
ً
مساء في صالون
الساعة السادسة
كنيسة القيامة للروم األرثــوذكــس
مار تقال( ،الحازمية).
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2027
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ش ــرك ــة Taj Trading
 S.A.R.Lوك ـي ــاه ــا امل ـح ــام ـي ــان سـمـيــر
سعاده وادولف الدبس
املـنـفــذ عـلـيــه :ح ـســام عـبــد ال ـكــريــم شــري
حارة حريك  -الشارع العريض بملكه
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :قـ ـ ـ ــرار اس ـت ـئ ـنــافــي
اساس  2016/2املبلغ  48264491ل.ل .و
 $ 123559.80عدا اللواحق.
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز- 2016/11/11 :
تاريخ تسجيله2016/11/24 :
ً
اوال :املـ ـط ــروح لـلـبـيــع 2400 :س ـهــم من
العقار  /449/قسم  27حارة حريك:
مكتب مؤلف من  3غرف وحمام الطابق
انترسول ولــدى الكشف تبني ان القسم
م ــؤل ــف مـ ــن غ ــرف ـت ــن م ـف ـت ــوح ـت ــن عـلــى
بعضهما البعض وغرفة مدخل وحمام
 ي ـش ـتــرك بـمـلـكـيــة ال ـحــق املـخـتـلــف رقــم - 1مخالفة بـنــاء راج ــع القسم  - 2عدل
الـ ـنـ ـظ ــام ب ـم ـل ـف ــه  -اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار دعـ ــوى
ت ـع ـهــد وت ـف ــوي ــض م ـق ــدم م ــن م ــال ــك هــذا
القسم بــدفــع الــرســومــات املتوجبة على
املخالفات املرتكبة وعــدم املطالبة باي
تعويض من الدولة او البلدية.
مساحته  /78/م 2تقريبًا.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/117000/ :د.أ - .الـ ـط ــرح
بـعــد الـتـخـفـيــض  %5و %3و %7و:%5
/57153.415/د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـحــدد
موعد املــزايــدة نهار الجمعة الــواقــع في
 2019/10/11الساعة العاشرة صباحًا
امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا باملعاملة
التنفيذية رقم 2018/149
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
املـ ـنـ ـف ــذ :بـ ـن ــك ب ـ ـيـ ــروت ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املـحــامــي جــوزيــف شـحــادة املنفذ عليه:
خالد عبدالقادر حمزة مقيم بمرياطة
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
ً
بيروت عدد  2017/2040تحصيال للدين
البالغ  753.688.95ل.ل .و  $ 14.988.16و
 156608يورو عدا الرسوم والفوائد
تاريخ محضر وصف العقار2018/12/6 :
تاريخ تسجيله2019/01/21 :
املطروح للبيع - 1 :العقار  300مرياطه
قطعة ارض مقابل جــامــع املـجــد عليها
مـعـمــل خ ـفــان مـكـشــوف وم ـع ــدات لصب
الباطون مسقوفة باالترنيت وطابقني
بمساحة 60م ،2للطابق للعمال يصل
ال ـع ـق ــار ب ــال ـط ــرق الـ ـع ــام ط ــري ــق فــرعـيــة
م ـع ـب ــدة وق ــري ـب ــة م ــن املـ ـ ـن ـ ــازل ،مـســاحــة
العقار 2163 :م ،2بدل التخمني684900 :

 $بدل الطرح.$ 410940 :
 2352.942 - 2سهم بالعقار  /701/أردة
قـطـعــة ارض غ ـيــر مـبـنـيــة فـيـهــا زي ـتــون
يصل العقار بالطرق العام طريق فرعية
م ـع ـب ــدة وق ــريـ ـب ــة م ــن امل ـ ـنـ ــازل بـمـنـطـقــة
حــديـثــة ومـطـلــة ،مـســاحــة ال ـع ـقــار1391 :
م ،2بدل التخمني $ 272745 :بدل الطرح:
.$ 163647
 - 3الـعـقــار  43دنـحــي قطعة ارض غير
مبنية يمكن الوصول اليها عبر طريق
معبدة فرعية متفرعة مــن نبع رشعني
ق ــري ــب م ــن ال ـط ــري ــق الـ ـع ــام ف ـيــه اش ـجــار
منبسط ومزروع خضار مساحة العقار:
825م ،2بـ ــدل ال ـت ـخ ـم ــن $99000 :ب ــدل
الطرح.$59400 :
مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :االرب ـ ـع ـ ــاء
 2019/10/23الـســاعــة  1:30ب.ظ .أمــام
رئــاســة ال ــدائ ــرة لـلــراغــب بــال ـشــراء وقبل
املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة دف ـ ــع ب ـ ــدل ال ـط ــرح
بصندوق مــال زغــرتــا او بموجب شيك
م ـصــرفــي م ـس ـحــوب ألم ــر رئ ـي ــس دائ ــرة
تـنـفـيــذ زغ ــرت ــا واتـ ـخ ــاذ م ـق ــام ل ــه ضمن
الــدائــرة واالط ــاع على قيود الصحيفة
العينية للعقار ودفــع رســوم التسجيل
والداللة البالغة .%5
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
إعالن
ت ـع ـل ــن م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن ـهــا
وضـ ـ ـع ـ ــت ق ـ ـيـ ــد الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة
لقسم بعبدات ولغاية إصــدار شهر ايار
 2019توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى امل ـش ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـس ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة ،املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ــى
تسديدها في القسم املعني خالل مهلة
اسـ ـب ــوع ــن مـ ــن ت ــاريـ ـخ ــه ت ـح ــت طــائ ـلــة
قطع الـتـيــار الكهربائي عنهم ،واتـخــاذ
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل
الى الغاء اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن التفاصيل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2019/9/18
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 1506
إعالن تلزيم
تـقــديــم ورق ــة وط ـبــع ال ـجــريــدة الرسمية
ومالحقها ومحاضر جلسات
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ومـ ـ ـ ــا ش ــابـ ـهـ ـه ــا مــن
املنشورات الرسمية
الساعة العاشرة من يوم االثنني الواقع
فيه الرابع عشر من شهر تشرين االول
 ،2019ت ـج ــري ادارة امل ـن ــاق ـص ــات ـ ـ ـ ـ في
م ــرك ــزه ــا ال ـك ــائ ــن ف ــي ب ـنــايــة ب ـي ـضــون ـ ـ
شـ ـ ــارع ب ـ ـ ــوردو ـ ـ ـ ـ ال ـص ـن ــاي ــع ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت،
لحساب املديرية العامة لرئاسة مجلس
الـ ـ ــوزراء  -مـنــاقـصــة تـلــزيــم تـقــديــم ورق
وط ـب ــع ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ومــاحـقـهــا
ومحاضر جلسات مجلس الـنــواب وما
شابهها من املنشورات الرسمية.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت/150.000.000/ :ل.ل.
فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر

ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
لرئاسة مجلس الوزراء.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات بالحلول
املفتش العام
م .جالل سليمان
التكليف 1505
إعالن تلزيم صيانة خزائن األرشيف الثابتة
واملتحركة
لزوم وزارة املالية  -مديرية املالية العامة
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة وال ـن ـص ــف م ــن ي ــوم
االربـعــاء الــواقــع فيه الثالث والعشرون
م ــن ش ـهــر ت ـشــريــن االول  ،2019تـجــري
ادارة املناقصات ـ ـ في مركزها الكائن في
بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ الصنايع
ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة املالية مديرية
املالية العامة  -مناقصة تلزيم صيانة
خزائن األرشيف الثابتة واملتحركة.
ـ ـ التأمني املؤقت/25.000.000/ :ل.ل .فقط
خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية ال
غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والحصول عليه مــن مــن وزارة املالية -
مديرية املالية العامة  -مديرية الشؤون
االدارية  -دائرة شؤون املوظفني واللوازم
واملحاسبة  -رياض الصلح  -بيروت.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـ ــى ادارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات بالحلول
املفتش العام
م .جالل سليمان
التكليف 1503
اعالن
تعلن بلدية كفرسلوان عن اجراء مزايدة
بطريقة الظرف املختوم لتلزيم مساحة
/1.000/م 2ال ــف مـتــر مــربــع فــي العقار
رق ــم  /1435/م ـشــاع بـلــديــة كـفــرسـلــوان
م ـن ـط ـقــة ال ـت ــوي ـت ــي الـ ـعـ ـق ــاري ــة ل ـل ـمــوقــع
املجهز بعامود إرسال للبث التلفزيوني
والـهــاتــف مــع كــامــل الـتـجـهـيــزات الفنية
الالزمة له.
وق ــد حـ ـ ّـدد مــوعــد امل ــزاي ــدة ي ــوم االث ـنــن
الواقع في  2019/10/14الساعة الثانية
عشر ظهرًا في مركز البلدية.
يمكن االطالع على دفتر الشروط العائد
ل ـهــذا ال ـت ـلــزيــم ف ــي مــركــز ال ـب ـلــديــة طيلة
اوقات الدوام الرسمي.
كفرسلوان في 2019/9/16
رئيس بلدية كفرسلوان
م .بسام رفيق حاطوم
التكليف 1499
إعالن
تجري بلدية صيدا عند الساعة الثانية
ع ـش ــر م ــن ظ ـه ــر ي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء امل ــواف ــق
 2019/10/15في مركزها صيدا  -مبنى
القصر البلدي( ،مناقصة عامة) بطريقة
تقديم اسـعــار بــالـظــرف املـخـتــوم املغفل
لتلزيم:
 - 1ت ـقــديــم أل ـب ـســة عـسـكــريــة وريــاض ـيــة
لعناصر سرية اإلطفاء لعام .2019
 - 2تقديم ألبسة رسمية ل ــزوم عناصر
الشرطة البلدية في صيدا.
تقبل طلبات االشتراك وتسلم باليد الى
قلم البلدية لغاية الساعة الثانية عشر
م ــن ظ ـهــر آخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل يـسـبــق ال ـيــوم
املـحــدد للتلزيم مصحوبة بالتأمينات
واملستندات املطلوبة.
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
ال ـخ ــاص يــوم ـيــا وخـ ــال اوق ـ ــات الـ ــدوام
الرسمي في مركز بلدية صيدا  -أمانة
السر  -الطابق الثالث.
صيدا في 2019/9/16

رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد زهير السعودي
التكليف 1498
إعـالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دفـتــر الـشــروط
ال ـخــاص لـ ـ «تـلــزيــم اش ـغــال حــف وده ــان
وص ـي ــان ــة اعـ ـم ــدة خ ــط ال ـت ــوت ــر ال ـعــالــي
اولي  -مركبة  66ك.ف .العائد للمصلحة
الوطنية لنهر الليطاني» .يمكن االطالع
على دفتر الشروط واستالم نسخة عنه
ضمن الدوام الرسوم في مكتب مصلحة
الصفقات في ش .بشاره الخوري ،بناية
غناجه ،ط 4مقابل دفع مبلغ /200،000/
ل.ل .نـقـدًا إلــى صـنــدوق املصلحةَّ .
تقدم
العروض باليد إلى القلم املركزي حتى
ظهر يوم الثالثاء  ،2019/10/22وتفض
فــي جلسة علنية الـســاعــة الـعــاشــرة من
صباح اليوم التالي على العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 1496
اعالن
من امانه السجل العقاري في الشوف
طلب هيثم خليل جمال الدين بوكالته
ع ــن ح ـس ــام سـلـيــم راس ـب ـي ــه وك ـي ــل امــن
ع ـ ـصـ ــام ع ـط ــال ـل ــه س ـ ـنـ ــدي م ـل ـك ـي ــة ب ــدل
ضائع للقسمني  8و 9فــي العقار 1538
السمقانية.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا

امني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
اعالن
من امانة السجل العقاري في عاليه
ط ـلــب ع ـم ــاد سـعـيــد ح ـي ــدر وك ـي ــل ربـيــع
ش ـك ـي ــب م ـ ـنـ ــذر مل ــوك ـل ـي ــه خـ ــالـ ــد وام ـ ــن
وم ـح ـم ــود خـلـيــل ت ـي ـمــانــي ورثـ ــة خليل
مـحـمــود التيماني س ـنــدات تمليك بــدل
ضائع للعقارين  676و 677وعن حصته
في العقارين  1188و 824عيتات.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
اعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي مريانا عناني
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك بـ ـي ــروت والـ ـب ــاد الـعــربـيــة
ّ
ش.م.ل .ال ــذي ح ــل مـحــل املـنـفــذ األصـلــي
محمد عيتاني.
املنفذ عليه :ماهر رفيق مروش
رقم املعاملة التنفيذية2012/1264 :
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ي ــوم الـجـمـعــة ال ــواق ــع ف ــي 2019/10/4
ال ـســاعــة  ،13.30ال ـس ـيــارة رق ــم  7000ط
م ــارك ــة ك ــادي ــاك  ESCALADEتــاريــخ
الـ ـصـ ـن ــع  ،2019ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح املـ ـح ــدد
ل ـل ـس ـيــارة وال ـل ــوح ــة /28000/د.أ .على
الــراغــب بــاالشـتــراك الـحـضــور شخصيًا
فـ ــي املـ ــوعـ ــد امل ـ ـحـ ــدد أع ـ ـ ــاه الـ ـ ــى م ـك ــان
الـبـيــع م ــرآب ب ــدران فــي منطقة شاتيال
مصحوبًا بالثمن نقدًا وخمسة باملاية
رسم داللة.
مأمور التنفيذ وجدي القزي

◄ مطلوب ►
A professional
institution is looking
for senior accountant
& assistant finance
manager - CV to:

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

lenaawiki@gmail.com

◄ للبيع ►
عقار كورنيش النهر  /االشرفية
– خلف TVA
 1200مـ ــم زاويـ ـ ـ ــة ( %20ش ــرك ــة)
/$4000م 76679391 -

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

