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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►
قضية

ناغورني قره باغ:
صراع الهوية والهوى
ستيباناكيرد  -محمد نور الدين
ال يغفر األرمــن للحلفاء املنتصرين في الحرب العاملية
األولى كيف رسموا حدود الخرائط الجديدة في القوقاز.
ّ
فالغرب املنتصر ،وخصوصًا فرنسا وبريطانيا ،تخلى
عــن خريطة سيفر لعام  .1920كــان يمكن بموجبها أن
تظهر أرمينيا الغربية املستقلة ،وكــان يمكن أن يكون
ج ـب ــل أرارات م ــن ض ـم ــن حـ ـ ــدود هـ ــذه األرم ـي ـن ـي ــا ال ـتــي
ظهرت الحقًا في مكان آخــر ضمن االتحاد السوفياتي.
لــذا ال يجد األرم ــن فــي أرمينيا وفــي كــل الـعــالــم ب ـ ّـدًا من
االكتفاء بالنظر إلى رمزهم األول من وراء الحدود على
بعد بضعة كيلومترات منها ،والتقاط الصور بحسرة
ّ
واضحة .لكن ما يشفع لألرمن أن الجبل  /الرمز يظلل
عاصمتهم يريفان بهيبة وسطوع ،ولو كان يبعد عنها
ّ
أكثر مــن  60كلم ،تمامًا كما يطل قاسيون على دمشق
ّ
وكما يطل صنني على بيروت.
ربما لو لم ينسحب ثوار البلشفية من اتفاقية سايكس
 بـيـكــو ويـكـشـفــوا أس ــراره ــا ،ل ـكــان أرارات حـتـمــا داخــلال ـج ـغــراف ـيــا األرم ـن ـي ــة .إل ــى ه ــذا ال ـح ـ ّـد تـعـيــش أرمـيـنـيــا
ّ
واألرمن صدام الهوية والهوى .الهوية ،التي يحرص كل
األرمــن على حمايتها ،تجد نفسها في الغرب أميركية
الـ ـه ــوى ،فـيـمــا ف ــي ال ـش ــرق مــرتـبـطــة أك ـث ــر ب ــال ـض ــرورات
ّ
الجيوستراتيجية ،وبالتالي التظلل بروسيا شيوعية
كانت أو بوتينية في مواجهة «العدو» التاريخي تركيا.
بــن حـ ّـدي تركيا وأذربـيـجــان ،يعيش األرم ــن تاريخهم.
النزعة القومية هــي التي تـ ّ
ـوحــد األذري ــن واألت ــراك .أما
النزعة املذهبية ،فتبدو خارج الصراع مع وقوف إيران
الشيعية بـحــزم إلــى جــانــب أرمينيا وإل ــى جــانــب إقليم
«أرتساخ  -ناغورني قره باغ».
عـلــى رغ ــم خـصــوصـيــة ال ـهــويــة ،فــإن
يريفان سوفياتية الــروح ،بعمارتها
الواسعة
الصلبة الجميلة وطرقاتها
ّ
النظيفة وحدائقها الخضراء الغناء.
ال ي ـخ ـت ـلــف اثـ ـن ــان ع ـل ــى أن يــري ـفــان
متحف طبيعي ،وساحاتها الرئيسة
مـلـتـقــى ال ـص ــروح الـثـقــافـيــة والـفـنـيــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـح ــول إل ـ ـ ــى عـ ـص ــف أل ـ ـ ــوان
م ــع «ش ـ ــروق» الـلـيــل وإلـ ــى مـهــرجــان
موسيقى تراثية وحديثة في آن.
أمـ ــا الـ ـن ــاس ،الـ ـع ــادي ــون خ ـصــوصــا،
ال ــذي ــن يـ ـتـ ـه ــادون ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع فــا
ت ـل ـمــح ف ــي ع ـيــون ـهــم س ـ ــوى سـكـيـنــة
عميقة مثلومة وشجية .هناك إحساس بأنهم تاريخيًا
«م ـظ ـل ــوم ــون» ،ت ـمــامــا ك ـمــا الـشـيـعــة ال ــذي ــن ال يـ ــرون في
َ
يتراء ون في جامع
الحسني سوى إمام املظلومني وحيث
يريفان األزرق الجميل بإمامة الشيخ محمود موحدي
ف ــر .لـكــن مـشــرقـيــة األرمـ ــن املـتـ ّ
ـأصـلــة الـطــالـعــة مــن جبال
ّ ُ
مشرئبة ،تضفي إباء وعنفوانًا وتصميمًا تطبع
عالية
الشعوب التي تشعر دائمًا بالقلق على الهوية واملصير.

ّ
ويتحجج األرمن في
أذربيجان وإعالن نفسها جمهورية.
ذلك بأن ناغورني قره باغ  /أرتساخ كانت قبل عام 1920
ّ
يضمها الــروس إلى أذربيجان،
جزءًا من أرمينيا قبل أن
وأن امل ـســار «الـطـبـيـعــي» أن تـعــود قــره بــاغ إلــى مــا كانت
عليه قبل عــام  1920وأن تنضم مــن جديد إلــى أرمينيا.
لكن دون ذلــك عقبات قانونية كــون أرتـســاخ في القانون
الــدولــي ال تــزال منطقة حكم ذاتــي ضمن أذربـيـجــان ،ولو
ضمت أرمينيا أرتساخ فإن ذلك ُ
سيعتبر إعالن حرب على
ّ
أذربيجان .لذلك ،اختط أرمن قره باغ مسارًا مختلفًا ،وهو
ّ
إعالن الجمهورية في  2أيلول  1991كحل يمكن أن يؤدي
إل ــى ال ـهــدف األســاســي وه ــو فــك االرت ـب ــاط عــن أذربـيـجــان
والعمل على كسب االعتراف الدولي بها .وهو أمر ال يبدو
متيسر في َ
ّ
املديني القريب أو املتوسط ،خصوصًا في
أنه
ّ
ظ ــل تحكم ت ــوازن ــات املـصــالــح فــي مــواقــف ال ــدول وأولـهــا
ال ــدع ــم األم ـيــركــي لـتــركـيــا وأذربـ ـيـ ـج ــان .م ــع ذلـ ــك ،يحشد
أرمن قره باغ لدعم قضيتهم بعقد املؤتمرات ،آخرها في
ستيباناكيرد ،وتكثيف االت ـصــاالت وط ــرح القضية في
وتشكيل رأي عام ضاغط في العديد من
املحافل الدولية
ّ
البلدان والعواصم املؤثرة وال سيما في الواليات املتحدة
األميركية .وما يلفت هنا أن حزب «الطاشناق» ،الناشط
األول وشـبــه الــوحـيــد ،مـنــذ نـهــايــة ال ـقــرن الـ ــ 19دفــاعــا عن
القضية األرمنية هو املـحـ ّـرك األول للدفاع عن ناغورني
ق ــره بـ ــاغ ،فـيـمــا ه ــو مـحــاصــر وم ـح ـظــور وح ـتــى مـ َ
ـاحــق
ّ
فــي أرمـيـنـيــا نفسها وغـيــر مـمــثــل ال فــي الـبــرملــان وال في
الحكومة!
ّ
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مــا يعقد
ٍ
ُ
كــانــت خ ــارج منطقة الـحـكــم الــذاتــي وتـعـتـبــر فــي الـقــانــون
ً
ّ
ال ــدول ــي احـ ـت ــاال .وه ــو م ــا م ــك ــن ق ــره ب ــاغ م ــن أن تتصل
جغرافيًا وبشكل كــامــل مــع أرمينيا
ّ
في انتظار إيجاد حل نهائي لها.
ف ـ ــي أرمـ ـيـ ـنـ ـي ــا ويـ ــري ـ ـفـ ــان ال ت ـس ـمــع
س ــوى كلمة «تــركـيــا أو ت ــرك ــي» ،لكن
ف ــي أرتـ ـس ــاخ ال ت ـس ـمــع سـ ــوى كلمة
«أذربيجان أو أذري» .وهذا طبيعي،
ّ
فالهم الداهم في قره باغ هو العالقة
مع أذربيجان فيما العالقة مع تركيا
هي ّ
الهم الدائم في أرمينيا.

يحشد أرمن قره باغ
لدعم قضيتهم بعقد
المؤتمرات ،وآخرها في
ستيباناكيرد

ّ
ظل أرارات

ّ
فــي كــل املجتمعات التي تــواجــه تـحـ ّـدي الهوية العرقية
والدينية الــدائــم ،يتقدم الـحــرص على املحافظة عليها
ّ
بكل الطرق املمكنة .لكن املجازر التي ّ
تعرض لها األرمن
ّ
ف ــي ال ــدول ــة ال ـع ـث ـمــان ـيــة ف ــي عـ ــام  1915ت ـقــع خ ـ ــارج كــل
السياقات ،حيث تحفر ذكرى «اإلبادة» في ذاكرة األرمن
منذ أكثر مــن  104أع ــوام .مــن تلة موقع متحف اإلب ــادة،
املنعتقة في موسيقى جنائزية تشبه الصمت الخاشع،
تنبسط يريفان ُ
ويرى في األفق البعيد جبل أرارات الذي
ّ ً
كان في ذروة الحر ،مكلال ببعض الثلج.
انتهت مـحــاوالت التقريب بــن تركيا وأرمينيا واألرم ــن،
والتي بدأت في عام  ،2005إلى فاجعة دراماتيكية في العام
املــاضــي ،بتمزيق الــوثــائــق الـتــي تبادلها وزي ــرا خارجية
الطرفني في زوريــخ في عام  ،2009واعتبار ما جرى كأنه
لم يكن .أنقرة ترى أن التاريخ النهائي للمجازر لم ُيكتب
بعد ،والــذي يكتبه هم املــؤرخــون وليس رجــال السياسة،
فيما يرى األرمن أن األمور غير قابلة للنقاش ومحسومة
ْ
يقل غير ذلك َ
يسع
في أن ما جرى كان «إبادة ونص» ،ومن
للتهرب من ّ
ّ
تحمل املسؤولية واالعتراف والتعويض.
أض ــاف تـفـكــك االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي إل ــى «جـ ــدول هـمــوم»
األرم ــن بـنـدًا  /هـ ّـمــا جــديـدًا ،قــد ال يشكل لهم إزعــاجــا ،بل
يعتبرون أن ــه ،رغــم مـخــاطــره ،إنـجــاز لنضالهم القومي،
وهــو مسألة نــاغــورنــي قــره ب ــاغ ،أو كما يسميها األرمــن
«أرت ـس ــاخ» الـتــي تعني غــابــة أو كــرمــة اإلل ــه آرا .وبعدما
كانت على امتداد  70عامًا ذات حكم ذاتي ضمن جمهورية
أذربـيـجــان ،أعلنت فــي عــام  1991استقاللها الـكــامــل عن

الرحمن الرحيم
بسم
الله َّ
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إ َلــى َر ِّب ـ ِـك َر ِ َ ً َ ْ
ضـ َّـيــة ف ْادخ ِلي
ِ
اضـ ُـيــة مــر َ ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي جن ِتي
صدق الله العلي العظيم
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله
ننعى اليكم فقيدنا الغالي
املرحوم
الحاج جميل علي حجازي
(ابو علي)
زوجته الحاجة سامية امني قبيسي
أوالده :علي ،عباس ،عالء وشريف
ب ـنــاتــه :بــاس ـمــة ،ن ــدى ،ب ــارع ــة ،ربــى
وشيرين
اشـقــاؤه :املــرحــوم حسني والدكتور
عبد الرحيم
شقيقاته :املرحومة جميلة ،يسرا،
نجاج ،فاطمة وسميرة
أص ـ ـهـ ــرتـ ــه :ك ـ ـمـ ــال الـ ـعـ ـيـ ـس ــى ،عـلــي
سلمان ومحمد منصور
تقبل الـتـعــازي مــن الـســاعــة الثالثة
ع ـص ـرًا وح ـت ــى ال ـس ــاع ــة ال ـســادســة
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء مـ ــن ي ـ ــوم األرب ـ ـع ـ ــاء ال ــواق ــع
فــي  2019/11/20وذل ــك فــي مبنى
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي ،الرملة البيضاء ،قرب مبنی
أمن الدولة وشركة خطيب وعلمي.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
االسـ ـف ــون :آل ح ـج ــازي آل قبيسي
وعموم اهالي بلدة حبوش

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

ذهب ّ
ورمان

يفتخر أبناء قــره بــاغ بتضحياتهم،
وال سيما في معركة استعادة «جبال
ُع ـم ــر» ال ــوع ــرة جـ ـدًا والـجـمـيـلــة ج ـدًا
والغنية بالذهب ،حيث آثار التنقيب عن الذهب في بداية
تاللها واضحة جدًا ،وحيث في نقطة منها قبل نهايتها
مــركــز أمـنــي يعلن بــدء ح ــدود أرت ـســاخ الـتــي تفصلها عن
أرمينيا .هناك أيضًا ّ
ممر كلبجار الحيوي جدًا والساحر
جـدًا والــذي ذاع صيته في املـعــارك بني األذري ــن واألرمــن.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،تـحـتــل مــديـنــة شــوشــي مـكــانــة مميزة
في وجدان القره باغيني ،وكيف استعادوها من األذريني
واد عميق وشديد االنـحــدار .وال
بأعجوبة عسكرية عبر ٍ
ّ
يكل غارو كبابجيان ،سفير أرتساخ لدى الشرق األوسط،
من الشرح بالتفصيل عن معركة شوشي وطــرد األذريــن
منها .وهو نفسه يشرح بحماسة كيف ّ
رمم سكان شوشي
بـمـســاعــدة مــن إيـ ــران جــامــع شــوشــي امل ــرك ــزي ال ـقــديــم ،ذا
الـعـقــود الــرائ ـعــة مــن داخ ـل ــه ،وكـيــف حــافـظــوا عـلــى مقابر
املسلمني في باحته الخارجية.
إذا ك ــان ــت أرتـ ـس ــاخ ت ــزي ــد ع ــن م ـســاحــة ل ـب ـنــان ب ــأل ــف كلم
ّ
يتعدون الـ 150ألفًا ،وهو
(11458كلم مربع) فإن سكانها ال
ّ
ّ
عدد يشكل ،بقلته ،عبئًا على القضية .مع ذلك ،فإن مهرجان
ّ
«عيد الحصاد» الــذي ينعقد كل عام في بدايات الخريف
(زمــن نضوج الثمار) في ساحة العاصمة ستيباناكيرد
هو مناسبة ليختلط الجميع ،من رئيس الجمهورية باكو
ســاهــاكـيــان إلــى مـطــران أرت ـســاخ بــاركـيــف مارتيروسيان
واملـ ــزارعـ ــن ال ــذي ــن يـبـيـعــون مـنـتـجــاتـهــم .ك ـل ـمــات وص ــور
ّ
ـاو يغطي دخانها ساحة املدينة
وأغ ـ ٍ
ـان وموسيقى ومـشـ ٍ
حيث أيضًا القصر الرئاسي ومبنيا البرملان والحكومة
ّ
التي تجتمع كلها فــي الساحة الجبلية الطولية الشكل.
وعـنــدمــا تـســأل مل ــاذا أحـجــام الــدجــاج صـغـيــرة ،يجيبونك
بأنها طبيعية غير محقونة بالهرمونات ،وكذا بالنسبة
ّ
إلى كل أنواع الفواكه والخضار التي تجلس على عرشها
ّ
فــاكـهــة ال ــرم ــان ،رم ــز أرمـيـنـيــا وأرت ـس ــاخ ،وال ـتــي تواجهك
أينما ذهبت ،لدى بائعي العصير وفي اللوحات والحرف
اليدوية والتذكارات والقمصان ،مثلما هو األرز رمز لبنان.
وإذا كان األرز ال ُيعصر ،فإن رمان يريفان يودع عصيره
دمك ليصبح أكثر نقاوة وصفاء ونشاطًا ،في ظاهره كما
في باطنه.

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية 2019/759
طــالــب الـتـنـفـيــذ :طــونــي م ــارون الـخــونــد.
وكيله املحامي طارق مارون الخوند
املنفذ عليهم :املاسة طنوس بطرس أبي
حبيب
وازميرينا نونس فريرا وميشال رشيد
أبي فاضل عاريا بملكهم
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
محكمة الــدرجــة االول ــى فــي جبل لبنان،
الـغــرفــة الـثــالـثــة  -ال ـنــاظــرة فــي القضايا
العقارية واملتضمن بيع العقار رقم /139
عاريا.
تاريخ وصــف العقار 2017/7/9 :تاريخ
تسجيله2019/7/16 :
املطروح للبيع 2400 :سهم من العقار رقم
/139عاريا.
ارض بـعــل مشتملة عـلــى ح ــرج صنوبر
ولــدى الكشف تبني ان العقار رقــم /139
عــاريــا مستطيل الـشـكــل تـحــت مستوى
ال ـط ــري ــق ش ــدي ــد االن ـ ـحـ ــدار غ ـيــر م ـصـ ّـون
غـيــر مـجـلــل مـشـجــر صـنــوبــر غـيــر مبني
وناظرته ممتازة  -دعوى استدعاء مقدم
لجانب محكمة بداية جبل لبنان الثالثة
فــي بعبدا رقــم  2018/230جهة الدعوى
ازال ــة شـيــوع تــاريــخ الــدعــوى 2018/4/3
مصدر الــدعــوى بــدايــة مكان حفظ امللف
عاريا.
ح ـ ـ ــدوده :غ ــرب ــا  136و 133وش ــرق ــا 138
ً
وام ــاك عامة نهرية وشـمــاال  136و138
وجنوبًا .137
مساحته/836/ :م2
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن/209000/ :د.أ .الـ ـ ـط ـ ــرح:
/209000/د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقــد تحدد موعد املــزايــدة نهار الثالثاء
الواقع في  2019/12/10الساعة الحادية
عشرة صباحًا امــام رئيس دائــرة تنفيذ
بـ ـعـ ـب ــدا فـ ــي قـ ـص ــر عـ ـ ــدل بـ ـعـ ـب ــدا امل ـب ـنــى
الجديد.
ش ـ ــروط ال ـب ـي ــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بـعـبــدا او تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق الدائرة كما عليه وخالل ثالثة ايام
من قرار االحالة ايــداع باقي الثمن تحت
طائلة اعــادة املزايدة بزيادة العشر على
م ـســؤول ـي ـتــه ك ـمــا عـلـيــه وخـ ــال عـشــريــن
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دفـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
أحمد أبو خشفة
إعالن قضائي
ص ــادر عــن املحكمة الــروحـيــة االبتدائية
األرثوذكسية  -عكار.
الى املدعى عليها منال محسن النجار -
بترومني  -مجهولة االقامة.
ت ـ ــدع ـ ــوك املـ ـحـ ـكـ ـم ــة لـ ـحـ ـض ــور ال ـج ـل ـس ــة
امل ـقــررة يــوم االرب ـعــاء فــي ،2019/12/11
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــام ـن ــة ص ـب ــاح ــا ،ل ـل ـن ـظــر فــي
الدعوى املقامة من زوجك سامر طنوس
ب ـ ـمـ ــوضـ ــوع ط ـ ـ ـ ــاق ،وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـ ــالـ ـ ــذات أو
بالواسطة القانونية وإال ســوف تتابع
اإلجراءات بحقك حسب األصول.
نائب القاضي
األب بولس نصر
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تبليغ قضائي
من محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان
بعبدا الغرفة الثالثة الناظرة بالقضايا
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة بـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي م ـح ـمــد
وسـ ــام املــرت ـضــى ت ـق ــدم امل ـس ـتــأنــف بـهــاء
الدين سلمان الغريب باالستئناف رقم
 2019/249يطلب فيه االستحصال على
سندات تمليك بدل عن ضائع للعقارات
رق ـ ـ ــم  2527و 1258و 1289و/2597
كفرمتى.
لكل ذي مصلحة إب ــداء مالحظاته أمــام
قـلــم ه ــذه املحكمة ضـمــن مهلة  15يومًا
تلي النشر.
رئيسة القلم
جمانه املصري عويدات
إعالن
تعلن كـهــربــاء لبنان بــأنــه قــد تــم تعديل

م ـه ـل ــة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض لـ ـ ـش ـ ــراء ورق
مطبوعات متواصلة ملركز املعلوماتية
الرئيسي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة )1223
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/12/6عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في  18تشرين الثاني 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1855
تصويب
ورد في إعالن جريدة األخبار عدد 3902
تاريخ  2019/11/6اعالن صادر عن دائرة
تـنـفـيــذ امل ــن بــاملـعــامـلــة رق ــم 2016/446
بــالــوكــالــة املـحــامــي نــديــم ضــاهــر فــي ما
خــص العقار  6/296بيت الشعار حيث
اقتضى التصحيح في تاريخ املزايدة في
ً
 2019/12/11بدال من .2019/11/20
ل ــذل ــك ن ــرج ــو م ــن ح ـضــرت ـكــم أخ ــذ الـعـلــم
واملوافقة على ذلك.
إعالن
يـعـلــن رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة مستشفى
تـنــوريــن الـحـكــومــي عــن إج ــراء مناقصة
واسـتــدراج عــروض لشراء املــواد التالية
للعام ( 2020م ــواد غذائية ،مــواد طبية،
أدوية ،أمصال وخيوط جراحية ،معدات
طـ ـبـ ـي ــة ،ل ـ ـ ـ ــوازم م ـك ـت ـب ـيــة ومـ ـطـ ـب ــوع ــات،
م ــواد مخبرية ،مـحــارم وورق ـي ــات ،مــواد
تـنـظـيــف وتـطـهـيــر وأع ـم ــال الـتـنـظـيـفــات
واملحروقات).
تقبل العروض من  2019/11/18ولغاية
 2019/12/2ضمنًا خالل الدوام الرسمي
لدى أمانة سر اإلدارة.
تنورين في 2019/11/16
رئيس مجلس االدارة  -املدير
د .وليد حرب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب انطوان جرجي متى ودالل انطوان
مارديني وجورج وفادي وانطوان وزياد
وربيع ميشال متى بصفتهم الشخصية
سندات تمليك بدل ضائع عن حصصهم
في العقار  2489عاليه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
بالتكليف
هيثم طربيه
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب الـيــاس امـيــل الووف الـخــوري احد
ورث ــة امـيــل اسـعــد الون ال ـخ ــوري وادم ــا
نعمان راش ــد سـنــدي ملكية بــدل ضائع
للعقار  2972الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب علي زهير السبع املشتري من زهير
ك ــام ــل ال ـس ـبــع س ـنــد مـلـكـيــة بـ ــدل ضــائــع
للعقار  B 4/2021برج البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب رأفت فضل الله عامر وكيل وجدي
ووفـ ــاء هــانــي اب ــو سـعـيــد س ـنــدي ملكية
بدل ضائع للعقار  2090شويت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ــب ب ـ ــال ع ـل ــي الـ ــديـ ــدي وكـ ـي ــل ملـيــس
حسني مطر طلب سند ملكية بدل ضائع
للعقار  10 /1708برج البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب بـلـيــغ طـلـيــع ح ـمــاده وك ـيــل حسني
ابراهيم بدير بوكالته عن فرح سليمان
عــرنــوس وكيلة وجــدي سلمان املصري
وسليمان هاني عرنوس سندي ملكية
بدل ضائع للعقار  B 13 /1196فالوغا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب وفـيــق نجيب حــاطــوم سند ملكية
بدل ضائع للعقار  931كفرسلوان.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
صــادر عن دائــرة تنفيذ بعبدا باملعاملة
التنفيذية رقم 2018/1949
غرفة الرئيس القاضي جيهان عون
لبيع القسم رقم  40من العقار رقم 2429
من منطقة حارة حريك باملزاد العلني
املنفذ :بنك مصر لبنان ش.م.ل .بوكالة
ّ
سميرة
املحاميان إدمون ورامي
املنفذ عليهما :غسان علي قاروط ومريم
علي حجازي
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
اللجنة القضائية الناظرة في الخالفات
الناشئة عن تطبيق قوانني االسكان.
تاريخ تبلغ االنذار2018/10/2 :
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2019/1/30 :
تاريخ تسجيله2019/3/13 :
مـحـتــويــات الـقـســم رق ــم  2429/40حــارة
حـ ــريـ ــك :هـ ــو ع ـ ـبـ ــارة ش ـق ــة فـ ــي ال ـط ــاب ــق

الـعــاشــر يـتــألــف مــن مــدخــل وث ــاث غــرف
ودار وطعام ومطبخ ومنافع وشرفات.
مساحته/131 :م2
بدل التخمني/104.800/ :د.أ.
بدل الطرح/62.880/ :د.أ.
ت ــاري ــخ وم ـك ــان ال ـب ـيــع :ل ـقــد ت ـحــدد نـهــار
الثالثاء الواقع في  2019/12/17الساعة
ال ـح ــادي ــة ع ـشــر ص ـبــاحــا م ــوعـ ـدًا للبيع
بــاملــزاد العلني أمــام رئيس دائــرة تنفيذ
بعبدا.
ش ــروط الـبـيــع :عـلــى ال ــراغ ــب فــي ال ـشــراء
تـنـفـيـذًا ألح ـكــام املـ ــواد  973و 978و983
أ.م.م .أن يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ
ق ـب ــل املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة ف ــي ص ـن ــدوق
الخزينة أو في أحد املصارف املقبولة في
الــدولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل الـطــرح أو أن
يقدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ
وعليه ان يتخذ محل اقــامــة مـخـتــارًا له
ضمن نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقامًا
فيها ولم يسبق له ان عني مقامًا مختارًا
ف ـي ـهــا وإال اع ـت ـب ــر ق ـل ــم ال ـ ــدائ ـ ــرة م ـقــامــا
مختارًا له وعليه ايضًا خالل ثالثة ايام
م ــن ت ــاري ــخ صـ ــدور قـ ــرار االح ــال ــة اي ــداع
كامل الثمن باسم رئيس دائــرة التنفيذ
فــي صـنــدوق الخزينة او احــد املـصــارف
امل ـق ـب ــول ــة ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بزيادة العشر وإال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد مــن الــزيــادة وعليه
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فـيــه رس ــم دالل ــة خمسة بــاملــايــة مــن دون
حاجة إلن ــذار أو طلب وذلــك خــال مهلة
عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ ص ــدور الـقــرار
باإلحالة للراغب في الشراء االطالع لدى
هذه الدائرة.
مأمور التنفيذ/ناصر األحمدية
إنذار
تدعو دائ ــرة تنفيذ بعلبك املنفذ عليها
مــونــالـيــزا عـلــي شـعـبــان املـجـهــولــة محل
االق ــام ــة ل ـل ـح ـضــور الـ ــى ق ـلــم الـ ــدائـ ــرة أو
ارس ـ ـ ــال وكـ ـي ــل ق ــان ــون ــي ل ـت ـب ـلــغ االنـ ـ ــذار
التنفيذي ومربوطاته وذلك في املعاملة
التنفيذية رقــم  2019/156التي ينفذها
ح ـس ــن ق ـص ــي ن ــاص ــر وك ـي ـل ــه امل ـحــامــي
طــارق عبدالله واملتضمنة تنفيذ الحكم
الصادر عن املحكمة الشرعية الجعفرية
رقم اساس  18قرار  31تاريخ 2019/4/8

والـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى بـ ـثـ ـب ــوت ط ـ ـ ــاق ح ـســن
ق ـص ــي ن ــاص ــر زوج ـ ـتـ ــه م ــون ــال ـي ــزا عـلــي
شعبان طالقًا رجعيًا غيابيًا من تاريخ
.2018/10/8
لذلك
فإن هذه الدائرة تنذرك وفق ما ورد أعاله
علمًا أن التبليغ يـتــم قــانــونــا بانقضاء
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
ويعاد بعد انقضاء املهلة ومهلة اإلنذار
البالغة خمسة أيام إلى متابعة التنفيذ
ً
أص ــوال وإن لــم تتخذ محل إقــامــة ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة فيتم إبالغك في قلم
الدائرة.
رئيس القلم
عباس شبشول

◄ مطلوب ►
مطلوب سكرتري/ة
ٌ
تحرير للعمل يف دار
الساقي ،يتقن اإلنكليزية
والفرنسية ومتمك ٌن
من العربية.
للتواصل:
rania@daralsaqi.com

دعوة
صادرة عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/77
الى صاحب الحق العيني :عدنان ذوقان
ابو عياش  -مجهول محل االقامة.
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2016/1/26تـ ـ ـق ـ ــدم ط ــال ــب
الـتـنـفـيــذ بـنــك االع ـت ـمــاد املـتـحــد ش.م.ل.
بواسطة وكيله املحامي مارون الشامي
باستدعاء يطلب بموجبه تنفيذ كشف
حساب مقفل موثوق بعقد التعامل العام
ً
تحصيال ملبلغ /2595546840.73/ل.ل.
بــاالضــافــة الــى الـفــائــدة القانونية مبلغ
/1500000/ل.ل .مــن تــاريــخ االستحقاق
وحتى الدفع الفعلي.
وبتاريخ  2019/7/18تقرر وضــع دفتر
شـ ـ ــروط ال ـب ـي ــع ل ـل ـع ـقــار  /282/م ــزرع ــة
الحضيرة.
وبتاريخ  2019/10/8تقرر ابالغ صاحب
الحق العيني عدنان ابو عياش االخبار
لالطالع على دفتر الشروط نشرًا.
لذلك
تـ ــدعـ ــوك هـ ـ ــذه الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ل ـل ـح ـض ــور ال ــى
قلمها بالذات أو بواسطة وكيل قانوني
عنك لتبلغ اإلخـبــار لــاطــاع على دفتر
الـ ـ ـش ـ ــروط ب ـم ـه ـل ــة عـ ـش ــري ــن ي ــوم ــا عـلــى
التبليغ وإال اعتبرت مبلغًا وقلم الدائرة
مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــك لـيـصــار ال ــى متابعة
ً
التنفيذ أصوال.
مأمور التنفيذ
سيمون فارس

Invitation to bid No: 2019-039 PROVISION OF DISPENSERS AND CONSUMABLES
The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/
reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:
Delivery Site
All Over Lebanon

Number of Items in
each LOt
8
10

Lot description
Dispensers Machine
Consumables

Lot
No.
1
2

TENDER DETAILS
The Tender details are as follows:
DDP – Beirut Delivery Duty Paid
Lebanon- All Over lebanon
Friday 15 November 2019

INCOTERMS
Delivery address
ITB Published

Notes: Detailed specifications and packaging requirement are defined in Annex 2 – Bid
+ annexed Drawings Form to tender
All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please select “Tender” from the menu at the top right of the page). Tenderers are advised to check the
website regularly as any changes or additional information related to this tender will be
updated via the website.
Tenders must be submitted in a sealed envelope
Mailing address
Lebanese Red Cross Society Head Quarters, Spears
Street,Kantari, Beirut, Lebanon
Tender deadline
Date: Monday 16 December 2019
Time: 4:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL
BE ACCEPTED AFTER THE ABOVE CLOSING
TIME AND DATE
Bids to be marked
“Tender reference: 2019-039. Do not open before
”Monday 16 December 2019
Deadline for questions
Date: Monday 09 December, 2019
Time: 4:00:00 PM

