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إعالنات

حكومة مودي في مواجهة غضب متصاعد

َ
تصاعد الغضب الشعبي ضـ ّـد رئيس ال ــوزراء الهندي ،ناريندرا
ّ
مضي ما يزيد َعلى أسبوع ِمن خروج احتجاجات
مودي ،بعد
ينطوي على تمييز
مناهضة ّلــ«قــانــون الـمــواطـنــة» ،الــذي ٌ
واضح ضد األقلية المسلمة في البالد .قانون يضاعف ،وفق
البعض ،القلق من ّ
تحول الهند إلى «أمة هندوسية» قومية
على غرار إسرائيل

ّ
ش ــق ــت هـ ـت ــاف ــات «ي ـس ـق ــط م ـ ــودي»
ط ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـه ـ ــا إل ـ ـ ـ ـ ــى االح ـ ـت ـ ـج ـ ــاج ـ ــات
امل ـ ـتـ ــواص ـ ـلـ ــة مـ ـن ــذ م ـ ــا يـ ــزيـ ــد ع ـلــى
أسـبــوع فــي مختلف أنـحــاء الهند،
َ
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة «قـ ــانـ ــون امل ــواطـ ـن ــة»
الــذي يقول معارضوه إنه ينطوي
عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـم ـ ـي ـ ـيـ ــز ضـ ـ ـ ـ ّـ ّـد امل ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــن.
احـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ـ ٌ
ـات ت ـ ـمـ ــثـ ــل ،مـ ـ ــن ح ـيــث
حجمها واتـســاع رقعة انتشارها،

ّ
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــزازات فـ ــي حـ ـ ــق م ـس ـل ـمــي
الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــد ،بـ ـ ـ ـ ــدءًا بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات س ـحــل
ّ
املقدسة،
بداعي الدفاع عن البقرة
ث ـ ــم إحـ ـ ـص ـ ــاء لـ ـلـ ـم ــواطـ ـن ــن ُيـ ـع ــرف
اختصارًا ب ـ «إن آر ســي» ،فاملوافقة
ع ـلــى ب ـن ــاء م ـع ـبــد ه ـن ــدوس ــي عـلــى
أنقاض مسجد في أيوديا تم هدمه
فـ ــي  1992ع ـل ــى أي ـ ـ ــدي م ـت ـطـ ّـرفــن
ه ـ ـنـ ــدوس .يـ ـض ــاف إلـ ــى م ــا س ـبــق،
ق ـ ــرار دل ـ ـهـ ــي ،فـ ــي آب /أغ ـس ـط ــس،
إلغاء الحكم الذاتي إلقليم كشمير
ً
ذي ال ـغ ــال ـب ـي ــة امل ـس ـل ـم ــة ،وص ـ ــوال
َ
ّ
إلــى «قــانــون املــواطـنــة» الــذي شكل
ال ـق ـطــرة ال ـتــي فــاضــت بـهــا ال ـكــأس.
جـ ـ ـع ـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــود املـ ـسـ ـلـ ـم ــن
ّ
يتقدمون االحتجاجات فــي األيــام
األخ ـ ـيـ ــرة ،ت ـع ـب ـي ـرًا ع ــن ق ـل ـق ـهــم ِم ــن
حـكــم الـقــومـيــن .وع ـلــى رغ ــم أن ــه ال
ي ـش ـم ــل الـ ـهـ ـن ــود امل ـس ـل ـم ــن (%14
م ــن ال ـس ـك ــان ،أي  200م ـل ـيــون مــن
 1.3م ـل ـيــار ن ـس ـم ــة) ،فـ ــإن ال ـقــانــون
َ
الجديد للمواطنة الذي ُم ِّرر أخيرًا،
أث ــار مـخــاوف لــدى ه ــؤالء .فــي هذا
ال ـس ـي ــاق ،ي ــرى زب ـي ــر ع ــزم ــي ،وهــو

مهاتير :الناس يموتون
بسبب هذا القانون ،ما الداعي
إلجراء مثل هذا التغيير؟
أحد أكبر التحديات التي تواجهها
الحكومة القومية الهندوسية منذ
وصول ناريندا مودي إلى السلطة
ّ
ف ــي عـ ــام  .2014وفـ ــي ظـ ــل ت ــروي ــج
خ ـطــاب عــرقــي ـ ـ ـ ـ دي ـنــي ي ـقــوم على
أي ــدي ــول ــوج ـي ــا ت ـ ـفـ ـ ّـوق الـ ـهـ ـن ــدوس،
تـ ـ ـت ـ ــال ـ ــت ،فـ ـ ــي الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـس ــابـ ـق ــة،

ّ
ّ
التحديات التي تواجهها
تمثل االحتجاجات أحد أكبر ّ
حكومة ناريندا مودي منذ تسلمها السلطة (أ ف ب)

استراحة
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أفقيا

 -1ضمير متصل – جمهورية على األدرياتيك عاصمتها زغــرب –  -2أحــد أبناء
داوود النبي كما جــاء في الـتــوراة – شهر هجري –  -3حــرف جر – كربوهيدرات
 -4يبسط قدميه –
كربون على شكل
مسحوق أبيض يتواجد في نبات البطاطا – ُ
خفير أو ناطور أو ّ
بواب –  -5أصل – بارودة صيد قديمة كانت تحشى بالبارود
ّ
دق ّ
وفت وسحق – ّ -6
صوت وأكثر الكالم – ضمير منفصل –  -7للندبة
والخردق –
– ّ
ّ
أفك العقدة –  -8عاصمة الحجاز ومسقط رأس النبي العربي ومحجة اإلسالم –
 -9حرف عطف – جرى وركض – لإلستفهام –  -10مخرج أفالم مصري شهير راحل

عموديًا

ّ
أملس الثياب بآلة
 -1رئيس جمهورية أميركي راحل –  -2والدة – طعم الحنظل –
ّ
املجترة – -5
كهربائية –  -3نجيب على الـســؤال –  -4كــأس مــاء – مــن الحيوانات
قرع الجرس – إرتفع الطائر في الهواء واستدار – عندي ومعي –  -6ممثل مصري
املمثلني العرب وأكثرهم شعبية في تاريخ
كوميدي شهير ُيعتبر واحدًا من أشهر
ّ
ُ
السينما املصرية –  -7خبز يابس – ضعف ورق – قشر وكشط –  -8دولة عربية –
الجماعة أو الفريق من ثالثة أو سبعة الى عشرة –  -9مدينة في رومانيا عاصمة
مولدافيا قديمًا – حرف نصب – مجموعة أوراق الدعوى في إصطالح املحاكم – -10
مدينة تاريخية كبرى أو اإلسم القديم ملدينة استانبول التركية

أفقيا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3338

حلول الشبكة السابقة

ّ
 -1أحمد بن أيوب –  -2الروس – هل –  -3حن – مغربي –  -4موج – كيتو –  -5دترويت – مدح –
ّ
 -6بر – رق – رم –  -7نعوم باشا –  -8يرع – بن – لدي –  -9وب – رب – يلب –  -10نهر ابراهيم

حل الشبكة 3337

شروط اللعبة

1

ّ
الحمدانيون –  -2حانوت – ّ
عربه –  -3مر – جربوع –  -4دول – ورم – را –  -5بس – كي – ب ب
-1
ب ب –  -6ميتران –  -7ألغت – قش – يا –  -8روم – الله –  -9وهب – در – دبي –  -10بليغ حمدي

عموديًا

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

الهند

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ملك بــروسـيــا وأمـبــراطــور أملــانـيــا ( )1941-1859أبـعــد بـسـمــارك وحـكــم بنفسه.
حالف النمسا وتركيا ودخل الحرب العاملية األولى .تنازل عن العرش عام 1918
بعد خسارته الحرب
 = 5+4+3+2+6النهار والليل ■  = 6+10+9+1عاصمتها اكــرا ■ = 5+8+7+11
ّ
يقبل على الخد

حل الشبكة الماضية :بارون هولباخ

مـ ـح ــام فـ ــي ب ــومـ ـب ــاي ،أن «األم ـ ــر
واض ـ ــح وض ــوح ــا ت ــام ــا .ي ــري ــدون
إق ــام ــة أم ــة هـنــدوسـيــة عـلــى غ ــرار
إسرائيل».
ي ـض ــع ّ
رد ال ـف ـع ــل ال ـغ ــاض ــب عـلــى
الـقــانــون ال ــذي دف ــع بــه م ــودي إلــى
الـ ـب ــرمل ــان فـ ــي  11كـ ــانـ ــون األول/
ديسمبر ،الحكومة الهندية أمــام
ّ
علمًا بــأن هذا
تـحــديــات إضــافـيــةّ ،
َ
الـقــانــون يجعل مــن ح ــق املــواطـنــة
(ال ـح ـص ــول ع ـلــى الـ ًجـنـسـيــة) أم ـرًا
أكثر ُيسرًا وسهولة بالنسبة إلى
األقليات غير املسلمة الوافدة قبل
عام  2015من ثالث دول مجاورة،
هـ ـ ـ ـ ــي :ب ـ ــاكـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان وبـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــادش
وأف ـغــان ـس ـتــان .ووف ــق مـعــارضـيــه،
فإن استبعاد املسلمني ِمن القانون
الـ ــذي ق ـ ّـدم ــه حـلـيــف م ـ ــودي ،وزي ــر
الداخلية آميت شــاهُ ،ي ّ
ّ
تحيزًا،
عد
وخـ ـص ــوص ــا أن م ـن ــح ال ـج ـن ـس ـيــة
على أس ــاس الــديــن يـقـ ّـوض أسس
الــدس ـتــور الـعـلـمــانــي .لـكــن يـســود
اعـ ـتـ ـق ــاد ع ـل ــى نـ ـط ــاق واس ـ ـ ــع ب ــأن
ال ـق ــان ــون الـ ــذي ت ــرف ــض الـحـكــومــة
ال ـ ـتـ ــراجـ ــع عـ ـن ــه لـ ـي ــس إال خ ـط ــوة
إضافية ضمن برنامج مودي غير
املعلن لتقسيم الهند على أسس
طائفية.
وم ــن املـسـجــد الـجــامــع الـتــاريـخــي،
انـطـلــق آالف املـحـتـجــن ي ــوم أمــس
أمام أنظار شرطة مكافحة الشغب
شــرت بــأعــداد كـبـيــرة ،في
الـتــي انـتـ ّ
مـ ـسـ ـي ــرة ات ـ ـج ـ ـهـ ــت ص ـ ـ ــوب وس ــط
نـيــودلـهــي ،قبل أن تقتاد الشرطة
ح ــوال ــى  100مـنـهــم تـجـ ّـمـعــوا عند
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان .وفـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع امل ـق ــاب ــل
للمسجد ،انـضـ ّـم إلــى هــؤالء أتباع
ديانات أخرى؛ منهم عدد كبير من
ّ
الداليت ،وهي طائفة تحتل مرتبة
دن ـي ــا ف ــي ق ــاع الـتـسـلـســل الـهــرمــي
للطوائف الهندوسية .وفي مدينة
مــان ـغــالــور الـســاحـلـيــة الـجـنــوبـيــة،
فـ ــرضـ ــت الـ ـش ــرط ــة حـ ـظ ــر تـ ـج ــوال
لـثــاثــة أي ــام ،بـعــد سـقــوط قتيلني،
مــا رف ــع الحصيلة اإلجـمــالـيــة إلــى
تسعة قتلى مـنــذ ب ــدء الـتـحــركــات.
وب ـح ـس ــب روايـ ـ ـ ــة الـ ـن ــاط ــق بــاســم
ش ــرط ــة امل ــديـ ـن ــة ،ق ــائ ــد شـ ـ ــاه ،ف ــإن
ق ــوات األم ــن أطـلـقــت ال ـنــار لتفريق
تـجـ ّـمــع ض ـ ّـم نـحــو مـئـتــي شـخــص،
وه ــو مــا ّأدى إل ــى مقتل اثـنــن من
املتظاهرين .وأوضح شاه أن هؤالء
ّ
الحي
«كــانــوا يـسـيــرون فــي اتـجــاه
األكثر ازدحامًا في مانغالورّ .أدى
ّ
بعصي ثم إطالق
ذلك إلى ضربهم
ال ـغــازات ّاملسيلة لـلــدمــوع» ،لكنهم
«لـ ــم ي ـت ــوق ـف ــوا ،فــأط ـل ـقــت ال ـشــرطــة
النار» .أما في والية أوتار براديش،
األكـ ـث ــر اك ـت ـظ ــاظ ــا م ــن ح ـ ُي ــث ع ــدد
السكان في البالد ،والتي ت ّ
عد بؤرة
ّ
ل ـل ـتــوتــر ال ـطــائ ـفــي ب ــن ال ـه ـنــدوس
واملـسـلـمــن ،فقد قطعت السلطات
خدمات اإلنترنت في أجزاء كبيرة
منها ملنع تداول ما تقول إنه «مواد
تـحــريـضـيــة ي ـم ـكــن أن تـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلــى
تدهور الوضع األمني» ،فيما ألقت
القبض على أكثر من  100شخص
ّ
نظموا احتجاجات .وانتقد رئيس
الـ ــوزراء املــالـيــزي ،مهاتير محمد،
َ
ّ
بشدة« ،قانون املواطنة» ،واعتبره
بمثابة إق ـصــاء للمسلمني .وق ــال:
«ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ي ـ ـمـ ــوتـ ــون بـ ـسـ ـب ــب ه ــذا
ال ـق ــان ــون ،م ــا ال ــداع ــي إلجـ ــراء مثل
ّ
هــذا التغيير بعد كــل هــذا الوقت؟
الجميع يعيش هناك بسالم منذ
نحو  70عامًا كمواطنني» ،مشيرًا
إلى أن هذه املمارسة من ِق َبل الهند
تـتـعــارض مــع ّادعــائ ـهــا أنـهــا دولــة
علمانية.
(األخبار)

إنا لله وإنا إليه راجعون
بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ننعى إليكم وفاة املأسوف عليها
املرحومة السيدة خوال محمد العيد
أرملة املرحوم الشيخ كمال العماد
أوالدها :مروان زوجته نهال معن
عماد زوجته وداد أبو علوان
عصمت زوجته ندى هرموش
سليم زوجته غادة حمزة حرب
وهالل
بناتها :زهية أرملة املرحوم الشيخ
غالب العماد
غادة زوجة الشيخ مروان عطالله
املـنـتـقـلــة إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى يــوم
األربعاء املوافق في 2019/12/18
تقبل التعازي اليوم السبت وغدًا
األح ــد فــي كفرنبرخ وي ــوم االثنني
في  2019/12/23في دار الطائفة
ال ـ ـ ــدرزي ـ ـ ــة  -فـ ـ ـ ـ ــردان م ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
ال ـ ـحـ ــاديـ ــة ع ـ ـشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا حـتــى
الخامسة بعد الظهر.
لكم من بعدها طول البقاء
اآلسفون :آل العماد  -آل العيد  -آل
عطالله  -آل معن  -آل أبو علوان -
آل هرموش  -آل حمزة حرب
وعموم أهالي كفرنبرخ والباروك
وعني زحلتا.

◄ذكرى ►
بمناسبة مــرور أربعني ً
يوما على
غياب الوزير السابق
ميشال سليم اده
ُي ـقــام ق ــداس وج ـنــاز لــراحــة نفسه
عـنــد الـســاعــة الـســادســة م ـسـ ً
ـاء من
يــوم االثنني الــواقــع فيه  23كانون
األول
ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـن ـ ـي ـ ـسـ ــة م ـ ـ ـ ــدرس ـ ـ ـ ــة س ـ ـيـ ــدة
الجمهور.
فلنصل ً
معا لراحة نفسه.
ِ

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـع ـ ــروض ل ـت ـح ــدي ــث أج ـ ـهـ ــزة وش ـب ـكــة
املـ ـعـ ـل ــوم ــاتـ ـي ــة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ـ ــي امل ـب ـن ــى
امل ــرك ــزي ،مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض
رقــم ث4د 3221/تاريخ  ،2019/3/28قد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2020/1/17
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /30 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  18كانون األول 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2076
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـع ــروض ل ـش ــراء مـ ــواد ك ـي ـمــاويــة ل ــزوم
م ـع ــام ــل االنـ ـ ـت ـ ــاج ،مـ ــوضـ ــوع اس ـ ـتـ ــدراج
ال ـ ـع ـ ــروض رقـ ـ ــم ث4د 11774/ت ــاري ــخ
 ،2019/11/6قـ ــد م ـ ـ ــددت لـ ـغ ــاي ــة ي ــوم
الجمعة  2020/1/17عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /300 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  17كانون األول 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2064
دعوة
يتشرف رئيس مجلس اإلدارة للجمعية
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ل ـ ـص ـ ـيـ ــادي األس ـ ـ ـمـ ـ ــاك فــي
ضبيه وجــوارهــا م.م .بــدعــوة الجمعية
العمومية الغير عادية لالنعقاد بتاريخ
 2020/1/24ال ـســاعــة الــراب ـعــة م ــن بعد
الظهر على جدول أعمالها:
 – 1ت ـعــديــل امل ـ ــادة ال ـثــان ـيــة م ــن الـنـظــام
األس ــاس ــي للجمعية امل ــذك ــورة عـلــى أن
يـصـبــح اس ـم ـهــا (ال ـج ـم ـع ـيــة الـتـعــاونـيــة
لـصـيــادي األس ـم ــاك لـلـنــزهــة والـسـيــاحــة
والتراث في ضبيه وجوارها م.م.).
 – 2فــي ح ــال لــم يكتمل الـنـصــاب تعقد
الـجـمـعـيــة ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ف ــي نفس
املكان والزمان.
ضبيه في 2019/12/18
رئيس مجلس االدارة
زياد إيلي بوسالمه
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إعـالن عن مناقصة عمومية معادة
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة مـ ـع ــادة وفـ ــق دفـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص لـ ـ «ت ـقــديــم ي ــد عاملة
مختلفة لــزوم أعمال املصلحة الوطنية
ل ـن ـهــر ال ـل ـي ـطــانــي ل ـل ـعــام  .»2020وذل ــك
ض ـم ــن ال ـ ـحـ ــدود امل ـن ـص ــوص ع ـن ـهــا فــي
امل ــادة  80مــن الـقــانــون  144ال ـصــادر في
 31ت ـمــوز سـنــة « 2019امل ــوازن ــة الـعــامــة
واملوازنات امللحقة لعام .»2019

يـ ـمـ ـك ــن االط ـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى مـ ـل ــف ال ـت ـل ــزي ــم
واسـ ـ ـت ـ ــام ن ـس ـخ ــة عـ ـن ــه ضـ ـم ــن ال ـ ـ ــدوام
ف ــي مـبـنــى اإلدارة امل ــرك ــزي ــة  -مصلحة
ال ـص ـف ـق ــات فـ ــي ش .ب ـ ـشـ ــاره ال ـ ـخـ ــوري،
بناية غـنــاجــه ،ط 4مقابل مبلغ مليون
ل.ل .تدفع نقدًا إلــى صـنــدوق املصلحة.
َّ
تقدم الـعــروض باليد في القلم املركزي
حتى ظهر يوم الخميس ،2020/01/02
وتـ ـف ــض الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي ج ـل ـس ــة عـلـنـيــة
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي
في العنوان املبني أعاله.
رئيس مجلس االدارة /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 2074
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ل ـ ـ ـشـ ـ ــراء م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات قـ ـي ــاس
ومـ ـع ــدات تـحـكــم ت ــوت ــر مـنـخـفــض ل ــزوم
محطات التحويل الرئيسية ،موضوع
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د3220/
تاريخ  ،2019/3/28قد مددت لغاية يوم
الجمعة  2020/1/17عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/
ل.ل.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  19كانون األول 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2095
دعوة
املوضوع :تبليغ فقرة حكمية
امل ـ ــرج ـ ــع :م ـح ـك ـمــة ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـشــرع ـيــة
الجعفرية
رقم املحفوظات968:
رقم الصادر2019/968 :
ت ـ ــدع ـ ــو م ـح ـك ـم ــة الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة ال ـش ــرع ـي ــة
الـجـعـفــريــة املــدعــى عليها كــوثــر جاسم
رش ـ ـيـ ــد الـ ـعـ ـقـ ـب ــي لـ ـلـ ـحـ ـض ــور ال ـ ـ ــى ه ــذه
املحكمة بــالــذات أو مــن يمثلها قانونًا
لتبلغ الـحـكــم الـشــرعــي ال ـصــادر بحقها
ب ـنــاء عـلــى ال ــدع ــوى امل ـقــدمــة م ــن املــدعــي
حسن علي همادني بمادة اسقاط نفقة
وال ـص ــادر بـتــاريــخ  2019/12/12تحت
رقــم اســاس  2019/519سجل 2019/44
والقاضي :باسقاط نفقة املدعى عليها
كــوثــر جــاســم رش ـيــد الـعـقـبــي الــزوج ـيــة
ع ــن امل ــدع ــي حـســن عـلــي ه ـمــدانــي لعلة
الطالق وذلك اعتبارًا من تاريخ الطالق
الـحــاصــل بـتــاريــخ  2019/5/2مــع العلم
ان ال ـح ـك ــم امل ـ ــذك ـ ــور ق ــاب ــل ل ــاع ـت ــراض
ولــاس ـت ـئ ـنــاف خ ــال خـمـســة وارب ـع ــون
يومًا تلي النشر للمراجعة في قلم هذه
املحكمة أثـنــاء ال ــدوام الــرسـمــي تحريرًا
في .2019/12/19
النبطية في2019/12/19 :
هشام فحص
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
ط ـل ــب ح ـس ــن م ـح ـمــد حـ ـس ــون ملــوكـل ـيــه
مـحـمــد اح ـمــد حـســن ســرعـيـنــي ونـجــاة
علي حسون سندات بدل ضائع للعقار
 2223الغازية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب بـيــار طوبيا بــالــوكــالــه عــن حسان

ب ـش ــور ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار D 4/3975
اميون.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب محمود مرعي الضناوي بالوكاله
عــن طــال وج ــورج ومـيـشــال سعد سند
بدل ضائع للعقار  1793توال.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طـ ـل ــب املـ ـح ــام ــي جـ ـ ـ ــورج الـ ـ ـي ـ ــاس لـيـلــو
ب ــاالص ــال ــه ع ــن ن ـف ـســه وف ـ ـ ــؤاد ال ـصــايــغ
ش ـهــادة تــأمــن ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 821
عبدللي.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب رزق الله سليم دياب بالوكاله عن
دان ـي ــال دي ــاب سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 796حدث الجبه.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
طلب يوسف البير ابو الياس بالوكاله
عن وديعه الراعي ومخايل سمعان سند
بدل ضائع للعقار  1327سرعل.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعلان
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
ط ـلــب يــوســف ط ـنــوس يــوســف بصفته
احد ورثة عبود حنا سندات بدل ضائع
للعقارات  155و 235و 432و 576و659
محمرش.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بالكورة
ط ـلــب ج ــوزي ــف ع ـن ـتــر بـصـفـتــه مـفــوض
بعقد بيع عن فيوليت وجوزفني وحسنا
معوض سند بــدل ضائع للعقار 1374
اهدن.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ط ـلــب رب ـي ــع الـ ـك ــردي وك ـي ــل ه ــان ــي عبد
املصطفى شاهني بصفته احد ورثة عبد
املـعـطــي مصطفى شــاهــن س ـنــدات بــدل
ضائع للعقارات  200و 201و 255و256
و 257و 293وادي ال ـجــامــوس والـعـقــار
 586بيت أيوب.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب املحامي فوزي بشارة بوكالته عن
اح ــد ورث ــة نـهــاد وم ــاري ــات ف ــؤاد طربيه

واف ـل ــن وسـ ـ ــوزان وديـ ــع طــرب ـيــه سـنــدي
ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـق ــاري ــن 1368
و 1371منطقة بساتني امليناء.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
ط ـلــب مـحـمــد ال ـع ـلــي بــوكــال ـتــه ع ــن احــد
ورثة حسن علي خليل سند تمليك بدل
ضائع  483/25التبانة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب هشام الظنط ملوكله رامــح الظنط
سـ ـن ــد ت ـم ـل ـي ــك بـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع 1764/11
القلمون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلب زيــاد ابــراهـيــم نشابة سند تمليك
بدل ضائع  45/26 Dبساتني امليناء.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن قضائي
صـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـنـبـطـيــة املــدن ـيــة /
عقاري
غرفة الرئيس أحمد مزهر
يــدعــو قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة امل ـقــرر إدخــالــه
رب ـيــع ه ــاش ــم ،وامل ـج ـه ــول م ـحــل اإلقــامــة
للحضور إليها ،الستالم أوراق الدعوى
مــن املــدعــي ف ــادي إم ـيــل خ ـيــرو ،بــوكــالــة
املحامي محمود املولى ،واملسجلة تحت
رقــم  2019/280م ــدور ،بـمــوضــوع إلــزام
بالتسجيل ،وعليك اتخاذ محل اإلقامة
ً
ضمن نطاق املحكمة مــا لــم تكن ممثال
بمحام يعد مكتبه مقامًا مختارًا ،وإال
ج ــاز إب ــاغ ــك األوراق وم ــوع ــد الجلسة
بــواسـطــة رئـيــس الـقـلــم ،والـتـعـلـيــق على
لوحة اإلعالنات ضمن املهلة القانونية
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد عاصي
تبليغ دعوى مجهول املقام
املـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــع :مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ج ـ ـب ـ ــاع الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الجعفرية
إن للمدعى عليه وحـيــد محمد قـبــان،
أوراق تبليغ دعوى نفقة زوجية ،ونفقة
ولد ،ومسكن شرعي ،أساس  ،59تاريخ
ورود  ،2019/12/3م ــن زوج ـت ــه رول ــى
برجكلي ،وقــد عــن مــوعـدًا للنظر فيها
يــوم الخميس الــواقــع فيه ،2020/1/23
ف ـي ـن ـب ـغــي ح ـ ـضـ ــورك الس ـ ـتـ ــام األوراق
الـخــاصــة ب ــك ،وإال اعـتـبــر ه ــذا اإلش ـعــار
بمثابة تبليغ رسمي لك.
تحريرًا في 2019/12/19
رئيس قلم محكمة جباع
الشرعية الجعفرية
أحمد فرحات

