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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
زوج ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــاري ارم ـ ـ ـنـ ـ ــاك
مومجيان
ابنه :زياد بطرس
ابنتاه :جوليا بطرس زوجة النائب
الياس بوصعب وعائلتهما
ص ـ ــوف ـ ــي بـ ـ ـط ـ ــرس زوجـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ــوزف
الهندي وعائلتهما
وأنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاؤه ـ ــم ي ـ ـن ـ ـعـ ــون ف ـق ـي ــده ــم
املرحوم
خليل يوسف بطرس
امل ـن ـت ـقــل ال ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  22ك ــان ــون
الـ ـث ــان ــي  2020م ـت ـ ّـم ـم ــا واجـ ـب ــات ــه
الدينية.
ُ
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت في
ً
 25الـ ـ ـج ـ ــاري اب ـ ـت ـ ــداء مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء في صالون
الساعة السادسة
الكاتدرائية.

تقرير

قد ُينهي ماكونيل المحاكمة بجلسة تصويت على تبرئة ترامب بحلول نهاية األسبوع المقبل (أ ف ب)

اليوم الرابع من محاكمة ترامب:
آمال الديموقراطيين تتضاءل
في الوقت الذي يبدو فيه أن ُحججهم المرتبطة
مصلحته على مصلحة البالد في
بـ«إعالء دونالد ترامب ُ
عالقاته مع الدول» لم تقنع خصومهم في مجلس
الشيوخ بوجوب عزل الرئيسّ ،
الديموقراطيون على
انكب
ّ
التهمة الثانية ،أي إعاقة عمل الكونغرس ،علهم ّبذلك
ّ
يتمكنون من جذب عدد من الجمهوريين إلى صفهم
اسـتـكـمــل امل ـ ّـدع ــون الــديـمــوقــراطـيــون
تقديم حججهم ،فــي إط ــار املحاكمة
ال ــرام ـي ــة إلـ ــى عـ ــزل ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب ،والـ ـت ــي ت ـج ــرى ف ــي مـجـلــس
ال ـش ـي ــوخ م ـن ــذ ح ــوال ــى أربـ ـع ــة أيـ ــام.
ّ
ً
وابتداء من يوم أمس ،ركز هؤالء على
ُ
ثاني تهمة اعتبرت تستدعي العزل،
أي عرقلة الكونغرس ،قبل أن يعرض
ف ــري ــق ت ــرام ــب ال ـق ــان ــون ــي مــراف ـعــاتــه
لثالثة أيام .ويأمل الديموقراطيون أن
ُ
تقنع حججهم بعض الجمهوريني،
الذين يحظون بغالبية  53عضوًا في
مجلس الشيوخ ،بدعم طلبهم إصدار
م ــذك ــرات اس ـت ــدع ــاء األسـ ـب ــوع املـقـبــل
ألربعة من مساعدي ترامب السابقني
ّ
وال ـح ــال ـي ــن ،ون ـش ــر س ـج ــات الـبـيــت
األب ـي ــض الــداخ ـل ـيــة ف ــي ش ــأن قضية
ّ
أوكــرانـيــا .لكن جميع املــؤشــرات تــدل
عـلــى أن زعـيــم الغالبية الجمهورية
في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل،
وبـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض،
س ـي ـع ـم ــل عـ ـل ــى الـ ـ ــوقـ ـ ــوف ف ـ ــي وج ــه
طلبات استدعاء الشهود ،وسينهي
املحاكمة بجلسة تصويت على تبرئة
ترامب بحلول نهاية األسبوع املقبل.
وكان ترامب وماكونيل قد أفــادا ،في
وقت سابق هذا األسبوع ،بأن البيت
األبـ ـي ــض ق ــد ي ـل ـجــأ إلـ ــى صــاح ـيــات
السلطة التنفيذية التي ّ
تخوله رفض
م ـ ــذك ـ ــرات االس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ،وه ـ ــو مـ ــا قــد
ّ
يتسبب بطعن في املحكمة ،من شأنه

أن يـطـيــل أم ــد الـقـضـيــة إل ــى م ــا بعد
شباط /فبراير املقبل.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،دع ـ ــا ال ـن ــائ ــب آدم
شـيــف ،ال ــذي يـقــود فــريــق االدع ــاء في
قـضـيــة ع ــزل ت ــرام ــب ،أول م ــن أم ــس،
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ،إلـ ــى إزاحـ ـ ــة سـ ّـيــد
معتبرًا
البيت األبـيــض مــن منصبه،
ّ
أن ــه ال يمكن ال ــوث ــوق بــأنــه سيفضل
م ـص ـل ـح ــة الـ ـ ـبـ ـ ــاد عـ ـل ــى م ـص ـل ـح ـتــه
ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا إن «الـ ـشـ ـع ــب
األمـ ـي ــرك ــي ي ـس ـت ـحــق رئ ـي ـس ــا يـمـكـنــه
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ـي ــه ل ــوض ــع مـصـلـحـتــه
ً
(الشعب) أوال» .وجــاءت كلمة شيف
ّ
ف ــي ن ـهــايــة ي ــوم طــويــل فــصــل خــالــه
ّ
الــدي ـمــوقــراط ـيــون خــطــة ت ــرام ــب غير
ال ـقــانــون ـيــة لـلـضـغــط ع ـلــى أوك ــران ـي ــا
ملساعدته فــي حملة إع ــادة انتخابه
ّفي عام  .2020وقال شيف« :تعرفون
أنه ال يمكنكم الوثوق بأن يفعل هذا
الــرئـيــس مــا هــو مناسب لـهــذا البلد.
يمكنكم الوثوق بأنه سيفعل ما هو
م ـنــاســب ل ــدون ــال ــد ت ــرام ــب» ،مـتــابـعــا
أن الرئيس «يـقــوم بذلك اآلن ،وفعله
مــن قـبــل ،و ُسـيـقــوم بــه خــال الشهور
امل ـق ـب ـل ــة إذا أت ـ ـيـ ــح لـ ــه امل ـ ـجـ ــال .ل ـهــذا
السبب ،إذا وجدتم أنه مذنب ،فعليكم
التأكد من إزالته» من منصبه .وزاد:
«ألن مــا هــو صـحـيــح م ـهــم ،الحقيقة
مهمة ،وإال فسنضيع».
ّ
وفــي وقــت اتـخــذ فيه أعـضــاء مجلس
ّ
الـشـيــوخ املـئــة دور املـحــلـفــن ،عــرض

ّ
أعـضــاء مجلس الـنــواب الــذيــن تولوا
م ـل ــف ال ـ ـعـ ــزل ع ـ ـشـ ــرات ال ـت ـس ـج ـيــات
ّ
املصورة والوثائق الداخلية وإفادات
الشهود ،في مسعى إلثبات استغالل
الرئيس لسلطاتهّ .
وفصل فريق ّادعاء
ّ
شيف الكيفية التي تحرك ترامب من
خاللها العام املاضي إلجبار كييف
ع ـلــى م ـســاعــدتــه ف ــي ت ـشــويــه سمعة
م ـن ــاف ـس ــه امل ـح ـت ـم ــل فـ ــي ان ـت ـخ ــاب ــات
 ،2020ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق جو
ب ــاي ــدن .وع ـلــى م ــدى س ــاع ــات ،سعى
الديموقراطيون إلى دحض ّادعاءات
الجمهوريني بــأن تــرامــب لــم يخطئ،
واجـ ـتـ ـه ــدوا ف ــي ال ـت ــأك ـي ــد أن ال ــداف ــع
الوحيد لترامب لتجميد املساعدات
ألوك ــران ـي ــا بـشـكــل س ــري ف ــي ت ـمــوز/

َ
لم ّتظهر مؤشرات إلى
أن أيًا من أعضاء الغالبية
الجمهورية ّسيقتنع
باألدلة المضادة لترامب

يــولـيــو املــاضــي ك ــان إج ـبــار الــرئـيــس
األوك ــران ــي ،فولوديمير زيلينسكي،
على اإلعالن عن فتح تحقيقني؛ األول
في شأن بايدن ،والثاني حول رواية
لم ترد أدلة عليها بأن كييف ساعدت
الــديـمــوقــراطـيــن فــي انـتـخــابــات عــام
.2016
وف ـ ــي تـ ـح ـ ٍّـد ل ـح ـ ّـج ــة ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
الــرئـيـسـيــة ب ــأن ال ــدس ـت ــور األم ـيــركــي
ُ
يـسـتــدعــي أن ت ـكــون ارت ـك ـبــت جريمة
م ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـددة إلزاحـ ـ ـ ـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ،ع ــرض

ّ
مصورة
الديموقراطيون تسجيالت
ق ــدي ـم ــة ظ ـه ــر ف ـي ـهــا أشـ ـ ـ ّـد امل ــداف ـع ــن
عــن ت ــرام ــب ،الـسـيـنــاتــور الـجـمـهــوري
لـيـنــدســي غ ــراه ــام وم ـحــامــي الــدفــاع
الشهير آالن درشوفيتز ،يقوالن فيها
إن اسـتـغــال السلطة بـحـ ّـد ذات ــه هو
جــري ـمــة واض ـح ــة تـسـتــوجــب ال ـع ــزل.
وأشــار الديموقراطيون ،بالتفصيل،
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـكـ ـبـ ـي ــر الـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــام بــه
مـحــامــي الــرئـيــس الـشـخـصــي ،رودي
جولياني ،فــي الخطة للضغط على
زيلينسكي ،على رغــم اعتراض كبار
الشخصيات األميركية االستخبارية
وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ع ـل ــى األم ـ ـ ــر .وق ــال
شيف ،الذي يقود لجنة االستخبارات
ملجلس الـنــواب ،إن «دونــالــد
التابعة ّ
تــرامــب فــضــل رودي جــولـيــانــي على
وك ــاالت االس ـت ـخ ـبــارات (األمـيــركـيــة).
اخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــار رودي ج ـ ــولـ ـ ـي ـ ــان ـ ــي ع ـل ــى
مـسـتـشــاريــه لــأمــن ال ـقــومــي .يجعله
ذلك خطيرًا على بلدنا».
ُ
لـكــن الـجـلـســات ل ــم ت ـظ ـهــر ،إل ــى اآلن،
ّ
م ـ ــؤش ـ ــرات إلـ ـ ــى أن أي ـ ـ ــا مـ ــن أع ـض ــاء
ال ـغــال ـب ـيــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي مـجـلــس
ال ـش ـيــوخ سيقتنع ب ــاألدل ــة امل ـض ـ ّ
ـادة
ّ
لـتــرامــب ويــتـخــذ موقفًا مناهضًا له.
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،رأى ال ـس ـي ـنــاتــور
ال ـج ـم ـهــوري ،ج ــون ب ــاراس ــو ،أن «مــا
سمعناه من مديري (املحاكمة) أمس
ّ
مجرد تكرار
والـيــوم الــذي سبقه هو
يـسـتـمــر ي ــوم ــا ت ـلــو اآلخ ـ ـ ــر» .ب ـ ــدوره،
قــال جــاي سيكولو ،محامي تــرامــب:
«نـسـتـمــع لــأمــور ذات ـهــا ت ـت ـكـ ّـرر مـ ّـرة
ب ـعــد ّاألخـ ـ ـ ــرى .س ـن ـق ـ ّـدم دف ــاع ــا قــويــا
ون ـف ــن ــد م ــا ق ـ ــال ـ ــوه» .أم ـ ــا ف ــي الـبـيــت
األب ـيــض ،فهاجم تــرامــب ،عبر موقع
«تويتر» ،املحاكمة ،التي اعتبر أنها
«مغرقة في األكاذيب والتحريفات»،
واصـفــا إيــاهــا بأنها األكـثــر «افـتـقــادًا
لإلنصاف واألكـثــر فـســادًا فــي تاريخ
الكونغرس».
(األخبار ،أ ف ب)

أشـ ـق ــاؤه ــا :شـ ـ ــارل س ــال ــم ال ـف ــرزل ــي
زوجـ ـت ــه ل ـي ـنــا أب ـ ــوع ـ ــراج وعــائ ـل ـتــه
(عـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــد م ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد فـ ـ ــي الـ ـجـ ـي ــش
اللبناني)
جــورج سالم الفرزلي وعائلته (في
املهجر)
شقيقتها كلود زوجة ناجي غفري
وعائلتها
وعـ ـم ــوم ع ــائ ــات الـ ـف ــرزل ــي ،ع ـبــود،
ابوعراج ،غفري ،ابوصعب ،سودح
وع ـ ـم ـ ــوم اه ـ ــال ـ ــي ب ـ ـلـ ــدة الـ ـق ــرع ــون
وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ينعون إليكم وفاة فقيدتهم الغالية
املرحومة
كلير سالم الفرزلي
الـ ــراقـ ــدة ع ـل ــى رج ـ ــاء ال ـق ـي ــام ــة ي ــوم
الخميس  23كانون الثاني .2020
ُي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
الساعة الــواحــدة من بعد ظهر يوم
غد األحد  26كانون الثاني 2020في
كنيسة القديس جاورجيوس للروم
ُ
األرثـ ــوذكـ ــس ،ال ـق ــرع ــون ث ــم تـ ــوارى
الثرى في مدافن العائلة.
ُ
تقبل الـتـعــازي فــي صــالــون كنيسة
ال ـق ــدي ــس ج ــاورجـ ـي ــوس ،ال ـقــرعــون
ق ـبــل ال ــدف ــن وبـ ـع ــده وي ـ ــوم األث ـنــن
 27ال ـج ــاري م ــن ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة
صباحًا ولغاية الساعة الرابعة بعد
الظهر.
ُ
وت ـق ـب ــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت يــوم
ال ـث ــاث ــاء  28الـ ـج ــاري ف ــي صــالــون
كنيسة مار متر للروم األرثوذكس،
األش ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة اب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء مـ ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
العاشرة صباحًا ولغاية السادسة
ً
مساء.

◄ ذكرى ►
في الذكرى السابعة لوفاة املرحوم
سمير ايليا فريحة
يرجى من الذين عرفوه وأحبوه أن
يذكروه اليوم في صلواتهم.
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◄ إعالنات رسمية ►
تبليغ فقرة حكمية
محكمة الــدرجــة االول ــى فــي جبل لبنان
بـ ـعـ ـب ــدا ال ـ ـغـ ــرفـ ــة ال ـ ـنـ ــاظـ ــرة ب ــال ـق ـض ــاي ــا
العقارية برئاسة القاضي محمد وسام
امل ــرت ـض ــى ت ــدع ــو امل ـس ـت ــدع ــى بــوجـهـهــم
فــاط ـمــة وس ـن ـيــة ووفـ ـ ــاء واحـ ـم ــد طـعــان
وعـ ـب ــاس وح ـس ــن الـ ـي ــاس ح ـســن حــرب
وال ـ ـ ـهـ ـ ــام وغ ـ ـنـ ــى جـ ـعـ ـف ــر ح ـ ـ ــرب ل ـت ـب ـلــغ
الـقــرار  2019/404الـصــادر باالستدعاء
 2014/783املقدم من املستدعية سوسن
مـنـصــور ال ــرام ــي ال ــى ازالـ ــة الـشـيــوع في
الـعـقــار رق ــم  938ب ــرج الـبــراجـنــة وبيعه
ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي بـمـبـلــغ /2.048.500/
دوالر أمــري ـكــي أو م ــا ي ـعــادلــه بــالـلـيــرة
اللبنانية بتاريخ البيع.
مهلة االستئناف  /30/يــوم مــن تاريخ
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن من أمانة السجل العقاري في كسروان
ط ـل ــب بـ ـس ــام ي ــوس ــف شـ ـه ــوان بـصـفـتــه
الـشـخـصـيــة وبـصـفـتــه مـنـتـفــع بـمــوجــب
ع ـق ــد ب ـي ــع ب ـي ـن ــه وب ـ ــن كـ ــل مـ ــن س ـلــوى
وه ــادي ووس ــام وعبير يوسف شهوان
سندات تمليك بدل عن ضائع في العقار
رق ــم  792الـقـســم  6مــن منطقة غوسطا
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب جــوزف طاني عنتر بصفته وكيل
كــل مــن ج ــورج وج ــوزي ــان مـيــاد الـغــزال
م ـعــوض بـصـفـتـهــم اح ــد ورثـ ــة املــرحــوم
م ـي ــاد ق ـب ــان الـ ـغ ــزال م ـع ــوض س ـنــدات
تمليك بدل عن ضائع في العقارات رقم
 287و 288و 293و  357و 381و 382من
منطقة املـعـيـصــرة وال ـع ـقــارات رق ــم 218
و 225و 227م ــن مـنـطـقــة ادمـ ــا والــدفـنــه
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب جــرجــي دي ــاب فريفر سند تمليك
بــدل عــن ضــائــع فــي العقار رقــم  663من
منطقة ميروبا العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31عـلــى املـتـهــم عـلــي محمد
حـجــازي سجل /15الـقـصـيـبــة جنسيته
لبناني محل إقامته حــارة حريك  -ش.
راغ ـ ــب حـ ــرب قـ ــرب اذاع ـ ـ ــة املـ ـن ــار قــديـمــا
والدته رفيقة عمره  1994أوقــف غيابيًا
بتاريخ  2017/5/12وهــو فــار مــن وجه
العدالة بالعقوبة التالية عشر سنوات
أشغال شاقة.
وفقًا للمواد  638و 471و 454/471و655
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة وتزوير
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/7
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31على املتهم وس ــام أحمد
تـ ـمـ ـس ــاح سـ ـج ــل /5امل ـ ـ ــزرع ـ ـ ــة جـنـسـيـتــه

لـبـنــانــي م ـحــل إقــام ـتــه ب ــرج أب ــي حـيــدر
بناية دار الــوفــاء ط  -4-والــدتــه نفيسة
ع ـ ـمـ ــره  1966أوقـ ـ ـ ــف غ ـي ــاب ـي ــا ب ـت ــاري ــخ
 2017/12/12وهو فار من وجه العدالة
بالعقوبة التالية سبع سـنــوات أشغال
شاقة.
وفقًا للمواد  200/507و 519من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية ّ
تحرش جنسي
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31ع ـلــى امل ـت ـهــم ع ـلــي أحـمــد
ص ــال ــح سـ ـج ــل / 22الـ ـ ـه ـ ــري جـنـسـيـتــه
لبناني محل إقامته صحراء الشويفات
 حــي شبعا مـلــك هــاشــم ط  -4-والــدتــهسهام عمره  1995أوقــف اداريــا بتاريخ
 2015/10/5وأخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي سـ ـبـ ـيـ ـل ــه ف ــي
 2016/4/15بــال ـع ـقــوبــة ال ـتــال ـيــة عشر
سنوات أشغال شاقة.
وفقًا للمواد  638من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة دراجة نارية
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/11/26على املتهم أحـمــد جميل
درويش قيد  226املزة  -دمشق جنسيته
س ـ ــوري م ـحــل إق ــام ـت ــه بـ ــرج أبـ ــي حـيــدر
 طـلـعــة ح ــوض ال ــوالي ــة م ـلــك دنــدشـلــيوعيتاني والدته مريم عمره  1989أوقف
ب ـت ــاري ــخ  2014/2/14وأخـ ـل ــي سـبـيـلــه
فــي  2014/8/1بالعقوبة التالية عشر
سنوات أشغال شاقة.
وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـل ـ ـمـ ــواد  200/569م ـ ــن ق ــان ــون
العقوبات.
الرتكابه جناية محاولة خطف
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/13
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31عـلــى املـتـهــم م ـنــاف علي
ح ـســن ق ــاس ــم س ـجــل  /48ب ـيــت شــاهــن
جنسيته لـبـنــانــي مـحــل إقــام ـتــه بعلبك
بـيــت شــامــا  -ال ـش ــارع ال ـعــام مـلــك وال ــده
ط  -أرضـ ــي وال ــدت ــه ف ــاي ــزة ع ـمــره 1977
ادخل السجن بتاريخ  2010/6/9وأخلي
سبيله في ّ 2010/7/9
ثم أدخــل السجن
مـ ـج ــددًا ب ـت ــاري ــخ  2014/5/19وأخ ـل ــي
سبيله في  2014/6/20بالعقوبة التالية
عشر سنوات أشغال شاقة.
وفـ ـق ــا لـ ـلـ ـم ــواد  638و 471مـ ــن ق ــان ــون
العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/7
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـت ـ ـهـ ــم ه ـي ـث ــم
حـســن يــوســف مـلـقــب «بـلـبــل» جنسيته
فـلـسـطـيـنــي م ـحــل إقــام ـتــه مـخـيــم صـبــرا
والــدتــه ن ــوال عـمــره  1972أوق ــف غيابيًا
بتاريخ  2019/10/1وهــو فــار مــن وجه
العدالة بالعقوبة التالية أشغال شاقة
مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  125م ـخ ــدرات مــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31على املتهم حسني محمد
عـلــي زعـيـتــر سـجــل /24ري ـح ــا جنسيته
ل ـب ـن ــان ــي م ـح ــل إق ــامـ ـت ــه ريـ ـح ــا وال ــدت ــه
سهيال عمره  1992أوقف غيابيًا بتاريخ
 2019/7/26وهــو فــار مــن وجــه العدالة
بالعقوبة التالية أشـغــال شــاقــة مؤبدة
وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  125م ـخ ــدرات مــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31ع ـلــى امل ـت ـهــم ع ـلــي مـنــذر
زعيتر سجل /24ريحا جنسيته لبناني
مـحــل إقــام ـتــه ال ـف ـنــار  -الــزعـيـتــريــة قــرب
مستشفى البيطار والدته اعتدال عمره
 1980أوقف غيابيًا بتاريخ 2016/6/28
وه ــو ف ــار م ــن وج ــه ال ـع ــدال ــة .بــالـعـقــوبــة
ال ـت ــال ـي ــة أشـ ـغ ــال ش ــاق ــة م ــؤب ــدة وم ــاي ــة
مليون ليرة غرامة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  125م ـخ ــدرات مــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31على املتهم عباس صادق
املصري سجله /34حــور تعال جنسيته
لبناني محل إقامته حــور تعال والدته
هايلة عمره  1984أوقف غيابيًا بتاريخ
 2019/4/30وهــو فــار مــن وجــه العدالة
بالعقوبة التالية أشـغــال شــاقــة مؤبدة
وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  125م ـخ ــدرات مــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/3
رئيس محكمة الجنايات في بيروت

القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31على املتهم محمد صبحي
زعيتر سجل /153مقنة جنسيته لبناني
مـحــل إقــامـتــه الـفـنــار الــزعـيـتــريــة والــدتــه
ســول مارينا عمره  1990أوقــف غيابيًا
بتاريخ  2017/11/27وهو فار من وجه
العدالة بالعقوبة التالية أشغال شاقة
مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  125م ـخ ــدرات مــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31عـلــى املـتـهــم هيثم حسن
يوسف جنسيته فلسطيني محل إقامته
ص ـبــرا وال ــدت ــه ن ــوال ع ـمــره  1972أوقــف
غيابيًا بتاريخ  2019/4/5وهو فار من
وجــه الـعــدالــة بالعقوبة التالية أشغال
شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  125م ـخ ــدرات مــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
تبليغ
صـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـنـبـطـيــة املــدن ـيــة /
املالية
ي ــدع ــو ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة امل ــدع ــى عليه
حـ ـس ــن عـ ـل ــي جـ ــابـ ــر وامل ـ ـج ـ ـهـ ــول مـحــل
االق ــام ــة لـلـحـضــور إل ـيــه الس ـتــام أوراق
ال ــدع ــوى رق ــم  2020/108امل ـقــامــة عليك
من املدعي مارون طوق بوكالة املحامي
ش ــري ــف الـحـسـيـنــي بـ ـم ــادة إلـ ـ ــزام بــدفــع
مبلغ مالي وعليك اتخاذ محل إقامة لك
ً
ضمن نطاق املحكمة مــا لــم تكن ممثال
بمحام حيث يعد مكتبه مقامًا مختارًا
وإال جاز إبالغك األوراق وموعد الجلسة
بــواس ـطــة رئ ـيــس الـقـلــم والـتـعـلـيــق على
لوحة اإلعالنات ضمن املهلة القانونية
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد صبرا

 محمد عبد الهادي أبو الحسن علي عبد الهادي أبو الحسن حسن عبد الهادي أبو الحسن حسني عبد الهادي أبو الحسن زينب عبد الهادي أبو الحسن إحسان عبد الهادي أبو الحسن فاطمة عبد الهادي أبو الحسنووريــث املستأنف عليها بديعة يوسف
مالح:
 علي يوسف مكيم ـج ـهــولــي م ـح ــل اإلقـ ــامـ ــة ف ــي ال ــدع ــوى
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف ـ ـيـ ــة املـ ـ ـق ـ ــام ـ ــة عـ ـلـ ـيـ ـك ــم م ــن
املستأنفني:
 علي حسني روميه هنية يوسف مالحن ــوع ال ــدع ــوى مـهــر مــوعــد الـجـلـســة يــوم
الثالثاء الواقع في .2020/4/7
وع ـل ـي ـكــم ال ـح ـض ــور ف ــي امل ــوع ــد امل ـعــن
أو ارس ـ ـ ــال وك ـي ــل ق ــان ــون ــي ع ـن ـكــم وف ــي
ح ــال تخلفكم ي ـجــري بـحـقـكــم االي ـجــاب
ال ـقــانــونــي وك ــل تـبـلـيــغ لـكــم عـلــى لــوحــة
اإلع ـ ــان ـ ــات ف ــي امل ـح ـك ـمــة ح ـت ــى ال ـح ـكــم
القطعي النهائي يكون صحيحًا.
بيروت في2019/12/19 :
رئيس قلم املحكمة الشرعية
الجعفرية العليا
سهاد زين عنه
ربيع الزين

◄ خرج ولم يعد ►
هــربــت الـعــامـلــة FATOU NIANG
مــن التابعية السنغالية مــن منزل
م ـخ ــدوم ـه ــا الـ ــرجـ ــاء م ـم ــن ي ـجــدهــا
االتصال على الرقم 03/309885

◄ للبيع ►
For sale villa in
Limassol–Cypruswith
2750sqmlandandsea
view–price1.5million
Euros, possibility of
–paymentinLebanon
contact email:

Limassolvilla@gmail.com

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

دعوة لحضور جمعية عمومية
يدعو مجلس إدارة الجمعية التعاونية
لـ ـ ــزراعـ ـ ــة ال ـب ـط ـي ــخ االح ـ ـ ـمـ ـ ــر واالص ـ ـفـ ــر
وتسويقه في قضاء بنت جبيل ،هيئته
ال ـعــامــة لـعـقــد جـمـعـيــة عـمــومـيــة عــاديــة
وذلك نهار السبت في 2020/2/8
في قاعة مسجد الشهيد الثاني _ صفد
البطيخ عند الساعة الثانية ظهرا واذا
ل ــم يـكـتـمــل ال ـن ـصــاب تـعـقــد ب ـمــن حضر
نهار األحد بتاريخ  2020/2/9في نفس
الزمان واملكان ،وعلى جدول اعماله:
 -1االطـ ـ ــاع واملـ ـص ــادق ــة ع ـلــى مـيــزانـيــة
 2019و 2018وما قبل البراء ذمة اعضاء
مجلس اإلدارة.
 -2انتخاب هيئات مسؤولة جديدة
املوضوع :تبليغ استثنائي
ورق ـ ـ ـ ــة دع ـ ـ ـ ــوى ص ـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـ ــن امل ـح ـك ـم ــة
الشرعية الجعفرية العليا ،موجهة إلى
ك ــل م ــن ورث ـ ــة امل ـس ـت ــأن ــف عـلـيـهــا زه ــرة
يوسف مالح:
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