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◄ وفيات ►

ــة ـ روسية جديدة
يسر حتى اآلن بسبب تــأخــر وصــول
خ ـ ـبـ ــراء روس جـ ـ ــدد أو االس ـت ـع ــان ــة
بشركات مصرية لتنفيذ مهمة تمهيد
أرض امل ـ ـشـ ــروع ،ال ـت ــي تـشـمــل إن ـشــاء
أربعة مفاعالت نووية ضخمةّ ،
تعول
عليها مصر لتعويض سد العجز في
الطاقة الكهربائية مع إمكانية تصدير
جزء منها إلى الجانب الليبي.
في املقابل ،طلبت جهات سيادية من
الحكومة تسهيل التعاون مع الروس
ف ــي مـ ـش ــروع ــات ع ـ ــدة م ـق ــاب ــل تـمــريــر
مـشــروع الضبعة ،وفـقــا للبروتوكول
ال ــذي تــم تــوقـيـعــه بــن الـجــانـبــن ،وال
سيما أن االتفاق األولي لم يحدد آلية
لتسوية املنازعات التي قد تنشأ بني
الجانبني ،وهو أمر ترغب القاهرة في
أن يكون عبر لجنة مشتركة بالتشاور
بــن الـبـلــديــن ،ولـيــس أم ــام أي جهات
قضائية دولية ّأو مكاتب تحكيم.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،وقـ ـ ــع وزيـ ـ ــر ال ـص ـنــاعــة
املـصــري ونـظـيــره الــروســي ،األسـبــوع
الـ ـ ـج ـ ــاري ،م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم الس ـت ـي ــراد
أرب ـ ــع ط ــائ ــرات م ــن ط ـ ــراز «س ــوخ ــوي
ج ـيــت» ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى س ــت طــائــرات
أخرى تعاقدت عليها إحدى الشركات
الخاصة كمرحلة أولى ،واالتفاق على

ت ــوري ــد عـشــريــن ط ــائ ــرة مــدنـيــة قابلة
ل ـل ـت ـض ــاع ــف بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ح ــرك ــة
السياحة الروسية .وتهدف الطائرات
الجديدة إلى جذب  1.5مليون سائح
روسي سنويًا.
كذلك أنشأ عدد من شركات السياحة
امل ـص ــري ــة ش ــرك ــة طـ ـي ــران خ ــاص ــة مــن
شأنها كسر احتكار شركات الطيران
الـتــركـيــة للسياحة الــروسـيــة الــوافــدة
خــاصــة إل ــى ش ــرم الـشـيــخ وال ـغــردقــة،
وهـ ــي ال ـخ ـط ــوة ال ـت ــي ت ــأت ــي تـمـهـيـدًا
لــرفــع حـظــر ال ـط ـيــران ال ــروس ــي ،علمًا
ب ــأن ذل ــك ج ــرى ب ـنـ ً
ـاء عـلــى توجيهات
حـكــومـيــة مـصــريــة فــي ظــل التضييق
على الـشــركــات التركية العاملة على
األراضي الروسية.
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي لــم
ي ـتــوقــف ع ـلــى ال ـت ـع ــاون االق ـت ـص ــادي،
ب ــل ش ـم ــل الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـك ــري ،فـقــد
جــرت اتـصــاالت مكثفة بني مسؤولني
مصريني ونظرائهم الروس للتنسيق
حول صفقة أسلحة جديدة ،علمًا بأن
مـصــر تـتـحــرك ب ـصــورة مكثفة لـشــراء
أسلحة جديدة من موسكو وباريس،
ول ـ ـكـ ــن ل ـ ــم ت ـع ـل ــن رسـ ـمـ ـي ــا ت ـفــاص ـيــل
الصفقات الجديدة.

تقرير

رفع حظر التجوال في تونس
بيان لها ،رفع حظر التجوال في كافة
أعلنت وزارة الداخلية التونسية ،في ٍ
أنحاء الجمهورية ،نتيجة «تحسن األوضاع األمنية» .وفرضت الداخلية
حظرًا للتجوال في مدينة القصرين أواخــر الشهر املاضي ،ابـتـ ً
ـداء من
ً
مساء حتى الخامسة صباحًا .واتخذت السلطات التونسية
الساعة 6
فرض حظر التجوال في القصرين ،شمالي غربي تونس ،إثر املواجهات
التي تجددت في حي الــزهــور ،بني القوى األمنية وبعض املتظاهرين،
وذلــك نتيجة احتجاج الشباب على اتـفــاع نسبة البطالة ،وعــدم وجــود
فرص عمل.
ّ
في موازاة ذلك ،أكد وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي في تونس،
ياسني إبراهيم ،تسجيل بالده أرقامًا سلبية في مؤشرات البطالة السنة
املاضية .وقال إبراهيم إن  2015تعتبر سنة سلبية في تحسني مؤشرات
البطالة في البالد .وأضاف «حتى وإن وجدت استثمارات جديدة وفرص
عمل في بعض القطاعات ،فإن قطاع التشغيل فقد عديد الوظائف».
وف ــي غـضــون ذل ــك ،ق ــال نــائــب رئـيــس ال ـبــرملــان الـتــونـســي ،الـشـيــخ عبد
الفتاح مــورو ،في خطبة له في نيوجيرسي ،في أميركا ،إن املسلمني
لم يقدموا شيئًا للعالم منذ قرون .وطالب مسلمي أميركا بأن يكونوا
إيجابيني في مجتمعهم وأن ال يكونوا عالة على املجتمع .وطالب أحد
ّ
مؤسسي «حركة النهضة» املسلمني في العالم بالتغيير .ولفت إلى أن
كل ما يستعمله املسلمون في العالم مصنوع من أمم أخرى ،فيما توقف
املسلمون عن تقديم شيء للبشرية منذ قرون.
)األخبار(
المسلمون لم يقدموا شيئًا للعالم منذ قرون (مروان طحطح)

زوجة الفقيد حياة الشاعر
ابناه :الدكتور رازق زوجته الدكتورة
مها شبهر وعائلتهما
الــدك ـتــور أن ـط ــوان زوج ـتــه الــدك ـتــورة
إليزابيت ماري وعائلتهما
ابنتاه :فيفيان زوجة املصرفي طوني
الشويري وعائلتهما
ب ــولـ ـي ــت زوجـ ـ ـ ــة املـ ـهـ ـن ــدس ان ـ ـطـ ــوان
عساف وعائلتهما
أشقاؤه :عائلة املرحوم جورج قرنوب
عائلة املرحوم راشد قرنوب
ريمون قرنوب وعائلته (في املهجر)
وانسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
إلياس رزق الله قرنوب
امل ـن ـت ـق ــل إلـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه تـ ـع ــال ــى ي ــوم
األرب ـع ــاء الــواقــع فـيــه  3شـبــاط 2016
ّ
متممًا واجباته الدينية.
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الواحدة من بعد ظهر اليوم الجمعة
 5شـ ـب ــاط  2016فـ ــي ك ـن ـي ـســة ن ـيــاح
السيدة األرثوذكسية ،شارع املكحول
حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي يوم السبت  6الجاري
ابـتـ ً
ـداء من الساعة العاشرة صباحًا
لـ ـغ ــاي ــة ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة مـ ـس ــاءً
ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة ن ـي ــاح ال ـس ـيــدة
األرثوذكسية ،شارع املكحول.

◄ ذكرى أسبوع ►
باسمه تعالى
قال الرسول األكرم (ص)
أشراف أمتي حملة القرآن
ت ـص ــادف ن ـهــار األحـ ــد ال ــواق ــع فـيــه 7
شباط 2016م املوافق  28ربيع الثاني
ذكرى مرور أسبوع على رحيل
شيخ القراء وخادم القرآن
سماحة الشيخ سلمان علي الخليل
(رضوان الله عليه)

وبهذه املناسبة األليمة سيقام حفل
تــأب ـي ـنــي ومـ ــراسـ ــم عـ ـ ــزاء ع ــن روح ــه
الطاهرة في قاعة الزهراء (ع) ـ ـ مجمع
اإلمامني الحسنني (ع) ـ ـ حارة حريك
مــن الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا حتى
الساعة الحادية عشرة والنصف.
الراضون بقضائه وقدره:
آل الخليل وأنسباؤهم وعموم أهالي
الغبيري وساحل املنت الجنوبي

◄ ذكرى األربعين ►
ت ـص ــادف ي ــوم ال ـس ـبــت ف ــي  6شـبــاط
 2016ذكــرى مــرور اربعني يومًا على
وفاة املرحومة
الحاجة خديجة حسني عواضة
(ام حسني زبيب)
ابـنــاؤهــا وبـنــاتـهــا :املـحــامــي حسني،
ال ـص ـح ــاف ـي ــة هـ ـ ــدى ،حـ ـس ــن ،س ـل ــوى،
الصحافي محمد ،فــاطـمــة ،املحامي
هادي ،ميساء
بهذه املناسبةُ ،يقام مجلس عزاء عن
روحها عند الساعة الثالثة من بعد
ظ ـهــر ال ـس ـبــت ف ــي حـسـيـنـيــة بـلــدتـهــا
تفاحتا

العالم
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2014/1984
(الرئيسة جدايل)
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد اللبناني
لالستثمار ش.م.ل .بوكالة االستاذة ندى
رزق الله
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :س ــام ــر مـحـســن الـحـسـيـنــي
الشياح ـ ـ طريق صيدا القديمة قبل جسر
صفير تجاه محطة هاشم بناية عياش
ط1
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد قـ ـ ــرض مــوثــق
بتأمني وجــدول تسديد دفعات وسندات
ً
دي ــن تحصيال ملبلغ  $/92730.42/عــدا
الفوائد واللواحق.
املطروح للبيع :كامل القسم  7من العقار
رقم /3741الشياح:
ط ــابــق اول ي ـتــألــف م ــن م ــدخــل وغــرفـتــن
ودار وطـ ـع ــام وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام ومـنــافــع
ول ــدى الـكـشــف تـبــن ان ه ــذا الـقـســم غير
مطابق ملا جــاء في االفــادة العقارية وقد
ت ـغ ـيــرت مـعــاملــه ح ـيــث اص ـبــح ع ـب ــارة عن
صالة كبيرة معدة لبيع االدوات الصحية
ل ـصــاح ـب ـهــا امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه بـ ــالـ ــذات وف ـيــه
ح ـمــام وشــرف ـتــان ارض ــه ب ــاط سيراميك
والدهان بويا واجهة البناء رش باطون
للقسم مــدخــان املــدخــل االول مــن البناء
الرئيسي عبر مصعد كهربائي واملدخل
الثاني خلف املبنى نصل اليه عبر درج
من الخشب ـ ـ حق مختلف يشترك بملكية
الحق املختلف رقم  /1/ويخضع للنظام
امل ــرب ــوط بملفه وتـعــديــاتــه ـ ـ ـ ـ تــأمــن من
الدرجة االولــى على كامل هــذا القسم مع
حــق الـتـحــويــل حــق فــائــدة حـســب شــروط
ال ـع ـقــد ،ال ــدائ ــن ب ـنــك االع ـت ـم ــاد الـلـبـنــانــي
لــاس ـت ـث ـمــار امل ــدي ــن م ــال ــك ال ـق ـس ــم قـيـمــة
التأمني /149000/د.أم ـيــركــي ـ ـ استمالك
باملرسوم  68/8/22/10496وضع يد قرار
 95/21ق ــرار اي ــداع تـعــويــض رق ــم 95/20
ـ ـ ـ ـ م ـخــال ـفــة ب ـن ــاء ب ـمــوجــب ك ـت ــاب ات ـحــاد
ب ـلــديــات ســاحــل امل ــن الـجـنــوبــي ـ ـ ـ ـ حجز
تـنـفـيــذي ص ــادر عــن دائـ ــرة تنفيذ بعبدا
برقم  2014/1984ملصلحة بنك االعتماد
الـلـبـنــانــي لــاسـتـثـمــار ش.م.ل .املـحـجــوز
عليه مالك القسم ـ ـ محضر وصــف تبعًا
لقرار الحجز اعاله.
مساحته/114/ :م2
التخمني وبدل الطرح:
وق ــد تـخـمــن الـقـســم رق ــم  /7/م ــن الـعـقــار
 /3741/الشياح بمبلغ وقدره /136800/
دوالر اميركي.
وي ـطــرح لـلـبـيــع بـمـبـلــغ وقـ ــدره /82080/
دوالر اميركي.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقــد تحدد موعد املــزايــدة نهار االربـعــاء
 2016/3/2الساعة العاشرة صباحًا امام
رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا في مكتبه في
دائرة التنفيذ ـ ـ املبنى الجديد.
شروط املزايدة:
فـعـلــى ال ــراغ ــب ب ــال ـش ــراء وق ـبــل امل ـبــاشــرة
بــاملــزايــدة اي ــداع مبلغ م ــواز لثمن الطرح
فــي صـنــدوق الخزينة او مصرف مقبول
باسم رئيس دائرة تنفيذ بعبدا او تقديم
ك ـفــالــة مـصــرفـيــة تـضـمــن امل ـب ـلــغ وات ـخــاذ
محل اقامة ضمن نطاق الدائرة كما عليه
وبخالل ثالثة ايام من قرار االحالة ايداع
بــاقــي الـثـمــن تـحــت طــائـلــة اع ــادة املــزايــدة
بزيادة العشر على مسؤوليته كما عليه
وخ ــال عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دفــع
الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
مارو القزي
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي غادة شمس الدين
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/289
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليه :ريمون بشارة كرم
قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن :ك ـ ـشـ ــف حـ ـ ـس ـ ــاب ب ـق ـي ـمــة
/5.650.939/ل.ل .عدا الفوائد والرسوم
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـم ــرة االول ـ ـ ــى فــي
تـمــام الـســاعــة الثانية مــن بعد ظهر يوم
ال ـث ـل ـثــاء ال ــواق ــع ف ــي  2016/2/16للبيع
بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي الـ ـسـ ـي ــارة م ــارك ــة ب ام
اف  CIA CABRIOرق ـ ــم /380170/ب
موديل  2001املخمنة بمبلغ /4347/د.أ.
واملـطــروحــة للبيع بمبلغ  %60مــن قيمة
التخمني ،علمًا انه يتوجب عليها رسوم

ميكانيك من سنة  2012حتى سنة 2015
ومجموعها /1.287.000/ل.ل.
على الراغبني بالشراء الحضور الى مرآب
شــاتـيــا فــي ب ـيــروت مصحوبني بالثمن
نقدًا يضاف اليه  %5رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم عاكوم
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2015/411
املتكونة فيما بني:
املـ ـنـ ـف ــذة :ف ــاط ـم ــه س ـم ـيــر زرقـ ـ ــط وكـيـلـهــا
املحامي وسيم قليط.
املنفذ عليه :سامر سمير بدوي ـ ـ صور.
ب ـت ــاري ــخ  2016/2/3ت ـق ــرر اب ـ ــاغ املـنـفــذ
عليه سامر سمير بدوي املقيم في صور
وم ـج ـهــول مـحــل االق ــام ــة حــالـيــا بــوجــوب
الحضور الى قلم دائرة تنفيذ صور لتبلغ
االن ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي وامل ـس ـت ـن ــدات املــرفـقــة
باملعاملة التنفيذية رقــم  2015/411واال
اعـتـبــر ك ــل تـبـلـيــغ ل ــك ضـمــن قـلــم ال ــدائ ــرة
قانونيًا.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
اعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
الـعـقــاريــة ،بــرئــاســة الـقــاضــي سيلفر ابــو
شـ ـق ــرا ،ت ـق ــدم امل ـس ـتــدعــي ارت ـ ــن سـنـيــاط
ط ـب ـق ـي ــان ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ـل ـت ــه امل ـح ــام ـي ــة
نــاتــالــي مـيــان بــاسـتــدعــاء سـ ّـجــل بالرقم
 ،2016/1671يـطـلــب ف ـيــه ش ـطــب اش ــارة
دعوى لدى محكمة بداية جبل لبنان من
قــره بــت لـيــؤيــان شاكيه بيزنت بــادريــان
ب ــاالوراق  91/6678املسجلة برقم يومي
 361تاريخ  1993/4/3عن صحيفة القسم
 17من العقار  4356برج حمود العقارية
سندًا للمادة /512أ.م.م .مهلة املالحظات
واالعـتــراض خالل عشرين يومًا تبدأ من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
تصحيح خطأ مادي
ُ
نشر في تاريخ  2016/1/22إعالن صادر
عــن دائ ــرة تنفيذ بعبدا رقــم 2015/1094
حـيــث ورد اس ــم املـنـفــذ مـنـيــر الغصيني
وال ـص ـح ـيــح مـفـيــد الـغـصـيـنــي فــاقـتـضــى
التصويب.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
القاضيني محمد شهاب ومحمد عبدالله
املستدعى ضدها هلن فرحات واملجهولة
محل االقــامــة الـحـضــور الــى قلم املحكمة
الستالم نسخة عن الحكم رقم 2015/374
تاريخ  2015/10/22واملـقــام من محمود
ال ـج ـب ـي ـلــي ونـ ـج ــاح خ ـل ـيــل والـ ـ ــذي قضى
باعتبار العقار  564من منطقة جنسنايا
ال ـع ـق ــاري ــة غ ـي ــر ق ــاب ــل لـلـقـسـمــة الـعـيـنـيــة
وطرحه للبيع باملزاد العلني امــام دائــرة
تنفيذ صيدا وذلك خالل شهر من تاريخ
النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش

