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◄ إعالنات رسمية ►

تقرير

نال شتاينماير دعم الحكومة االئتالفية التي تقودها أنجيال ميركل (أ ف ب)

صعوبات ميركل تزداد

شتاينماير رئيسًا أللمانيا
ان ـت ـخ ـب ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة فــي
أملانيا ،أمس ،وزير الخارجية السابق
والـ ـسـ ـي ــاس ــي «األك ـ ـ ـثـ ـ ــر ش ـع ـب ـي ــة» فــي
«ال ـح ــزب االش ـتــراكــي الــدي ـمــوقــراطــي»،
فــرانــك فــالـتــر شـتــايـنـمــايــر ( 61عــامــا)،
رئيسًا للبالد ،في خطوة ّ
صورت على
أنـهــا تـضــع أملــانـيــا فــي مـقــدمــة الـبـلــدان
ال ـت ــي «س ـت ـت ـم ـســك بــالــدي ـمــوقــراط ـيــة»
فــي مــواجـهــة الهجمة الشعبوية التي
تشهدها أوروبا.
وج ــاء انـتـخــاب الــرئـيــس الـثــانــي عشر
ألملــانـيــا مـنــذ ال ـحــرب الـعــاملـيــة الثانية
بعدما نــال شتاينماير دعــم الحكومة
االئ ـتــاف ـيــة ال ـتــي ت ـقــودهــا املـسـتـشــارة
األمل ــانـ ـي ــة أن ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل ،والـ ـت ــي لــم
تجد مرشحًا مــن فريقها لديه القدرة
والشعبية ليشغل هذا املنصب .وبعيد
انتخابه ،أش ــار شتاينماير ،املـعــروف
ب ـت ـصــري ـحــاتــه املـ ـع ــارض ــة ل ـس ـيــاســات
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب،
والذي وصفه بـ«مبشر الكراهية» ،إلى
ض ـ ــرورة «ال ــدف ــاع ع ــن الــديـمــوقــراطـيــة
والحرية أكثر من أي وقت مضى».
ووفق صحيفة «برلينر مورغنبوست»
ال ـيــوم ـيــة ،ف ــإن «شـتــايـنـمــايــر يــريــد أن
ي ـكــون رئـيـســا مـعــارضــا ل ـتــرامــب» ،في
حــن يـقــول مـصــدر مـقــرب مــن الرئيس
الـ ـج ــدي ــد إن األخ ـ ـيـ ــر «س ـي ـخ ـف ــف مــن
حـ ـ ـ ـ ّـدة انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ـ ــه» .وق ـ ــد ي ـ ـعـ ــزز ه ــذا
االنتخاب فرص نجاح مرشح «الحزب
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي» ،م ـ ــارت ـ ــن شـ ــول ـ ـتـ ــز ،فــي
مساعيه إلطاحة زعيمة «حزب االتحاد

ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي املـ ـسـ ـيـ ـح ــي» أن ـج ـيــا
م ـيــركــل ،ف ــي االن ـت ـخــابــات التشريعية
الـ ـت ــي س ـت ـج ــرى ب ـع ــد أق ـ ــل مـ ــن سـبـعــة
أشهر.
ويرى الخبير السياسي في «مؤسسة
ف ـ ــري ـ ــدري ـ ــش إي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرت» امل ـ ـ ـقـ ـ ــربـ ـ ــة م ــن
«االشتراكي» أن «انتخاب شتاينماير
م ـ ـ ـ ــن وج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــة ن ـ ـ ـظـ ـ ــر االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك ـ ـ ـيـ ـ ــن
الديموقراطيني هو مقدمة لشيء أكثر
أهمية ،وهــو الـفــوز بانتخابات أيلول
ضد ميركل».
وم ــن ضـمــن أب ــرز املـهـنـئــن ،أم ــس ،كــان
ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن،
ّ
الـ ـ ــذي أكـ ـ ــد أن ان ـت ـخ ــاب ش ـتــاي ـن ـمــايــر،
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـم ـت ــع ب ـش ـع ـب ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة فــي
أوروبا الغربية« ،سيساهم في تطوير
الـعــاقــات الــروسـيــة ـ ـ األملــان ـيــة» .وكــان
شتاينماير قد انتقد قرار حلف شمالي
األطلسي بتعزيز وجوده على الحدود
مع روسيا ،واصفًا التدبير بأنه «قرع
ال طائل منه لطبول الـحــرب» .كما أنه
يرفض العقوبات ضد روسيا ويرى أن
ذلك سيجعل موقفها أكثر تشددًا.
ب ــدوره ،قــال وزيــر الخارجية الفرنسي
ج ـ ــان مـ ـ ــارك اي ـ ــرول ـ ــت ،إن ـ ــه واثـ ـ ــق ب ــأن
الرئيس الجديد «سيساهم في وحدة
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي» ،وال س ـي ـمــا أن ــه
يلعب دورًا قويًا في «تقريب» وجهات
النظر ،كما حصل في مفاوضات امللف
ال ـن ــووي اإلي ــران ــي وم ـحــادثــات جنيف
بشأن سوريا.
(األخبار ،أ ف ب)

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـتـقـصــاء االس ـعــار السـتـحــداث مساحة
كـمــوقــف لـلـسـيــارات فــي مـخــزن الـكــابــات
واملعدات على مستوى الطابق .E3
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا مـ ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق 12
(غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
النهر.
تسلم الـعــروض باليد إلــى امــانــة كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق " "12ـ ـ املبنى
املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2017/2/24عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/2/6
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 191
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
غرفة الرئيس علي سيف الدين
املعاملة التنفيذية 2015/48 :استنابة
املنفذ :البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.
وكيله املحامي مروان الجميل
املنفذ عليه :مصطفى عبدالله مرتضى ـ ـ
دورس ـ ـ مقيم في عرمون

السند التنفيذي وقيمة الــديــن :اتفاقية
ق ــرض اس ـكــانــي بـمـبـلــغ /204.976.93/
دوالر أميركي موثقة بعقد تأمني عقاري
من الدرجة االولى عدا الفوائد وامللحقات.
تــاريــخ التنفيذ فــي دائ ــرة تنفيذ بيروت:
2014/2/28
تــاريــخ التنفيذ فــي دائ ــرة تنفيذ بعلبك:
2015/7/22
تاريخ تبليغ االنذار والحجز2014/4/17 :
و2015/6/15
تاريخ قرار الحجز2014/4/22 :
تاريخ تسجيله2015/5/7 :
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار:
2015/12/21
تاريخ تسجيله2016/2/15 :
بيان العقارات املحجوزة ومشتمالتهم:
 2400سهم بالعقار رقــم  2229دورس ـ ـ
أميري ـ ـ محلة تحت البيادر .يوجد على
العقار بناء مؤلف من طابقني عبارة عن
فيال سكنية يعلوها سقف مــن القرميد
مساحة كل طابق حوالي  200م .2نوافذه
مـ ـغـ ـط ــاة ب ـ ــأب ـ ــاج ـ ــورات خ ـش ـب ـي ــة لــون ـهــا
ق ــرم ـي ــدي .وال ـع ـق ــار م ـح ــاط بـتـصــويـنــة ـ ـ
وللفيال ثالثة مداخل.
وال ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــق ال ـ ـس ـ ـف ـ ـلـ ــي ي ـ ـح ـ ـتـ ــوي غ ــرف ــة
محروقات ومستودع شوفاج ،واألرضي
مؤلف مــن مــوزع وصــالــون واربـعــة غرف
ومطبخ وحمامني وثالث شرفات واخرى
سـ ـم ــاوي ــة وال ـ ـطـ ــابـ ــق االول مـ ــؤلـ ــف مــن
غــرفــة جـلــوس وث ــاث غــرف نــوم ومطبخ
وحمامني وغرفة مالبس واربــع شرفات

تعلن عن حاجتها ملندوبي مبيعات
في كافة املناطق اللبنانية.
التحصيل العلمي :شهادة جامعية في إدارة
األعمال أو التسويق.
خبرة :سنتني أو أكثر في هذا املجال.
للراغبني ,يرجى إرسال السيرة الذاتية على
البريد االلكتروني
jobs@al-akhbar.com
أو اإلتصال على 01/759500

وسطح سماوي ومطلع درج.
ـ ـ مساحته 1025 :متر مربع
ـ ـ ـ ح ــدوده :يـحــده غــربــا الـعـقــار رقــم 2231
ط ــري ــق خـ ــاص وش ــرق ــا ال ـع ـق ــار رقـ ــم 162
ً
وش ـمــاال الـعـقــار رقــم  2231طــريــق خاص
وجنوبًا طريق عام.
ـ ـ الحقوق العينية :حــق انتفاع وارتـفــاق
يشترك بملكية الحديقة والطريق ،2230
 2231،2232اشتراك في امللكية.
ـ ـ ـ ـ ي ــوم ــي 4048 :ت ــاري ــخ 2012/12/11
تأمني درجة أولى الدائن البنك اللبناني
السويسري ش.م.ل.
ـ ـ املدين :مصطفى عبدالله مرتضى 2400
سهم.
ـ ـ قيمة التأمني /350.000/ :دوالر أميركي.
مرتفق تنفيذ شبكة الطرق وشبكة مياه
الشرب وشبكة كهرباء على نفقة الفارز
على ان يتم تنفيذ خالل عشر سنوات من
تاريخ املوافقة على الفرز.
تعهد املــديــن بـعــدم الـبـيــع أو الـتــأمــن أو
ال ـت ــأج ـي ــر او ت ــرت ـي ــب أي ح ــق ع ـي ـنــي اال
بـمــوافـقــة الـفــريــق ال ــدائ ــن .مـصــدر الحجز
دائرة تنفيذ بيروت.
ـ ـ ـ ال ـحــاجــز :الـبـنــك الـلـبـنــانــي الـســويـســري
ش.م.ل.
ـ ـ ـ ـ ـ املـ ـحـ ـج ــوز ع ـل ـي ــه :م ـص ـط ـفــى ع ـبــدال ـلــه
مرتضى
ـ ـ يومي  492تاريخ  2016/2/15محضر
وقف العقار
ورد محضر وص ــف لـهــذا الـعـقــار صــادر
ع ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ بـعـلـبــك رق ــم 2015/48
ملصلحة البنك اللبناني السويسري على
حـصــة مصطفى عـبــدالـلــه مــرتـضــى عــدد
االسهم .2400
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن ب ـ ــالـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة:
/675.750.000/
ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح بـ ــال ـ ـل ـ ـيـ ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة:
/405.450.000/
مــوعــد جـلـســة امل ــزاي ــدة وم ـكــان إجــرائـهــا:
ن ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع ف ــي 2017/3/1
الساعة الثانية عشرة ظهرًا امام حضرة
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ق ـص ــر ع ــدل
بعلبك.
ـ ـ شروط البيع:
ـ ـ ـ ـ ال ـن ـف ـقــات امل ـت ــوج ــب دف ـع ـهــا عـ ــاوة عن
ال ـث ـم ــن ط ــواب ــع االحـ ــالـ ــة ورسـ ـ ــم ال ــدالل ــة
للبلدية  %5وعلى راغب الشراء الحضور
بــاملــوعــد امل ـعــن وان ي ــودع بــاســم رئيس
دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لــدى صندوق الخزينة أو احــد املصارف
امل ـق ـب ــول ــة م ـب ـل ـغــا مـ ــوازيـ ــا لـ ـب ــدل ال ـط ــرح
أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة تـضـمــن هــذا
املبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة حق الدخول
ً
باملزايدة وعليه ان يختار محال القامته
ضمن نطاق هــذه الــدائــرة واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له وعليه خالل ثالثة ايام
من صدور قرار االحالة ايداع الثمن تحت
ً
طائلة اعتباره ناكال واعادة املزايدة على
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
ال ــزي ــادة وعـلـيــه خ ــال عـشــريــن يــومــا من
ت ــاري ــخ ص ــدور ق ــرار االح ــال ــة دف ــع املبلغ
والرسوم والنفقات.
رئيس قلم دائرة تنفيذ بعلبك
عباس محمد شبشول
إعالن بيع سيارة عدد 2016/915
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع باملزاد العلني االثنني 2017/2/27
ابتداء من الساعة الثالثة والنصف سيارة
املـنـفــذ عـلـيـهــا انــاه ـيــد خ ــوري ــن كــوبـلـيــان
ماركة ميني كوبر لون اسود موديل 2004
ً
رق ــم /321254/ب امل ـح ـج ــوزة تحصيال
لدين فرنسبنك ش.م.ل .وكيلتها املحامية
مــاري شهوان البالغ /14.355.432/ل.ل.
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ /4930/د.أ.
واملـ ـط ــروح ــة بـم ـب ـلــغ /3750/د.أ .او مــا
ي ـ ـعـ ــادلـ ــه ب ــال ـع ـم ـل ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ورس ـ ـ ــوم
امل ـي ـك ــان ـي ــك هـ ــي /257000/ل.ل .فـعـلــى
الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد
الــى م ــرآب فرنسبنك الـحـمــراء مصحوبًا
بالثمن نـقـدًا أو شيك مقبول و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2016/585
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية

