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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
تقرير

كشف بنس عن رفع العقوبات عن الجنرال مانويل كريستوفر فيغيرا الذي
أعلن انشقاقه عن مادورو (أ ف ب)

عقوبات أميركية جديدة
ّ
ضد  25قاضيًا فنزويليًا
تعود واشنطن إلى لغة العقوبات بعد فشلها في
االنقالب على نظام نيكوالس مادورو .والجديد
إعالنها أنها ستفرض عقوبات على جميع القضاة
الـ  25في المحكمة العليا الفنزويلية ،واتهامها
المحكمة بأنها ّ
تحولت إلى «أداة سياسية للنظام»
أعـ ـل ــن ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
مــايــك بـنــس ،أن ال ــوالي ــات املتحدة
ت ـس ـت ـع ــد ل ـ ـفـ ــرض ع ـ ـقـ ــوبـ ــات ع ـلــى
جـمـيــع ال ـق ـضــاة ال ـ ــ 25فــي املحكمة
العليا الفنزويلية ،متهمًا املحكمة
بأنها ّ
تحولت إلــى «أداة سياسية
للنظام» .وفــي مؤتمر صحافي له
فــي واشنطن ،فــي وقــت متأخر من
يوم أول من أمس ،قال بنس« :إن لم
تعد املحكمة العليا إلى تفويضها
الدستوري للحفاظ على الشرعية،
سـ ـتـ ـتـ ـخ ــذ واش ـ ـن ـ ـط ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
مل ـحــاس ـبــة ال ـق ـض ــاة ال ـ ـ ـ ــ .»25وات ـهــم
املحكمة بــ«تـجــاوز صالحياتها»،

ّ
صعد بنس
في خطابه ضد
حلفاء كاراكاس ،بدءًا
ً
وانتهاء
من طهران
بموسكو

وبأنها تحولت إلى «أداة سياسية
لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام» ،م ـض ـي ـفــا إن واش ـن ـط ــن
ت ـ ـ ــدرس «كـ ـ ــل ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات» فـ ــي مــا
ّ
يخص كاراكاس.
ّ
ولـ ــم يـ ـم ــر خـ ـط ــاب ب ـن ــس م ــن دون
ال ـت ـص ـع ـيــد ض ــد ح ـل ـفــاء ف ـنــزويــا.
إذ ات ـهــم إي ـ ــران بــأن ـهــا تـسـعــى إلــى
إن ـش ــاء «ق ــاع ــدة آم ـن ــة لــإرهــابـيــن
فـ ــي ف ـ ـنـ ــزويـ ــا» .وقـ ـ ـ ــال« :ي ـت ـع ــاون
النظام اإليراني مع النظام الفاسد
ف ــي ف ـنــزويــا إلن ـش ــاء ق ــاع ــدة آمـنــة
ل ــإره ــابـ ـي ــن .وي ـع ـم ــل ح ـ ــزب ال ـلــه
عـلــى تــوسـيــع شبكته الـخـطــرة في
ف ـن ــزوي ــا» .أم ــا م ــوس ـك ــو ،فــاعـتـبــر
بنس أنها «بحاجة إلى مواقع في
نـصــف ال ـكــرة ه ــذا وف ــي فـنــزويــا»،
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م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أنـ ـه ــا «ت ـم ـن ــح األمـ ــل
األخـ ـي ــر ل ـل ـس ـل ـطــات ف ــي ك ــاراك ــاس
الـ ـت ــي ال ي ـم ـك ــن أن ت ـح ـص ــل عـلــى
أم ــوال فــي ال ــدول األخ ـ ــرى» .كــذلــك،
دعا الرئيس الفنزويلي من جديد
ً
إلــى االستقالة ،قــائــا إن «الـصــراع
ف ـ ــي ف ـ ـنـ ــزويـ ــا ه ـ ــو ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع بــن
الــدي ـك ـتــاتــوريــة والــدي ـمــوقــراط ـيــة.
وي ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ّـد ن ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوالس مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادورو
الديكتاتور الذي ليس لديه أي حق
فــي السلطة ،ويـجــب أن يستقيل».
ووص ـ ــف ح ـكــومــة م ـ ـ ــادورو بــأنـهــا
ت ـش ـكــل «أكـ ـب ــر خ ـطــر ع ـلــى ال ـســام
واالس ـت ـقــرار واالزده ـ ــار فــي نصف
الكرة الغربي».
من جانبها ،وفــي سياق جهودها
ال ــرام ـي ــة إلـ ــى مــاح ـقــة الـضــالـعــن
فـ ـ ـ ــي االنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـفـ ـ ــاشـ ـ ــل الـ ـ ـ ــذي
قـ ـ ـ ــاده امل ـ ـع ـ ــارض خـ ـ ـ ــوان غـ ــوايـ ــدو
بتوجيه أمـيــركــي ،طلبت املحكمة
الـعـلـيــا فــي فـنــزويــا مــن الجمعية
التأسيسية دراس ــة إمـكــانـيــة فتح
ت ـح ـق ـي ـق ــات جـ ـن ــائـ ـي ــة م ـ ــع س ـب ـعــة
بـ ــرملـ ــان ـ ـيـ ــن م ـ ـع ـ ــارض ـ ــن .وقـ ــالـ ــت
املـحـكـمــة ،فــي ب ـيــان أول مــن أمــس،
إن «الجمعية التأسيسية ستنظر
في فتح التحقيقات في عدة جرائم
محتملة ،بينها الـتــآمــر والخيانة
العظمى والتمرد».
فــي غـضــون ذل ــك ،دع ــت «مجموعة
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة» الـ ـخ ــاص ــة
بفنزويال ،والتي يقودها االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ،إل ــى ت ـف ــادي التصعيد
وت ـس ــوي ــة األزم ـ ـ ــة ف ــي الـ ـب ــاد عـبــر
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات .وق ـ ــال ـ ــت امل ـف ــوض ــة
العليا للسياسة الخارجية واألمن
فــي االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،فيديريكا
مــوغ ـيــري ـنــي ،ف ــي أعـ ـق ــاب اج ـت ـمــاع
م ـج ـمــوعــة االت ـ ـصـ ــال ف ــي عــاصـمــة
كوستاريكا ،سان خوسيه ،أول من
أم ــس ،إن «ت ـف ــادي الـتـصـعـيــد يعد
أولــويــة بالنسبة إلــى املـجـمــوعــة»،
مشددة على رفضها أي محاوالت
لحل األزمة عسكريًا ،سواء بتدخل
خارجي أو من الداخل.
(األخبار ،أ ف ب)

أوالد الفقيد :هــدى زوجــة الدكتور
بهيج طبارة
فوزي وصوفي لوكوك
ن ــدي ــم زوجـ ـت ــه غ ــراس ـي ــا أت ــان ــازي ــو
وأوالدهما :ياسمني وثريا
مروان وفريا ڤان أورسو
شـ ـقـ ـيـ ـق ــه أديـ ـ ـ ـ ــب (ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي) فـ ـ ــوزي
كرياكوس وعائلته
شـقـيـقـتــه أوالد امل ــرح ــوم ــة جميلة
أرملة سليم شبلي وعائالتهم
أش ـ ـقـ ــاء زوج ـ ـتـ ــه الـ ــدك ـ ـتـ ــور زك ــري ــا
النصولي وعائلته
الدكتور مروان النصولي وعائلته
الدكتور خلدون النصولي وعائلته
شقيقات زوجـتــه الــدكـتــورة سلوى
النصولي وأوالدها
س ـ ـه ـ ـيـ ــر أرمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ريـ ـ ـ ـ ـ ــاض طـ ـ ـي ـ ــارة
وأوالدها
وعموم عائالت :كرياكوس ،سعد،
النصولي ،درغام ،طبارة ،أتانازيو،
شـ ـبـ ـل ــي ،دب ـ ــاج ـ ــي ،طـ ـ ـي ـ ــارة ،عـ ــرب،
ح ـلــوانــي وأن ـس ـبــاؤهــم ف ــي الــوطــن
واملـهـجــر يـنـعــون إلـيـكــم بـمــزيــد من
ال ـ ـحـ ــزن ف ـق ـي ــده ــم املـ ــأسـ ــوف عـلـيــه
املرحوم
البروفسور
سامي فوزي كرياكوس
زوج ـتــه املــرحــومــة الــدك ـتــورة هــدال
محيي الدين النصولي
املـنـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى مساء
يوم السبت الواقع فيه  4أيار 2019
متممًا واجباته الدينية.
لكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي اليوم الخميس وغدًا
الجمعة  9و 10الجاري في صالون
كنيسة القديس نيقوالوس للروم
األرثوذكس (مار نقوال) ،األشرفية
اب ـتـ ً
ـداء مــن الساعة الـحــاديــة عشرة
قبل الظهر لغاية الساعة السادسة
ً
مساء.
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعى اليكم وفــاة فقيدتنا الغالية
املرحومة
الحاجة عليا مروة املولى
أرملة املرحوم حسن املولى
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا :ال ـس ـف ـي ــر ع ـل ــي وم ـح ـمــد
وحسني والدكتور شوقي
إبنتها :سعاد زوجة العقيد حسن
الخطيب
أشقاؤها :حسن واملرحومون منير
وعلي وحمود وجميل
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــات ـ ـهـ ــا :ال ـ ـ ـحـ ـ ــاجـ ـ ــة س ـ ـعـ ــاد
واملرحومة مريم
سـيـصـلــى عـلــى جـثـمــانـهــا الـطــاهــر
ال ـخــام ـســة ع ـصــر ال ـي ــوم الـخـمـيــس
ال ــواق ــع فـيــه  9أي ــار  ۲۰۱۹وي ــوارى
الثرى في جبانة بلدة حربتا .تقبل
التعازي بعد الدفن وأيــام الجمعة
والسبت واألحــد في منزل الفقيدة
الكائن في بلدة حربتا .ويصادف
يوم األحد الواقع فيه  13أيار ۲۰۱۹
ذك ــرى األس ـبــوع .وبـهــذه املناسبة،
ت ـت ـل ــی آيـ ـ ـ ــات م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ال ـح ـك ـيــم
ومجلس عزاء عن روحها الطاهرة
للرجال والنساء في تمام العاشرة
صـ ـب ــاح ــا ف ـ ــي ح ـس ـي ـن ـي ــة ب ـلــدت ـهــا
حربتا.
ك ـم ــا ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـي ــروت
يــوم الخميس الــواقــع فيه  16أيــار
 ۲۰۱۹للرجال والنساء من الثالثة
بـعــد الـظـهــر حـتــى الـســادســة مساء
فــي جمعية التخصص والتوجيه
الـعـلـمــي  -الــرم ـلــة الـبـيـضــاء  -قــرب
مركز أمن الدولة
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
اآلس ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــون :آل امل ـ ـ ــول ـ ـ ــى ومـ ـ ـ ـ ــروة
والخطيب وهاشم
وع ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي بـ ـل ــدت ــي ح ــرب ـت ــا
والزرارية

◄ذكرى أسبوع ►
تـ ـص ــادف نـ ـه ــار ال ـج ـم ـعــة  10اي ــار
 2019امل ــواف ــق  5رم ـضــان  1440هـ
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور اس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد عطية أيوب
(أبو عطية)
اوالده :عطية ،ذو الفقار وعلي
اشـ ـق ــاؤه :م ـح ـمــود ،غ ـس ــان ،فـضــل،
احمد وعياد
اصـ ـه ــرت ــه :ع ـل ــي ح ـ ـجـ ــازي ،ع ـصــام
ع ــراب ــي ،فـ ــادي مـ ــراد وه ــان ــي علي
احمد
وبهذه املناسبة األليمة سيتلى آي
من الذكر الحكيم ومجلس عزاء عن
روح ــه الـطــاهــرة الـســاعــة الخامسة
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر ل ـل ــرج ــال ف ــي ال ـن ــادي
الحسيني الجديد لبلدته حاروف،
ول ـل ـن ـس ــاء ف ــي ال ـ ـنـ ــادي الـحـسـيـنــي
القديم.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي بـ ـي ــروت نـهــار
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء  14ايـ ـ ـ ـ ــار فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء ،ق ــرب مــركــز أمــن
ال ــدول ــة م ــن ال ـســاعــة الـثــانـيــة حتى
الرابعة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل أيوب ،آل حرب وعموم
أهالي بلدة حاروف

تـ ـص ــادف نـ ـه ــار ال ـج ـم ـعــة  10أي ــار
2019
ذك ـ ــرى م ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
عادل عبد الحسن جابر
والــدتــه :املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
حسني محسن شميساني
زوجته :الحاجة نظلة الشيخ عبد
الله نعمة
اوالده :عبير زوجة لقمان مصطفى
الجوني ،شادي زوجته فرح فاروق
عــواضــة وعــامــر زوج ـتــه آي ــة حسن
جابر وهشام
اخ ــوت ــه :امل ــرح ــوم ــان ال ـح ــاج ف ــوزي
جابر والحاج غالب جابر
اخواته :الحاجة رأفة ارملة املرحوم
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج ق ـ ــاس ـ ــم مـ ـحـ ـم ــد ح ـ ـمـ ــادي
امل ــرح ــوم ــة الـ ـح ــاج ــة اكـ ـ ـ ــرام زوجـ ــة
السيد حسن علوش.
ان ـس ـب ــاؤه :ال ـش ـيــخ ح ـســن عـبــدالـلــه
نعمة ،الشيخ حسني عبدالله نعمة،
الدكتور علي نعمة ،الحاجة سناء
أرم ـ ـلـ ــة املـ ــرحـ ــوم ال ــدكـ ـت ــور مـحـمــد
مهنا والسيدة فاطمة زوجة السيد
جعفر محمد جواد شرف الدين.
وبهذه املناسبة األليمة ستتلى آي
من الذكر الحكيم ومجلس عزاء عن
روح ــه ال ـطــاهــرة الـســاعــة الـعــاشــرة
صـ ـب ــاح ــا ل ـ ـلـ ــرجـ ــال ف ـ ــي ح ـس ـي ـن ـيــة
الـنـبـطـيــة ،ول ـل ـن ـســاء ف ــي حسينية
السيدة زينب (ع) ،النبطية.
اآلسـ ـف ــون :آل ج ــاب ــر ،نـعـمــة ،مهنا،
جــونــي ،ح ـم ــادي ،ع ــواض ــة ،شقير،
خياط وعموم أهالي بلدة النبطية

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة ندى املعلوف
رقم املعاملة2014/8 :
امل ـن ـفــذ :بـنــك بـيـبـلــوس ش.م.ل .وكيله
املحامي محمد ديب
املـ ـنـ ـف ــذ عـ ـلـ ـي ــه :جـ ـ ـ ــورج ن ـخ ـل ــه ك ـ ـ ــرم -
البترون.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـنــد دي ــن بقيمة
/8.866.000/ل.ل .ورصـ ـي ــد حـســاب
بقيمة  1.148.000ل.ل.
تاريخ الحجز2015/3/23 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ل ــدى أم ــان ــة الـسـجــل
العقاري2015/3/28 :
امل ـ ـ ـطـ ـ ــروح لـ ـلـ ـبـ ـي ــع :ال ـ ـع ـ ـقـ ــار /1865/
البترون وهو عبارة عن بناء من حجر
مقصوب يحتوي على اسطبل وبيت
خ ــراب وقطعة ارض ضمنها شجرتا
ت ــوت وش ـج ــرة خ ــوخ وب ـعــض اغ ــراس
الليمون واثـنــاء الكشف تبني ان قائم
عـلـيــه ب ـنــاء م ــن طــابــق واحـ ــد يـحـتــوي
على مدخل خارجي  -وصالون وسفرة
مفتوحتني على بعضهما ونــوم عدد
 2وم ــوزع ومطبخ وحـمــام  -وغرفتان
خارجيتني من حجر مالصقني واحدة
على يمني املدخل سقفها من االترنيت
والثانية للجهة املقابلة سقفها توتيا
تستعمل للعدة واملونة.
مساحته 510 :م2
ً
ح ــدوده :شـمــاال1868 - 1867 - 2397 :
شرقًا1867 - 1868 :
جنوبًا :طريق عام و 1868غربًا2397 :
  - 2380طريق عام.التخمني/210.000/ :د.أ .بــدل الطرح:
/126.000/د.أ.
موعد املزايدة ومكانها :يوم الخميس
الواقع في  2019/6/6الساعة الواحدة
م ــن ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر امـ ـ ــام رئ ـي ـس ــة دائـ ــرة
التنفيذ في محكمة البترون.
شــروط البيع :على الراغب في الشراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ــداع بــدل
الطرح بالليرة اللبنانية امــا نقدًا في
ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او ت ـقــديــم ش ــك او
كفالة مصرفيني بــاســم رئيسة دائــرة
تـنـفـيــذ ال ـب ـت ــرون وع ـل ـيــه ات ـخ ــاذ محل
اقــامــة ضـمــن ن ـطــاق ه ــذه ال ــدائ ــرة واال
عد قلمها مقامًا مختارًا له .وعليه ان
يدفع اضافة الى رسوم التسجيل %5
رسم داللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن
ص ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ــن دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ صـ ـي ــدا
باملعاملة التنفيذية رق ــم 2017/872
غــرفــة الــرئـيــس الـقــاضــي ران ــي صــادق
ل ـب ـيــع ال ـق ـس ــم رق ـ ــم  1084/5ق ـنــاريــت
باملزاد العلني.
املـ ـنـ ـف ــذ :ف ــرن ـس ـب ـن ــك ش.م.ل .وك ـي ـل ـتــه
املحامية ماري شهوان
املنفذ عليه :احمد رضا خليفة
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـص ــادر
ع ــن ال ـل ـج ـنــة ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـن ــاظ ــرة في
الخالفات الناشئة عن تطبيق قوانني
االسكان تاريخ .2017/9/12
تاريخ تبليغ االنذار2017/12/1 :
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز2017/12/29 :
تاريخ تسجيله2018/1/4 :
تــاريــخ محضر الــوصــف2018/1/29 :
تاريخ تسجيله 2018/3/7
م ـح ـت ــوي ــات ال ـق ـس ــم :عـ ـب ــارة ع ــن شـقــة
مــؤلـفــة مــن مــدخــل وج ـلــوس وصــالــون
وسـ ـف ــرة و 3نـ ــوم وح ـم ــام ــن ومـطـبــخ
وشرفتني.
مساحته/176 :م2
ً
حدود القسم :شماال :العقار رقم ،1083
جنوبًا :العقار رقم  ،875شرقًا :العقار
رقم  1080و،1081
غربًا :العقار رقم .1086
بدل التخمني 2400 :سهم /96800/د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهم /58080/د.أ.
تــاريــخ ومـكــان البيع :لقد تحدد نهار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي 2019/5/30
الساعة العاشرة صباحًا موعدًا للبيع
باملزاد العلني أمام رئيس دائرة تنفيذ
صيدا.

شــروط البيع :على الراغب في الشراء
ان ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة التنفيذ
قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة فــي صـنــدوق
الخزينة او في أحد املصارف املقبولة
من الــدولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل الطرح
أو أن ي ـق ــدم ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــة تضمن
هذا املبلغ وعليه ان يتخذ محل اقامة
مختارًا له ضمن نطاق الــدائــرة اذا لم
يكن له مقامًا فيه واال اعتبر قلم الدائرة
مقامًا مختارًا له وعلى املشتري ايداع
كامل الثمن ورســم الداللة خالل مهلة
ث ــاث ــة أيـ ـ ــام م ــن ت ــاري ــخ صـ ـ ــدور ق ــرار
االحالة واال تعاد املزايدة بالعشر على
مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
ت ـع ـل ــن م ـس ـت ـش ـفــى ت ـب ـن ــن ال ـح ـكــومــي
ع ــن اج ـ ـ ــراء م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة ل ــزوم
ش ـ ــراء :ام ـص ــال  -ادوي ـ ــة  -مـطـبــوعــات
 ف ـحــوصــات االن ـس ـجــة  -مـسـتـلــزمــاتالتعقيم  -الغازات الطبية  -مستلزمات
عمليات العظم  -مستلزمات عمليات
املسالك البولية  -مستلزمات طبية -
مستلزمات عمليات الـعـمــود الفقري
 م ـس ـت ـل ــزم ــات امل ـط ـب ــخ  -م ـف ــروش ــاتلقاعات االنتظار.
آخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم ال ـع ــروض الـســاعــة
الثانية عشرة من تاريخ 2019/5/27
عـ ـل ــى ان تـ ـف ــض ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ب ـت ــاري ــخ
 2019/5/28ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة فــي
مبنى املستشفى.
رئيس مجلس االدارة
د .محمد حمادي
إعالن
تبليغ موعد جمعية عمومية
تــدعــو ال ـت ـعــاون ـيــة ال ــزراع ـي ــة بقسميا
جميع االعضاء لعقد جمعية عمومية
ل ـل ـم ـص ــادق ــة عـ ـل ــى املـ ـي ــزانـ ـي ــة واب ـ ـ ــراء
ذم ــة مجلس االدارة فــي قــاعــة الـنــادي
االه ـل ــي بقسميا ب ـتــاريــخ 2019/6/9
عـنــد ال ـســاعــة الـتــاسـعــة صـبــاحــا وفــي
حال عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة
ثانية عند الساعة الحادية عشرة من
ذات ال ـت ــاري ــخ وتـ ـك ــون قــانــون ـيــة بمن
حضر.
مالحظة :لكل الورثة الذين توفي لهم
اعضاء خالل الخمس سنوات االخيرة
احـضــار مستندات قانونية او حصر
ارث للمطالبة بحقوقهم.
رئيس التعاونية
بطرس شهيد

الساعة العاشرة صباحًا.
الزهراني في 2019/05/07
رئيس دائرة الهندسة واملشتريات
املهندس أحمد غدار
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بنك سوسيته جنرال في لبنان
ش.م.ل .بــاملـعــامـلــة  2018/832بــوجــه
شركة كيلي ش.م.م .والياس اميل زهار
وجيزال انطون كــرم بموضوع تنفيذ
عقد تأمني وزيــادة تأمني وعقد كفالة
ً
وسندات دين تحصيال ملبلغ /29457/
د.أ .اض ــاف ــة ال ـ ــى الـ ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
ويجري التنفيذ على موجودات منزل
املنفذ ضــده الـيــاس زه ــار الكائنة في
ادونـ ـي ــس ب ـنــايــة ج ــان غ ـصــن الـطــابــق
الثالث وهي على الشكل التالي:
طقم فوتي مؤلف مــن  3قطع وطاولة
خ ـ ـشـ ــب مـ ــرب ـ ـعـ ــة وطـ ـ ــاول ـ ـ ـتـ ـ ــي خ ـش ــب
وس ـ ـ ـجـ ـ ــادة ك ـح ـل ــي وبـ ـ ـ ـ ـ ــوردو ع ـ ـ ــدد 5
قياسات مختلفة طاولة سفرة خشب
م ــع ع ـش ــر ك ــراس ــي ودرسـ ـ ـ ـ ــوار خـشــب
ج ـ ـ ـ ــوزي وج ـ ـ ـهـ ـ ــاز الـ ـت ــدفـ ـئ ــة ش ــوف ــاج
ولوحة وطاولة سجاير عدد  3وثريا
كريستال وكــرســي بــار عــدد  3ولوحة
رســم تعبيري وب ــراد  whirlpoolوغــاز
ان ـ ـكـ ــاس ـ ـتـ ــره خـ ـم ــس ع ـ ـيـ ــون م ـ ــع ف ــرن
طــاولــة بالستيك وكــرســي خشب عدد
 4ومــاي ـكــروويــف  whirlpoolوغسالة
عــدد  2وفــريــزر  Ignisوسريرين مفرد

مع خزانة وكومود لون ابيض وتخت
م ــزدوج بني مــع خزانتني وكومودين
وتلفزيونني  samsungوصالون قماش
ب ــاج مــؤلــف م ــن سـتــة مـقــاعــد وطــاولــة
زاوية وطاولة وسط جميعها مخمنة
بمبلغ بـ /11693/د.أ.
يجري البيع يوم االربعاء الواقع منه
 2019/5/22الساعة الثانية والنصف
بعد الظهر على العنوان املبني اعــاه
ل ـلــراغــب ب ــال ـش ــراء ال ـح ـضــور بــاملــوعــد
املحدد مصحوبًا بالثمن نقدًا وبرسم
داللة بنسبة  %5وعلى ان ال يتم البيع
ما لم يبلغ الثمن املعروض ستة اعشار
مــن قيمة التخمني كما عليه االطــاع
على تقرير الخبير في قلم الدائرة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
ف ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــان م ـ ـ ــن الـ ـت ــابـ ـعـ ـي ــة
البنغالدشية
SARKAR RIDOY
ALAM KHORSED
الــرجــاء ممن يعرف عنهم شيئا"
االتصال على الرقم 03/220207

شركة مرنوسا هولدنغ ش.م.ل.
بيان املركز املالي كما في  31كانون االول 2018
2018/12/31
املوجودات
موجودات مالية:
سندات مشاركة
قروض مرتبطة بمشاركات
موجودات متداول بها:
الصندوق واملصارف
مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق املساهمني
حقوق املساهمني:
رأس املال
إحتياطي قانوني
ارباح مدورة
مطلوبات غير متداول بها:
حسابات املساهمني
مطلوبات متداول بها:
ذمم دائنة
ضرائب
مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني

دوالر
19.202.062
750.000
19.952.062
100.700
20.052.762
16.575.000
104.343
937.457
17.616.800
2.430.425
2.220
3.317
5.537
20.052.762

مجلس االدارة
السيد محمد زكي جوهر  -رئيس
السيدة رندة عباس دقيق – عضو
األمير مالك األمير فاروق أرسالن – عضو
مفوضي املراقبة
السادة سمعان ،غالم وشركاهم

استراحة
3153 sudoku

كلمات متقاطعة 3 1 5 3
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إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
بــاملـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم 2019/52
املتكونة فيما بني:
املنفذ :بسام مصطفى صيداني
املنفذ عليه :امال يعقوبي الحوش
بـ ـت ــاري ــخ  2019/4/25ت ـ ـقـ ــرر اب ـ ــاغ
املنفذ عليها ام ــال يعقوبي املجهولة
مـحــل االق ــام ــة بــوجــوب ال ـح ـضــور الــى
قلم دائ ــرة تنفيذ صــور لتبلغ االن ــذار
التنفيذي ومــرفـقــاتــه وال ـج ــواب خــال
عـشــريــن يــومــا م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر واال
اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة
قانونيًا.
مأمور التنفيذ
أسيل برجي
إعالن رقم 191
تعلن ادارة منشآت النفط في الزهراني
عن استدراج عروض لـ:
املطلوب :تــوريــد عناصر أمــن وحــرس
عدد 18
وف ـق ــا ل ـل ـمــواص ـفــات املـبـيـنــة ف ــي دفـتــر
الـشــروط ،على الراغبني فــي االشـتــراك
في استدراج العروض املذكورة تقديم
ع ــروضـ ـه ــم ال ـ ــى ق ـل ــم املـ ـنـ ـش ــآت خ ــال
ال ــدوام الــرسـمــي مــن الـســاعــة السابعة
صـبــاحــا وح ـتــى الـســاعــة الـثــالـثــة بعد
ال ـظ ـه ــر ع ـل ــى ان ت ـن ـت ـهــي م ـ ــدة تـقــديــم
الـعــروض يــوم االثـنــن /20أيـ ــار2019/
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أفقيا
 -1فنان سـعــودي مــن أشهر مطربي الخليج ولــد فــي البحرين –  -2ممثل مصري
ّ
يلقب بوحش الشاشة العربية –  -3من الطيور – ماركة هواتف معروفة –
راحل كان
 -4رمى وأبعد – بلدة لبنانية بقضاء جزين – ضجر وسئم –  -5حرف عطف – أحرف
متشابهة –  -6عائلة رئيس جمهورية عربي مخلوع –  -7إسم حمله عدد كبير من
فراعنة مصر ُدفن أغلبهم في وادي امللوك – من الجهات األربعة –  -8من الحشرات –
حرير أبيض أو ديباج –  -9للتفسير – والية برازيلية عاصمتها فورتاليزا تعتمد
إقتصاديًا بشكل رئيسي على تربية املواشي والسياحة –  -10ممثلة مصرية سفيرة
سابقة لألمم املتحدة للنوايا الحسنة

عموديًا

 -1مدينة فلسطينية – يحمي من األشعة املجهولة أو أشعة إكــس –  -2فيلسوف
ّ
مفكري البشرية – رتبة عسكرية –  -3من كبروا في السن وظهر
يوناني من كبار
ْ
الشيب – مدينة سورية على العاصي –  -4لهو ولعب – مدينة تونسية على
عليهم
خليج الحمامات أسسها الفينيقيون –  -5خبز يابس – منطقة واسعة في القسم
اآلسيوي من جمهورية روسيا –  -6كاتب وفيلسوف ومستشار امللكة زنوبيا أعدمه
السيارة – قميص مــن زرد
األمـبــرا ُطــور الــرومــانــي أورلـيــانــس – للتعريف –  -7فــي ّ
لبس وقاية من سالح العدو –  -8شجر كثير ملتف – السحاب –  -9بحر
الحديد ي
ّ
ويذل –  -10محافظة عراقية مركزها مدينة بعقوبة – ّ
سد مائي لبناني
– يخضع

أفقيا

شروط اللعبة

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.

1

الكنانة –  -2ليبان بوست –  -3مها – درح – فا –  -4ياباني –  -5ان – تبريز – -6
 -1أرض ّ
أمرن –  -7الوجل – صه – ّ -8
ندك – ردود –  -9كاسب – مونو –  -10جان داالمبر
دالوز –

عموديًا
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مشاهير 3153

حلول الشبكة السابقة

 -1امليادين –  -2ريهانا – دكا –  -3ضباب – الكان –  -4ا ا – أفول – سد –  -5لندن – زوربا – -6
كبريت – جد –  -7نوح – بالوما –  -8اس – هرم – دوم –  -9نتف – ّ
يرص – نب –  -10ايزنهاور

حل الشبكة 3152

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

قائد عسكري روسي ( )1974-1896من أبرز وأشهر قادة الحرب العاملية
الثانية .حـ ّـرر ستالينغراد وشــارك في إحتالل برلني .وزيــر الدفاع بعد
إنتهاء الحرب
 = 7+4+3+1ملك انكليزي ■  = 6+8+2+9من الفاكهة ■  = 5+10+11قطعة
من الجيش

حل الشبكة الماضية :صافيناز قدري

