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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
مقالة

التصهين الغربيّ
أمام اختبار «األبارتايد» اإلسرائيليّ
لينا كنوش
ّ
تبنت إســرائـيــل قــانــونــا أســاسـ ّـيــا ّ
يعرفها كــ«دولــة
ّ
قــومــيــة لـلـيـهــود» .ورغ ــم االسـتـنـكــار ال ــواس ــع الــذي
واج ـهــه بــوصـفــه تــرسـيـمــا لـنـظــام أبــارتــايـ ّـد يجعل
ّ
الـعــرب مواطنني مــن الــدرجــة الثانية ،إال أنــه جعل
ّ
ّ
ّ
يصور الدولة العبرية
الغربي املؤدلج الذي
الخطاب
ً
ّ
وبالتصويت
ًا.
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ّ
لـصــالــح ه ــذا ال ـقــانــون ال ــذي يـحــرم ال ـعــرب مــن حــق
ت ـق ــري ــر امل ـص ـي ــر وي ـع ـت ـبــر «ت ـط ــوي ــر امل ـس ـتــوط ـنــات
الـيـهـ ّ
ـوديــة قيمة وطـنـ ّـيــة» ويــدعــو إلــى «تشجيعها
ودعــم إنشائها وتعزيزها» ،يسهم العالم بصمته
ّ
املنهجي لشروط وجود
في تسريع مسار التدمير
ّ
انطلق في  .1948ويعمل
الذي
الفلسطيني
املجتمع
ّ
هذا القانون ،الذي تعتبره أخف التأويالت مأسسة
للتمييز ،على إضـفــاء طــابــع قــانــونـ ّـي على تدمير
ّ
مجتمعي ُمخطط.
ُ
ّ
ّ
وب ـق ـط ـعــه م ــع ال ـص ـي ـغــة امل ـش ــوه ــة «دولـ ـ ــة ي ـهــوديــة
ّ
ّ
«يهودية» مع
ديمقراطية» ،حيث ال يتماشى تمييز
ّ
ما مقتضيات «ديمقراطية» ،يضع القانون الجديد
املـتـصـهـيـنــن األوروبـ ـ ّـيـ ــن ف ــي م ــوق ــف ف ـك ـ ّ
ـري غير
ّ
مريح ويهز أطروحاتهم التي تتغذى على أساطير
ت ـبــريـ ّ
ـريــة إســرائ ـي ـلـ ّـيــة ح ــول ال ــدول ــة الــديـمـقــراطـ ّـيــة
ّ
ّ
املبنية على القيم اإلنسانية .وفي حني اهتم النقد
إلسرائيل في أوروبا حتى اآلن باختالالت نظامها
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلي
الجامعي
وهو ما يعتبره
الديمقراطيّ ،
ك ـل ــود ّك ــاي ــن أنـ ــه «ت ـل ـ ُّـم ــس» ت ـق ــوم ب ــه د ّيـمـقــراطـ ّـيــة
ال تـتــوقــف عــن إعـ ــادة خـلــق نفسها لـكــنـهــا تحظى
ّ
ّ
وتتطور باستمرار ،صار
قانونية صلبة
بقاعدة
ُ
ّ
من الصعب مع هذا القانون أن تصدق ادعاءاتهم
ّ
املضرة القائمة منذ تأسيس إسرائيل.
ّ
ح ـتــى وإن ك ــان ــت ف ـك ــرة الــدي ـم ـقــراطــيــة مـتـنــاقـضــة
ّ
كليًا مــع مـمــارســة إســرائـيــل االستعمار الــوحـشـ ّـي،
والتجريد من األرض واملوارد وتدمير شروط عيش
ـاديــةّ ،
الـنــاس املـ ّ
تكيفت ضمائر األوروبـ ّـيــن بطول
ّ
الزمن على تقديم دعــم ثابت للقادة اإلسرائيليني
الــذيــن يـحـسـنــون االس ـت ـفــادة مــن الـشـعــور بــالــذنــب
ّ
ّ
ليس متولدًا عن
التاريخي .هذا التصهني
الفكري ّ
ّ
ّ
إحساس ثقافي داعم للسامية ومتجذر في التاريخ
ال ـث ـقــافـ ّـي األوروبـ ـ ـ ّـي ،ب ــل ه ــو أس ــاس ــا ّ
رد فـعــل بعد
«الهولوكوست».
ّ
وفــي واقــع األمــر ،فــإن الفلسفة التي تعتبر اليهود
ّ
إيجابيًا في التاريخ وتعترف بحقهم في
عنصرًا
ال ــوج ــود ف ــي إطـ ــار ح ـقــوق اإلن ـس ــان ال ـع ــام ،والـتــي

ظ ـهــرت ف ــي ال ـس ـيــاق الـ ـث ـ ّ
ـوري خ ــال ال ـق ــرن الـثــامــن
ّ
ّ
ع ـش ــر ،ل ــم ت ـح ــظ ب ــأه ـم ـ ّـي ــة إال م ــع تـ ـط ــور ال ــذاك ــرة
ّ
األوروبية املصدومة .صار لـ«الهولوكوست» مكانة
ّ
ّ
ّ
مركزية في بناء الذاكرة الجمعيةُ ،رغم أن املجازر
ُ
ّ
االستعمارية ال تزال مسقطة منها ،وفسخ من تاريخ
أوروبا القلق التعارض الذي امتد طوال ّقرون بني
ّ
ّ
واملسيحية حتى يتسنى إقامة
اليهودي
التوحيد
ّ
تاريخي .إذًا ،يفرض التصهني نفسه كفكر
تواصل
بناء على ّ
مهيمن ً
ّ
الدفاعي عن «الحقوق
رد الفعل
ال ـتــاري ـخـ ّـيــة» لـلـشـعــب ال ـي ـه ـ ّ
ـودي ،ال ـتــي م ــن بينها
ّ
تأسيس ّدولة ،والتماهي بني اليهود والصهيونية
ال ـت ــي ت ـمــثــل أيــديــولــوج ـيــا قــومـ ّـيــة م ـس ـتــوحــاة من
ّ
العنصرية ألوروبا القرن التاسع عشر.
األفكار
ّ
منذ خلقها ،انخرطت الدولة اإلسرائيلية في منطق
حــربـ ّـي يـقــوم عـلــى سـلــب األراضـ ــي وتــدمـيــر الـقــرى
وارتـ ـك ــاب م ـج ــازر ج ـمــاعـ ّـيــة (وهـ ــو مـنـطــق دشـنـتــه
ّ ُ
ّ
الغربية) ،كشف مداه الحقًا
االستعمارية
املمارسة
ّ
فــي أعـمــال مــؤرخــن إســرائـيـلــيــن ،على غ ــرار إيــان
ّ
ّ
متشدد)،
صهيوني
بابيه وبيني مــوريــس (وهــو
الذين ّ
دون ــوا وقائع التطهير اإلثـنـ ّـي في فلسطني.
ّ
األوروبي املتصهني منغلقًا
مع ذلك ،يبقى الخطاب
فــي وج ــه ّ
أي ت ـحـ ٍـد مـبـنـ ّـي عـلــى الــوقــائــع ،ويستمر
ّ
فـ ــي تـ ـ ـ ــرداد أسـ ـ ـط ـ ــورة وج ـ ـ ــود دول ـ ـ ــة دي ـم ـق ــراط ــي ــة

ّ
يدل على ّأنه ّ
ّ
ّ
عاطفي .ورغم
رد فعل
ومساواتية ،ما
ّ
براعتهم فــي استحضار حــريــة التعبير والتمثيل
العربي في الكنيست ،أو إنشاء لجان ّ
ّ
ّ
املسؤولية
لبت
اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة ف ــي املـ ـج ــازر ،ي ـت ـهـ ّـرب املـتـصـهـيـنــون
األوروبـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ــون ع ـن ــدم ــا ي ـص ــل ال ـن ـق ــد إل ـ ــى ال ـن ـظ ــام
ّ
ّ
اإلداري لألطفال واالحتجازات
القمعي واالعتقال
ّ
ّ
ّ
التعسفية ملساجني سياسيني فلسطينيني ،التي
ّ
ّ
مدنيًا واسعًا يحميه االستعمار
تشكل استعمارًا
ّ
ّ
ّ
ّ
العسكري اإلسرائيلي الــذي يكبل الحياة اليومية
ُ
ّ
إنسانيته.
لشعب تنزع عنه
ّ
يسمح الـخـطــاب ح ــول الـحــداثــة الـغــربــيــة بتجاهل
ه ــذا الـتـنــاقــض ،فـهــو يـ ّ
ـوجــه مــن جـهــة ن ـق ـدًا قــاسـ ّـيــا
ّ
ّ
الدينية» ،ويدعم من جهة أخرى ،وعلى
ـ«الظالمية
ل
ّ
نـحــو ال م ـش ــروط ،دول ــة أســاس ـهــا ال ـقــانــونـ ّـي نــص
ّ
ّ
ومبنية على أسطورة مؤسسة تربط شعبًا
ديني
ّ
بدولة باسم املثال الديمقراطي .لكن هــذا القانون
ّ
األساسي الجديد الذي جاء لـ«ينقش على الرخام»
ّ
حقيقة مـسـتـفــزة مـسـكــوت عـنـهــا« :إســرائ ـيــل دولــة
قــومـ ّـيــة لـلـشـعــب الـ ـيـ ـه ـ ّ
ـودي» ،ولـتـشـجـيــع تــأسـيــس
مستوطنات مــدنـ ّـيــة ،لــم يعد الــدفــاع عــن التناقض
مـمـكـنــا .فــي ه ــذا الـسـيــاق ال ـجــديــد ،تـكـشــف الـحـ ّـجــة
ال ـع ـ ّ
ـامــة املــؤس ـ ّســة ع ـلــى ال ــدف ــاع ع ــن الــديـمـقــراطـ ّـيــة
النفاق الذي يلف هذا الخطاب في وضح النهار.

ّ
ّ
الجمعية
مركزية في بناء الذاكرة
مكانة
صار ّ
لـ«الهولوكوست» ّ
االستعمارية ال تزال ُمسقطة منها (أ ف ب)
رغم أن المجازر

◄ ذكرى ►
بمناسبة مرور عام على وفاة
املرحوم
املحامي أحمد علي مخدر
قنصل السنغال في لبنان

تقرير

ترامب يشعل العالقة مع تركيا ...مجددًا
بينما كــان الرئيس التركي رجــب طيب أردوغ ــان
يحتفي بلقاء نظيره الــروســي فالديمير بوتني،
ع ـل ــى ه ــام ــش ق ـم ــة دول «ب ــريـ ـك ــس» فـ ــي ج ـنــوب
أفــريـقـيــا ،فـ ّـجــر الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد ترامب
قنبلة جــديــدة فــي م ـســار ال ـعــاقــات امل ـتــوتــرة بني
واش ـن ـطــن وأن ـق ــرة ،بــإعــانــه ف ــرض ع ـقــوبــات على
تركيا .وكعادة ترامب سابقًا ،خرج بتغريدة أمس،
ت ـقــول إن ب ــاده «سـت ـفــرض ع ـقــوبــات كـبـيــرة على
تــركـيــا بسبب اعـتـقــالـهــا مـنــذ وق ــت طــويــل ،للقس
أندرو برنسون» ،مضيفًا أنه «رجل مسيحي عظيم
وإنسان رائع ،يعاني كثيرًا .يجب إطالق سراح هذا
الرجل البريء على الفور!» .امللف العالق ،واملتداخل
مع الطلب التركي بتسليم الداعية فتح الله غولن،
س ـي ـكــون مـحـطــة ج ــدي ــدة ل ـل ـخــاف ب ــن الحليفني
«األطلسيني» ،تضاف إلى صفقتي منظومة «أس
 »400الروسية البديلة عن «باتريوت» ،وطائرات

زوجة الفقيد لور سالم الفرزلي
ابـنــاه :الدكتور هــادي زوجته فرح
بطرس وعائلتهما
املهندس شادي زوجته روال بيراق
وعائلتهما
اب ـن ـت ــاه :امل ـه ـنــدســة ه ــدى (رئـيـســة
واملديرة العامة لهيئة إدارة السير
واآلل ـيــات واملــرك ـبــات) زوج ــة عــادل
غصن وعائلتها
غـ ـ ـ ـ ـ ــادة زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــون خ ـل ـي ــل
وعائلتها
شقيقه دريد زوجته مي أبو صوان
وعائلته
شقيقته هند أرملة لطفي الحجار
وأوالدها
وع ـمــوم عــائــات :س ـلــوم ،الـفــرزلــي،
ع ـ ـبـ ــود ،ب ـ ـطـ ــرس ،بـ ـ ـي ـ ــراق ،غ ـص ــن،
خ ـ ـل ـ ـيـ ــل ،أب ـ ـ ـ ــو ص ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،الـ ـحـ ـج ــار
وأن ـس ـبــاؤهــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألسى فقيدهم الغالي املرحوم
رياض مخايل سلوم
(املدير العام إلدارة املوظفني في
مجلس الخدمة املدنية سابقًا)
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى يــوم
االثنني الواقع فيه  23تموز 2018
ِّ
متممًا واجـبــاتــه الــديـنـيــة .يحتفل
ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة ن ـف ـســه ال ـســاعــة
ال ــواح ــدة والـنـصــف مــن بـعــد ظهر
الـيــوم الجمعة  27تـمــوز  2018في
كنيسة القديس نيقوالوس للروم
األرثوذكس (مارنقوال) ،األشرفية.
ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل الـ ــدفـ ــن فــي
ً
ابتداء من الساعة
صالون الكنيسة
الحادية عشرة قبل الظهر.
وي ــوم ــي الـسـبــت واألحـ ــد  28و 29
ت ـم ــوز  2018ف ــي ص ــال ــون كنيسة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــس نـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوالوس لـ ـ ـل ـ ــروم
األرثــوذكــس (مارنقوال) ،األشرفية
اب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء مـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـحـ ــاديـ ــة
عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة
ً
مساء.
السادسة
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
لـلـكـنـيـســة واع ـت ـب ــار هـ ــذه ال ـن ـشــرة
إشعارًا خاصًا

«أف  ،»35ال ـت ــي دخ ـل ــت إس ــرائـ ـي ــل ع ـل ــى خـطـهــا،
مطالبة واشنطن بعدم تسليمها إلى تركيا .وأول
من أمس ،رفضت محكمة تركية طلب اإلفــراج عن
بــرن ـســون ،املـتـهــم بالتجسس ملصلحة منظمتي
«غــولــن» و«ح ــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي» .وق ــررت
املـحـكـمــة تـمــديــد حبسه عـلــى ذم ــة الـقـضـيــة ،عقب
االس ـت ـم ــاع إل ــى ال ـش ـه ــود ،ورفـ ــض ط ـلــب ت ـقــدم به
محاميه ،إلخالء سبيله.
وت ـع ـق ـي ـبــا ع ـل ــى تـ ـغ ــري ــدة تـ ــرامـ ــب ،ن ـ ـ ــددت وزارة
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــرك ـيــة ب ـتــدخــل ت ــرام ــب ف ــي ش ــؤون
الـقـضــاء الـتــركــي ،وتـهــديــده بـفــرض عـقــوبــات على
أنقرة في حال عدم إطالقها سراح القس برنسون.
وقال الناطق باسم الوزارة حامي أقصوي ،إنه «ال
يمكننا القبول برسائل التهديد لإلدارة األميركية،
والـتــي تتجاهل عــاقــات التحالف والـصــداقــة بني
بلدينا» .كذلك ،أكد بيان الرئاسة التركية ضرورة

أن «تـعـيــد ال ــوالي ــات املـتـحــدة تقييم ّمــواقـفـهــا في
أقــرب وقــت ،وأن تعود إلــى أرضية بناءة من دون
أن تـضــر بمصالحها وعــاقــات تـحــالـفـنــا» .وذلــك
بعدما رد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو،
بتغريدة مماثلة املـحـتــوى ،على تــرامــب ،وأجــرى
ً
اتصاال هاتفيًا بنظيره األميركي مايك بومبيو،
من دون أن ترشح أي تفاصيل عن فحوى االتصال.
وكـ ــان الف ـتــا ت ــزام ــن اإلع ـ ــان م ــن ت ــرام ــب ،م ــع لـقــاء
أردوغــان وبوتني في جوهانسبرغ ،خصوصًا أن
الرئيس التركي أكد في حديث صحافي أن «أشكال
التضامن بــن تركيا وروس ـيــا تثير الـغـيــرة لدى
البعض» .وأضــاف أن «هناك تناميًا كبيرًا للغاية
ف ــي ال ـعــاقــات ب ــن تــركـيــا وروس ـي ــا ف ــي امل ـجــاالت
السياسية والعسكرية واالقـتـصــاديــة والثقافية
والتجارية».
(األخبار ،األناضول)

س ـي ـق ــام م ـج ـل ــس ع ـ ـ ــزاء عـ ــن روحـ ــه
الطاهرة
ي ــوم الـسـبــت  2018/7/28الـســاعــة
السادسة عصرا
لـ ـل ــرج ــال والـ ـنـ ـس ــاء فـ ــي حـسـيـنـيــة
الرجال في بلدته البابلية
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية2017/215 :
املنفذ :بنك لبنان واملهجر
املنفذ عليه :ماهر علي احمد
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـ ـص ـ ــادر عــن
الـلـجـنــة الـقـضــائـيــة ال ـنــاظــرة فــي الـخــافــات
الـنــاشـئــة عــن تطبيق قــوانــن االس ـكــان رقــم
/2047ل.ق 2016/.تاريخ 2017/3/7
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/4/27 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/6/9 :
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2018/2/22 :وتــاريــخ
تسجيله 2018/3/2
تاريخ محضر وصف العقار2017/10/18 :
وتاريخ تسجيله2018/1/8 :
الـعـقــار املــوصــوف 2400 :سهمًا مــن القسم
/1544/C/3405كـ ـف ــررم ــان ع ـبــارة عــن فيال
دوبلكس مؤلفة من طابقني.
الـطــابــق االول :مــؤلــف مــن صــالــون وسـفــرة
ومـطـبــخ وج ـلــوس ومــدخــل وح ـمــام وثــاث
شــرفــات ودرج داخ ـلــي ي ــؤدي ال ــى الـطــابــق
االول الـ ـ ــذي ي ـت ــأل ــف م ــن ث ـ ــاث غ ـ ــرف ن ــوم
ومــوزع وحمامني ومطبخ وشــرفــات ودرج
يؤدي الى الطابق االخير.
مساحة كامل الطابقني 246 :م2
مساحة العقار للبلوك  265 :Cم2
التخمني 209340 :د.أ.
الطرح 125604 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :نـهــار الخميس
الواقع فيه  2018/9/27الساعة  11.00ظهرًا
امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تـطــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة للبيع ب ــامل ــزاد العلني
ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف اع ـ ـ ــاه ،ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب
بــالـشــراء اي ــداع بــدل الـطــرح فــي قلم الــدائــرة
بموجب شيك مصرفي منظم المــر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة له
ضمن نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا
ً
له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
ع ـل ــى قـ ـي ــود ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار
املطروح ودفع الثمن والرسوم ضمن املهلة
القانونية تحت طائلة متابعة التنفيذ على
عهدته.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الــى املنفذ عليهم اسماعيل الــذيــاب ومنال
وذي ـ ــاب ول ـي ـنــا وريـ ـم ــا اس ـمــاع ـيــل ال ــذي ــاب
وخ ـ ـضـ ــر م ـح ـم ــد بـ ـ ـش ـ ــروش وم ـ ــاه ـ ــر ع ـلــي
م ـح ـم ــود ح ـ ــال وج ـ ـمـ ــال خ ـض ــر ب ـش ــروش
وزي ـ ـنـ ــب م ـح ـم ــد ح ـس ــن ب ـ ـشـ ــروش وح ـســن
خ ـض ــر بـ ـش ــروش م ــن ح ـب ــوش وم ـج ـهــولــي
ً
محل االقامة ،وعمال باحكام املادة  409أ.م.م.
تنبئكم هــذه الــدائــرة بــأن لديها باملعاملة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم  2018/190وامل ـت ـك ــون ــة
ب ــن مـحـمــد حـســن ح ــال ورف ــاق ــه وبينكم
ورفــاق ـكــم ان ـ ــذارًا تـنـفـيــذيــا مــوضــوع الحكم
الصادر عن حضرة القاضي املنفرد املدني
فــي النبطية الناظر فــي القضايا العقارية
رقـ ــم ق ـ ــرار  2017/73ت ــاري ــخ 2016/6/13
واملتضمن احــداث وانشاء وتأمني واعطاء
وتعيني وتحديث حق مرور ثابت ونهائي
وقانوني لعقار املدعني رقم /2940حبوش
ً
على العقار رقم /2941حبوش وصوال الى
الـطــريـقــة الـعـمــومـيــة وف ـقــا لــاق ـتــراح االول
م ــن ت ـق ــري ــر ال ـخ ـب ـيــر ح ـس ــن غ ـص ــن ت ــاري ــخ
 2013/8/27والذي تعتبر خريطته جزء من
هــذا الحكم مــع تعديله بحيث يشمل املمر
املـثـلــث ال ــواق ــع ب ــن امل ـمــر امل ــذك ــور والـعـقــار
املـجــاور رقــم  2938حبوش وباملقابل الــزام
املدعني بان يدفعوا للمدعى عليهم مبلغ 11
مليونًا و 534الفًا و 900ليرة لبنانية يوزع
بني املدعى عليهم بحسب حصة كل واحد
منهم في امللكية وتضمني املدعني الرسوم
وال ـن ـف ـق ــات وع ـل ـيــه ت ــدع ــوك ــم هـ ــذه ال ــدائ ــرة
ل ـل ـح ـض ــور ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواس ـط ــة
وكــاء قانونيني الستالم االنــذار ومرفقاته
ً
تحت طائلة متابعة التنفيذ بحقكم اصوال
بانقضاء  20يومًا تلي النشر مضافًا اليها
مهلة االنذار.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب وليد سليمان ابو الحسن وكيل صباح
شمالن عبد العزيز حمود الصباح ،الشيخ
مــازن جــراح صباح املحمد الصباح ،اسعد
عبد املجيد يوسف االحمد الثاقب سندات

ملكية بدل ضائع للعقار 1946الشبانية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب الـعـقـيــد ال ــرك ــن عـبــد ال ـس ــام ابــراهـيــم
ال ـخ ـل ـيــل س ـنــد مـلـكـيــة بـ ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 A 22/2099حارة حريك.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلبت مــارســال مـيـشــال سـعــد وكـيـلــة فــؤاد
ان ـط ــوان ش ـهــاب وط ـلــب ان ـط ــوان نـعـيــم بــدر
وك ـيــل زي ــاد ان ـط ــوان ش ـهــاب س ـنــدي ملكية
بدل ضائع للعقار  5/523بسابا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طـلــب مـحـمــد ام ــن حـســن امل ـفــوض مــن بنك
بـيـبـلــوس ش.م.ل .ش ـه ــادة تــأمــن ب ــدل عن
ضائع للعقار  7/4792الشياح.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب ح ـســن خ ـضــر شـعـيـتــو وك ـي ــل محمد
ع ـلــي وه ـب ــي س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ض ــائ ــع عن
حصته في العقار  15/332برج البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب علي حسني رمــال وكيل محمد طارق
احـمــد بـعـجــور ملوكليه مــالــك وأي ــاد محمد
طـ ــارق بـعـجــور س ـنــدي مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
لحصصهم للعقار  4300بحمدون القرية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب جهاد سلمان ابو حمزه وكيل زيدان
نعيم ناصر الدين سند ملكية بــدل ضائع
لحصته في العقار  1050بشامون.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب سـمـيــر مـحـمــد مـنـصــور وك ـيــل ف ــوزي
محمد هاشم ملوكلته سلوى محمد جابر
سند ملكية بدل ضائع للعقار  143بعورته.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب ري ـمــون عــزيــز اب ــي رع ــد وكـيــل دالـيــدا
جــرجــس اب ــو م ـن ـصــور ملــورث ـت ـهــا اوجـيـنــي
زوجــة جرجي عبدالله بــو منصور سندي
ملكية بدل ضائع عن حصتها في العقارين
 675 ،648رويسة النعمان.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن بيع
ص ـ ــادر ع ــن دائ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ ج ــوي ــا بــرئــاســة
القاضي ريشار السمرا
رقم املعاملة 2018/8
املنفذ :حسن علي شـحــادة وكيله املحامي
قاسم كريم
املنفذ عليه :علي عادل قبالن  /معروب
السند التنفيذي :سند دين بقيمة اثني عشر
الف د.أ .عدا الفوائد واللواحق والرسوم
تاريخ التنفيذ2015/4/20 :
تاريخ تبليغ االنذار 2016/2/11
تاريخ الحجز 2017/4/3 :تاريخ تسجيله
2017/4/12
تاريخ محضر وصــف العقار2017/9/14 :
تاريخ تسجيله 2017/9/19
العقار املطروح للبيع :القسم  17من العقار
رقـ ــم /531مـ ـ ـع ـ ــروب وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن شقة
سـكـنـيــة ف ــي ال ـطــابــق ال ـخــامــس م ــن الـجـهــة
الغربية مؤلفة من ثالث غرف نوم وصالون
وطعام ومدخل ومطبخ وحمامني وممرين
واربع شرفات مساحته  158م2

صندوق التعاضد الموحد للفنانين
اعـالن

ُيعلن مجلس إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين عن إستدراج
عروض عقود تأمين لكافة المنتسبين إليه وخالفهم.

يمكن لمن يرغب اإلشتراك من شركات التأمين درجة  Aاإلطالع على
دفتر الشروط الموضوع لهذه الغاية بعد سحبه من إدارة الصندوق ودفع
بدل إشتراك قدره مليون ليرة لبنانية بموجب إيصالي قبض إواستالم خالل
فترة تبدأ منذ تاريخ هذا اإلعالن وتنتهي بتاريخ الرابع عشر من شهر آب
الساعة الثانية عشرة ظه اًر.
على أن يتم إيداع طلب اإلشتراك مرفقاً بالمستندات المطلوبة خالل
فترة تنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثالثاء الواقع فيه
الحادي والعشرون من شهر آب لسنة .2018

يتم فض العروض أمام اللجنة المختصة ومن يرغب من المشاركين في
تمام الساعة الثانية عشرة من نهار األربعاء الواقع فيه الثاني والعشرون من
شهر آب سنة  2018وذلك في مقر الصندوق الكائن في بدارو – شارع
سامي الصلح – الطابق األول.
رئيس مجلس اإلدارة -جان القسيس

حــدودهــا مــن ال ـغــرب :الـعـقــار /857م ـعــروب
ومن الشرق :طريق فرعية
وم ــن ال ـش ـم ــال :ال ـع ـقــار /533م ـ ـعـ ــروب ومــن
الجنوب :الشارع الرئيسي
قيمة التخمني 120250 :د.أ .ماية وعشرون
الف ومايتان وخمسون د.أ.
بدل الطرح 72150 :د.أ .اثنان وسبعون الف
وماية وخمسون د.أ.
موعد البيع ومكان اجــرائــه :نهار االربعاء
الــواقــع فـيــه  2018/10/17الـســاعــة الثانية
عشر ظهرًا وذلــك امــام رئيس دائ ــرة تنفيذ
جويا وعلى الراغب بالشراء وقبل املباشرة
باملزايدة ان يقدم بدل الطرح نقدًا او بكفالة
مـصــرفـيــة واف ـيــة او شــك مـصــرفــي مــن احــد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة لـحـضــرة رئ ـيــس دائ ــرة
ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ج ــوي ــا وع ـل ـي ــه اتـ ـخ ــاذ مـحــل
القــام ـتــه ض ـمــن نـ ـ ـطـ ـ ــاق امل ـح ـك ـمــة واال
اعتبر ك ــل ت ـب ـل ـيــغ ل ــه ف ــي ق ـل ـم ـهــا قــانــون ـيــًا
وعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ــه إي ـ ــداع ال ـث ـمــن خ ــال مـهـلــة ثــاثــة
أي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار اإلحــالــة ودفــع
الثمن والــرســوم وال ـن ـف ـقــات بما فيها رســم
الــداللــة  %5خالل عشرين يومًا مــن تــاريــخ
صــدور قرار اإلحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن قضائي
تدعو محكمة االيـجــارات في صيدا املدعى
عليه احمد حسن العيساوي للحضور الى
قلم املحكمة الستالم نسخة عن الحكم رقم
 2018/26تـ ــاريـ ــخ 2018/6/25فــي الــدعــوى
رقــم اســاس  2018/189املقدمة مــن املدعية
دائــرة االوق ــاف االسالمية في صيدا بوجه
املدعى عليه احمد حسن العيساوي بتاريخ
 2017/7/13مهلة االستئناف  15يومًا تلي
النشر وبعدها يصبح الحكم نافذًا.
صيدا في 2018/07/24
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـ ـل ــب امل ـ ـحـ ــامـ ــي جـ ــونـ ــي سـ ـهـ ـي ــل م ــوس ــى
بــالــوكــالــه ع ــن ري ـم ــون اب ــي خ ـط ــار وف ــادي ــا
واكـيــم سـنــدات بــدل ضائع للعقارات 2260
و 2273و 2277و 2324و 2279والبترون و62
جبال.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب ع ـقــل خ ـل ـيــل بــوح ـب ـيــب سـ ـن ــدات بــدل
ضــائــع س ـنــدات ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــارات 614
و 620و 615و 621البترون.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت صونيا تــادروس الخواجه بالوكاله
عــن اسـعــد معيط سند بــدل ضــائــع للعقار
 853بان.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب امل ـح ــام ــي ج ـ ــاد ح ـن ــا ك ـ ــرم بــالــوكــالــه
ع ــن انـ ـط ــوان كـ ـف ــوري سـ ـن ــدات بـ ــدل ضــائــع
للعقارات  399و 437و 447شكا.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب سابا جميل سمعان جعجع سند بدل
ضائع للعقار  876بشري.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـ ـل ــب ول ـ ـيـ ــد الـ ـ ـي ـ ــاس الـ ــروي ـ ـهـ ــب ب ـص ـف ـتــه
مجلس االدارة واملدير العام للشركه ARM
 DEVELOPERS S A Lسـنــد ب ــدل ضائع

للعقار  B 8/3085البترون.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب حبيب عزيز سرحان بواليته نتانيا
ســرحــان سند بــدل ضــائــع للعقار 4/3118
بطرام.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ب ـ ـمـ ــوجـ ــب مـ ـحـ ـض ــر اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـعـمــومـيــة ال ـع ــادي ــة لـلـمـســاهـمــن بـتــاريــخ
 2017/5/18تقرر بتاريخ  2018/7/25حل
شركة 1061/14 RAS BEYROUTH REAL
 ESTAE SALرئيس مجلس ادارتها السيد
ســاطــع شـفـيــق االرن ـ ــاؤوط وش ـطــب قيدها
من السجل التجاري في بيروت حيث هي
مسجلة برقم  /1016786/ورقــم تسجيلها
في املالية ./2816072/
ف ـع ـلــى ك ــل ذي مـصـلـحــة ت ـقــديــم اع ـتــراضــه
ومالحظاته خالل عشرة ايام من اخر نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
ب ـ ـمـ ــوجـ ــب مـ ـحـ ـض ــر اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـعـمــومـيــة ال ـع ــادي ــة لـلـمـســاهـمــن بـتــاريــخ
 2017/5/18تقرر بتاريخ  2018/7/25حل
شركة 787 AINAB REAL ESTAE SAL
رئيس مجلس ادارتها السيد ساطع شفيق
االرنـ ـ ـ ـ ـ ــاؤوط وشـ ـط ــب ق ـي ــده ــا مـ ــن ال ـس ـجــل
ال ـت ـج ــاري ف ــي ب ـي ــروت ح ـيــث ه ــي مسجلة
برقم  /1016784/ورقم تسجيلها في املالية
./2816068/
ف ـع ـلــى ك ــل ذي مـصـلـحــة ت ـقــديــم اع ـتــراضــه
ومالحظاته خالل عشرة ايام من اخر نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
تنفذ شــركــة مــاك لالستثمارات السياحية
ش.م.م .بــاملـعــامـلــة رق ــم  2016/966بــوجــه
ً
ف ـ ــادي رف ـي ــق ن ـجــم س ـنــد ت ـح ـص ـيــا ملـبـلــغ
/10500/د.أ .اضافة الى مبلغ /135100/ل.ل.
عدا اللواحق والرسوم ،يجري التنفيذ على
العقار /865بــزحــل مساحته  826م.م .وهو
بموجب اإلف ــادة الـعـقــاريــة ارض بعل قسم
سـلـيــخ وق ـســم مـشـجــر ك ــرم عـنــب ومختلف
م ـفــرز ع ــن  /537بــالـعـقــد وامل ـح ـضــر الـفـنــي
 985/5/2وبــالـكـشــف تـبــن أن الـعـقــار يقع
قــريـبــا عـلــى ح ــدود امل ــرادي ــة فــي اعـلــى بلدة
بزحل طبيعته منحدرة حرجية مهمل.
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز  2013/1/30وتــاريــخ
تسجيله 2016/4/12
بدل تخمني العقار /865بزحل /20650/د.أ.
وبدل طرحه بعد التخفيض /11151/د.أ.
ي ـج ــري ال ـب ـيــع ب ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع فيه
 2018/11/6ال ـس ــاع ــة  11ق ـبــل ال ـظ ـهــر في
قاعة محكمة كسروان .للراغب بالشراء دفع
ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مـصــرفــي منظم
ألمــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ كـســروان
أو تـقــديــم كـفــالــة واف ـي ــة م ــن اح ــد امل ـصــارف
املـ ـقـ ـب ــول ــة مـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة ،وي ـت ـح ـم ــل رسـ ــوم
التسجيل والداللة ،وعليه اتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا ل ــه ،كـمــا عـلـيــه االطـ ــاع عـلــى قيود
الصحيفة العينية العائدة للعقار موضوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
ERINA KHATUN
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/949213

