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إعالنات
◄ وفيات ►
مقابلة

بارتيليمي كورمون:
ّ
إدارة ترامب لم تغير ميزان القوة بين بكين وتايبيه
لينا كنوش
تـفـ ّـســر أغ ـلــب الـتـحـلـيــات ال ـســائــدة ،ع ــودة الـتــوتــر بني
تايبيه وبكني ،بعامل إعادة تأكيد القوة الصينية ،التي
ُ
من شأنها تبرير رغبة التوحد مع تايوان .تعلي هذه
القراءة ،دور العامل الداخلي ،املرتبط بأزمة أيديولوجية
لـنـظــام «س ـل ـطــوي» ،يـبـحــث عــن شــرعـيــة ،ت ـعــزز موقع
الرئيس شي جني بينغّ ،
املتنبه ألمنية األمــة الصينية،
وال ــذي جـعــل إع ــادة الـتــوحــد مــع ت ــاي ــوان ،أح ــد شــروط
«نهضة» الصني.
يـ ـ ــرى ب ــارت ـي ـل ـي ـم ــي كـ ـ ــورمـ ـ ــون ،امل ـ ـشـ ــرف عـ ـل ــى قـطــب
آس ـيــا-امل ـح ـيــط الـ ـه ــادئ ،ف ــي «مـعـهــد ال ـعــاقــات الــدولـيــة
واالستراتيجية» في باريس ،ورئيس التحرير املساعد،
لنشرة «آسيا فوكيس» ،أن هذه التفسيرات للنزاع بني
تايوان والصني ،تتجاهل البعدين التاريخي والهيكلي
للصراع ،ولعبة الضغط السياسي ،اللذين يندرجان فيه.
وهي لعبة تشددت اليوم ،بفعل سياق الصدام الصيني-
األميركي ،واألولــويــة االستراتيجية ،التي توليها إدارة
الرئيس دونالد ترامب الحتواء بكني.
بداية ،وكما يذكر بارتيليمي ،إن كانت الصني قد دخلت
في مرحلة تأكيد قوتها ،من خالل تعزيز انخراطها في
امللفات العاملية ،إلى جانب ملف تايوان ،فإن ذلك ال ُيعد
تغيرًا ُيذكر .برز العداء عام  ،1949عندما اصطدم الوعد
بدمج تايوان في جمهورية الصني الشعبية ،باملقاومة
املسلحة لـلـجــزيــرة ،وبـمـيــزان ال ـقــوى ،ال ــذي جـعــل األمــر
ً
التاريخ ،لم يطرح قط حل للصراع،
مستحيال .منذ ذلك َ
ووف ـق ــا لـلـمـحـلــل ،ح ــاف ــظ ش ــي ج ــن بـيـنــغ ،عـلــى مــوقــف
سابقيه نفسه.
يقول بارتيليمي كورمون« :هكذاّ ،
يعد تأويل كالم شي
جني بينغ حول إعـ ًـادة التوحيد باعتباره تأكيدًا جديدًا
ً
للقوة الصينية ،خطأ من الناحية التاريخية ،ودليال على
فقر حــاد فــي معرفة العالقة بــن طرفي املضيقُ .ســنَّ

قــانــون مناهضة االن ـف ـصــال ،ال ــذي يـفـتــرض أن يحول يمكن أن توفر إجابات لبكني» .في هذا السياق ،تسمح
ال ـع ــودة إل ــى اسـتـعـمــال ال ـق ــوة ،فــي ح ــال إع ــان تــايــوان إعادة ّ
التوحد مع تايوان بدفع هذا القلق ،لكن مرة أخرى،
استقاللها ،في عام  ،2005أي قبل وصول شي جني بينغ هذا النزاع ليس وليد اليوم» .يدقق كورمون ،أنه وإن كانت
إلــى السلطة .ومنذ أربـعــن عــامــاُ ،يضاعف املسؤولون الواليات املتحدة تؤدي دورًا أساسيًا في ميزان القوى،
الصينيون تصريحاتهم لشعب تــايــوان ،مستخدمني إال أن ه ــذا الــوضــع لـيــس ج ــدي ـدًا« :م ـنــذ الخمسينيات،
دائ ـ ـمـ ــا الـ ـخـ ـط ــاب ال ـع ـس ـك ــري
قامت سونغ مايلني ،زوجة
وال ــودي نفسه فــي ذات الوقت
شيانغ كــاي شيك ،بضغط
(تحرير التايوانيني) .لم تنتظر
مـ ـ ـش ـ ـ َّـدد ل ـ ـ ـ ــدى ب ــرمل ــانـ ـي ــن
الـصــن شــي جــن بينغ لتهدد
أمـيــركـيــن ،واس ـت ـفــادت من
ت ــاي ــوان واسـتـقــالـهــا الـفـعـلــي،
دعم ثابت من الجمهوريني.
القائم منذ ستني عامًا».
لـقــد تـغـيــر ال ــزم ــن ب ــا شــك،
من ناحية أخرى ،يرى الباحث
ل ـك ــن يـ ــواصـ ــل الـ ـع ــدي ــد مــن
أن قدوم إدارة ترامب ،لم يغير
الـنــواب األميركيني فــي دعم
ميزان القوة بني بكني وتايبيه
تــايــوان فــي مواجهة الصني
بعمق ،لكنها مع ذلــك ،صارت
الـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة» .مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ي ــرى
ع ـلــى ن ـحــو م ـق ـلــق ،ج ـ ــزءًا مــن
عــدد مــن املــراقـبــن تسارعًا
ال ـع ــداوة بــن ال ــوالي ــات املتحدة
ف ــي ال ـت ـق ــارب ب ــن ال ــوالي ــات
وال ـ ـصـ ــن .وي ـ ـقـ ـ ِّـدر أنـ ــه تــوجــد
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وت ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــوان ،م ـنــذ
أج ـن ــدت ــان م ـطــروح ـتــان ال ـيــوم
وص ــول دونــالــد تــرامــب إلــى
بارتيليمي كورمون ،المشرف على قطب
عـلــى ط ــاول ــة ب ـكــن :تــوجــد من
الـسـلـطــة ،م ــا ط ــرح شـكــوكــا
آسيا-المحيط الهادئ في «معهد العالقات
الدولية واالستراتيجية»
نــاح ـيــة عــاق ـت ـهــا م ــع ت ــاي ــوان،
حـ ــول مـ ـب ــدأ وجـ ـ ــود «ص ــن
ال ـتــي ت ـســودهــا أهـ ــداف ثــابـتــة،
واح ـ ــدة» ،وأدخـ ــل اضـطــرابــا
ويـعــاد تأكيدها بــا كلل ،وهــي ملصلحة إع ــادة التوحد على الـتــوازن الدبلوماسي بقبول ترامب بإجراء حوار
الـتــي تـجــري عـلــى نـحــو أح ــادي ينحي جــانـبــا تطلعات هاتفي مع الرئيسة التايوانية ،تساي إنغ ون.
التايوانيني (ما يجعل األمر يبدو بالنسبة إلى كورمون بالنسبة إل ــى بارتيليمي ك ــورم ــون ،تمكن تــرامــب من
كـ«عزم على اإللحاق»).
خالل هذه الحركة ،من اإليهام بأنه سيكون مساندًا وفيًا
من ناحية ثانية ،ينشغل الصينيون بالعالقة مع الواليات لتايوان ،في حال تصادمها مع بكني« ،لكن الحقيقة ،أن
املتحدة ،والتفاوض حول مجال النفوذ« ،ال شك في أن الرئيس األميركي ،يرى تايوان رافعة تسمح له بالضغط
الصني قلقة من أن ُت َّ
طوق ،لكنّ ،
مرة أخرى ،لم تولد هذه عـلــى ال ـص ــن ،ف ــي إطـ ــار م ـقــاربــة الـصـفـقــة ال ـك ـبــرى ،أو
املـخــاوف بــاألمــس ،فهي تمثل هوسًا للنظام الصيني ،املساومة الكبرى ،التي يبدو منخرطًا فيها».
وقد كانت موجودة قبل قــدوم شي جني بينغ .الجديد ،يذكر الباحث أنــه إلــى جانب استمرار بيعها األسلحة،
هو القدرات العسكرية الصينية ،التي ،بعيدًا عن القلق ،تسلط اإلدارة الجديدة ضغوطًا على عــدد من البلدان،

للحفاظ على عالقاتها الدبلوماسية مع الجزيرة .وقد
ص ــوت مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،فــي ش ـبــاط/ف ـبــرايــر املــاضــي،
ملصلحة قــانــون ي ـعــزز ال ــرواب ــط بــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وت ــاي ــوان ،م ــا يـعـنــي ع ــدم وجـ ــود قـطـيـعــة ب ــن واش ـطــن
وتايبيه ،منذ قدوك ترامب ،الذي كرر ،على غرار أسالفه،
دعمه لـتــايــوان .ويضيف« :نتذكر أنــه فــي بــدايــة األلفية،
في ظل إدارة بوش ،تلقى الرئيس التايواني ،شان شوي
بـيــان ،وهــو استقاللي صــريــح (عـلــى عكس تـســاي إنغ
وون) ،جــائــزة ح ـقــوق اإلن ـس ــان مــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
للتدليل بشكل أوضــح ،على دعــم واشنطن لتايبيه .ما
تغير مع ترامب ،ميالد نوع من الفظاظة في التعامل مع
ً
ً
هذا امللف الحساس ،ما يعكس دون شك ،جهال كامال
به ،واستخفافًا كبيرًا بالقضية التايوانية».
ي ــرى امل ـح ـلــل أن االع ـت ـق ــاد ف ــي دع ــم ال ــوالي ــات املـتـحــدة
لتايوان ،على نحو غير مشروط ،في حال تصادمها مع
الصني ،أمر ساذج .ووفقًا له «من سوء الحظ ،أن الرئيسة
التايوانية ،تبدو شديدة الثقة .ومن املؤكد ّأن من الحكمة
أن تلتفت تايوان في اتجاه شركاء آخرين ،حتى تتجنب
مــا قــد يـحــدث ،إذا ثبت أن واشنطن ال يمكن االعتماد
عليها ،وتتعظ من نموذج بلدان أخرى في املنطقة ،على
غرار اليابان».
ال يــزال احتمال قيام صــراع مسلح بني واشطن وبكني
موضوعًا ُيسيل الكثير من الحبر ،ويشير بارتيليمي
كورمون ،إلى أهمية هذه العداوة بني القوتني ،وأثرها في
العالقات الدولية املعاصرة .لكنه يرى أن خطر قيام نزاع
ً
مسلح سيزول بسرعة« ،أوال ألن آثاره ستكون مدمرة
لـكــا الـبـلــديــن ،وم ــن ثــم ألن ش ــروط مـثــل ه ــذا ال ـصــراع،
ليست مستوفية .ما بقي ،ليس إال خطابًا وضغوطات
ل ــوب ـي ــات ع ـس ـكــريــة-ص ـنــاع ـيــة تـبـحــث ع ــن ال ـل ـعــب على
املخاوف والهوامات ،لتبرير مبيعات أسلحة مهمة .على
الشاكلة نفسها ،تبقى فرضية قـيــام نــزاع مسلح بني
الصني وتايوان ضعيفة للغاية ،ألسباب مشابهة».

تقرير

الشارع غاضب والساسة يريدون التعويض

ميركل في اليونان بعد سنوات القطيعة
رغم «النية الحسنة»
التي عادت بها أنجيال
ميركل إلى اليونان ،بعد
أربع سنوات من القطيعة،
ورغم تصريحها بأن
بالدها «تتحمل بالكامل
مسؤولية الجرائم» التي
ارتكبها النازيون ،القت
المستشارة غضبًا شعبيًا
كبيرًا ّ
عبرت عنه تظاهرات
جابت أثينا
اختتمت املستشارة األملانية أنجيال
ميركل ،أمس ،زيــارة ألثينا استمرت
يومني ،التقت خاللها رئيس الوزراء
ألكسيس تسيبراس ،الذي كان يطلق
تـصــريـحــات مـتـشــددة ضــدهــا ،فيما
بــدا اليوم مختلفًا جـدًا بعد التحول
ال ــذي أحــدثــه بــوصــولــه إل ــى السلطة
ّ
وتعد هذه
وزيارته برلني عام .2015
الزيارة األولــى للمستشارة منذ عام
 ،2014حني كانت البالد تمر بظروف
اقتصادية وسياسية صعبة .وبدت
ال ـ ــزي ـ ــارة ب ـم ـثــابــة دع ـ ــم ل ـت ـس ـي ـبــراس
لدوره في عملية التقشف ومتطلبات
«اإلص ــاح ــات» ال ـتــي أجــرت ـهــا أثينا
خالل األعوام املاضية.

ُ
واس ـت ـق ـب ــل م ـي ــرك ــل آالف املـحـتـجــن
في أثينا تنديدًا بالزيارة ،واندلعت
اشـتـبــاكــات عنيفة بــن املـتـظــاهــريــن
وال ـش ــرط ــة .واس ـت ـخ ــدم امل ـت ـظــاهــرون
العصي ملهاجمة أفراد الشرطة الذين
ك ــان ــوا يـ ـس ـ ّـدون الـ ـش ــوارع ف ــي وســط
أث ـي ـن ــا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ك ــان ــت فيه
ميركل في اجتماع مع تسيبراس في
مكتبه .وعلى الرغم من أن الحكومة
منعت التجمعات والـتـظــاهــرات في
أثينا في فترة الزيارة ،فإن املحتجني
ّ
تحدوا هذا القرار ونظموا مسيرات
م ـنــاوئــة ل ـلــزائــرة األملــان ـيــة ،مــؤكــديــن
أنـهــا غـيــر مــرغــوب فيها فــي بــادهــم
ألنـهــا ّأدت «دورًا قـيــاديــا» فــي إفـقــار
الشعب اليوناني.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــابـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــع ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة
«كــاثـيـمـيــريـنــي» ال ـيــونــان ـيــة ،أعــربــت
م ـي ــرك ــل عـ ــن ت ـق ــدي ــره ــا ملـ ــا م ـ ـ ـ ّـرت بــه
اليونان مــن صعوبات جــراء تدابير
ال ـت ـق ـشــف ال ـت ــي فــرض ـهــا ال ــدائ ـن ــون،
م ـع ـت ـب ــرة أن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـص ــارم ــة
«كــانــت ض ــروري ــة» مــن أج ــل تحقيق
االس ـت ـقــرار امل ــال ــي .ورأت مـيــركــل أنــه
مــع استكمال حــزمــة اإلن ـقــاذ الثالثة
ف ـ ــي أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس /آب املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ف ــإن
ً
اليونان قطعت طريقًا طويال ،ودعت
إلـ ــى أن ي ـك ــون هـ ــذا ح ــافـ ـزًا للمضي
قدمًا .وسعت املستشارة خــال هذه
الــزيــارة إلــى تهدئة األج ــواء املتوترة
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن الـ ـت ــي ان ــدل ـع ــت أث ـن ــاء
األزم ـ ــة ال ـيــونــان ـيــة ( 2010ـ ـ ـ ،)2014
إذ إن أمل ــانـ ـي ــا ارتـ ـبـ ـط ــت ف ــي أذه ـ ــان

ال ـي ــون ــان ـي ــن ب ـس ـي ــاس ــات ال ـت ـق ـشــف
الصارمة التي فرضت على اليونان
ّ
ل ـت ـجــنــب تـخـلـفـهــا ع ــن دفـ ــع ديــونـهــا
الضخمة وتفكك منطقة اليورو .كما
أجــرت ميركل محادثات مع الرئيس

سعت المستشارة األلمانية
إلى تهدئة األجواء المتوترة
بين البلدين

ّ
تحدى
المتظاهرون قرار
ّ
الشرطة ونظموا
مسيرات مناوئة
لميركل (أ ف ب)

اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس،
وم ــع زع ـيــم امل ـع ــارض ــة الـيـمـيـنــي في
ح ـ ــزب «ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ـج ــدي ــدة»
كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وخ ـ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ــه م ـ ـيـ ــركـ ــل ،قـ ــال
بافلوبولوس إن بالده مستمرة في
مطالبتها أملانيا بتقديم تعويضات
ُ
ع ــن الـ ـج ــرائ ــم الـ ـت ــي ارتـ ـكـ ـب ــت خ ــال
االح ـتــال ال ـنــازي ،مضيفًا إن بــاده
«ال ت ـف ـكــر ف ــي مـسـتـقـبــل ل ـهــا خ ــارج
ال ـع ــائ ـل ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وإن ع ــاق ــات

ب ــاده م ــع أملــان ـيــا م ـم ـتــازة ،إال أنـهــا
م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ف ـ ـ ــي طـ ـلـ ـبـ ـه ــا املـ ـنـ ـطـ ـق ــي
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى تـ ـع ــويـ ـض ــات عــن
الـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم ضـ ـ ــد اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
شـهــدتـهــا خ ــال االح ـت ــال ال ـن ــازي».
ب ــدوره ــا ،قــالــت م ـيــركــل بـخـصــوص
االحـتــال الـنــازي لليونان «نتحمل
م ـس ــؤول ـي ـت ـن ــا الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ك ــام ـل ــة،
ونـ ـ ـ ـ ــدرك ال ـ ـجـ ــرائـ ــم ال ـ ـتـ ــي ارت ـك ـب ـه ــا
القوميون االشتراكيون (النازيون)
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــان ،لـ ـ ـه ـ ــذا فـ ـ ـ ــإن ت ـق ــدي ــم
الــدعــم ألثينا هــو ملصلحة البلدين.
وأض ــاف ــت إن أملــان ـيــا ت ــدع ــم املــوقــف
ال ـ ـيـ ــونـ ــانـ ــي ،وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي م ـس ــأل ــة
الــاجـئــن ،وتــدعــم سياسة أوروبـيــة
مشتركة بخصوصهم.
وف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،2016شـ ـك ــل الـ ـب ــرمل ــان
ال ـي ــون ــان ــي ل ـج ـنــة إلحـ ـص ــاء خـســائــر
الـ ـ ـب ـ ــاد املـ ـ ــاديـ ـ ــة وال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة ج ـ ــراء
االحـ ـ ـت ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــازي ،وخـ ـلـ ـص ــت إل ــى
مـطــالـبــة أملــان ـيــا ب ـس ــداد تـعــويـضــات
قيمتها  278.7مليار دوالر .وتشمل
الـ ـخـ ـس ــائ ــر قـ ـت ــل آالف املـ ــواط ـ ـنـ ــن،
واالستيالء على مخزون البالد آنذاك
م ــن ال ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـي ــة واح ـت ـيــاطــي
ال ــذه ــب ال ــذي حـصـلــت عـلـيــه ال ـقــوات
الـنــازيــة قـسـرًا تحت بند ق ــرض ،ولم
تـ ـس ــدده أمل ــانـ ـي ــا .وتـ ـق ــول ال ـس ـل ـطــات
األمل ــانـ ـي ــة إنـ ـه ــا دفـ ـع ــت  115مـلـيــون
مـ ـ ــارك أمل ــان ــي ع ـ ــام  ،1960وت ــرف ــض
دفع تعويضات جديدة عن حرب مر
عليها أكثر من  70عامًا.
(األخبار ،أ ف ب)

زوجة الفقيد زكية يوسف الحربية
ابنه رئيف العريجي وعائلته
بـنــاتــه حـنــان زوج ــة ش ــادي خنيزير
وعائلتهما
جـ ـ ـن ـ ــان زوج ـ ـ ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـس ـ ــن الـ ـحـ ـس ــن
وعائلتهما
سـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــى زوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ش ـ ـع ـ ـبـ ــان
وعائلتهما
ش ـق ـي ـق ــه ال ـع ـم ـي ــد الـ ــركـ ــن امل ـت ـق ــاع ــد
غسان رئيف العريجي زوجته هدى
الزغزغي وعائلتهما
شقيقاته سلمى زوجة منير مخلوف
وعائلتهما
م ـ ــي زوج ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــوزي الـ ـجـ ـعـ ـيـ ـت ــان ــي
وعائلتهما
صــونـيــا أرم ـلــة املــرحــوم ولـســن ديــب
وعائلتهما
أبناء حميه سعيد يوسف الحربية
وعائلته
سركيس يــوســف الحربية وعائلته
(في املهجر)
ب ـنــات حـمـيــه ه ــدى زوجـ ــة سركيس
الرهبان وعائلتهما
كليمانس زوج ــة طــونــي فنيانوس
وعائلتهما
عـ ّـمــه عــائـلــة امل ــرح ــوم ق ـبــان طنوس
العريجي
عـمـتــه امل ــرب ـيــة م ــاي أرم ـل ــة امل ــرح ــوم
بدوي قبشي وعائلتها
خــالــه عــائ ـلــة امل ــرح ــوم سـمـيــر نـقــوال
عبدو
خاالته عائلة املرحومة سارة زوجة
املرحوم مخائيل الغريب
كريمة أرمـلــة املــرحــوم شفيق هاني
وعائلتها
الحزب السوري القومي االجتماعي
وعموم األهــل واألنسباء في الوطن
واملهجر
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ع ـلــى رج ـ ــاء الـقـيــامــة
وال ـح ـي ــاة األب ــدي ــة ف ـق ـيــدهــم ال ـغــالــي
املرحوم
األمني جبران رئيف العريجي
الرئيس األسبق للحزب السوري القومي
االجتماعي
امل ـن ـت ـق ــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األرب ـعــاء  9كــانــون الـثــانــي  2019عن
 67عامًا ،متممًا واجباته الدينية.
تقبل التعازي يومي السبت واألحد
 12و  13الجاري من الساعة الثالثة
ً
مساء في
بعد الظهر حتى السابعة
قاعة كنيسة مار يوسف ،زغرتا.
يـحـتـفــل بــالــذب ـي ـحــة اإلل ـه ـي ــة لــراحــة
نفسه يوم السبت  12الجاري الساعة
ال ـخ ــام ـس ــة مـ ـس ـ ً
ـاء ف ــي ك ـن ـي ـســة م ــار
يوسف ،زغرتا.

◄ ذكرى ►
ذكرى ثالث
تـصــادف الـيــوم السبت 2019/1/12
ذكـ ــرى مـ ــرور ثــاثــة أيـ ــام ع ـلــى وف ــاة
املرحوم
الحاج منير أحمد حيدر قانصو
( أبو غازي)
زوجـ ـت ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة سكنة
عبد الرؤوف شعيب
اوالده :غـ ــازي ،أح ـم ــد ،هـيـثــم ،عـلــي،
حسان ،والشهيد حسني قانصو.
بناته :فاطمة ،رندا ،هيفاء ،وريمان.
شقيقاه :طلعت وحكمت
شقيقتاه :صباح واملرحومة جواهر.
اصـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاره :ابـ ــراه ـ ـيـ ــم صـ ـ ـب ـ ــرا ،ع ـلــي
ش ـع ـي ــب ،ج ـع ـفــر ت ــرح ـي ـن ــي ،وج ـه ــاد
شعيب
وب ـ ـهـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـل ــى آي ـ ـ ــات مــن
ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـلــس ع ـ ــزاء عــن
روحه الطاهرة في النادي الحسيني
لبلدته الــدويــر ،الـســاعــة الثالثة من
بعد الظهر.
كما وتقبل التعازي في بيروت يوم
األربـ ـع ــاء  2019/1/16ف ــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـم ــي-
الرملة البيضا ،مــن الساعة الثالثة
عصرا وحتى السادسة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
االس ـ ـفـ ــون :آل ق ــان ـص ــو ،آل شـعـيــب،
وع ـ ـ ـمـ ـ ــوم أهـ ـ ــالـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــدتـ ــي ال ـ ــدوي ـ ــر
والشرقية.

من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوجـ ـ ـ ــة الـ ـفـ ـقـ ـي ــد :هـ ـ ــدى ط ــان ـي ــوس
حبيب
ولده :فيليب
اب ـن ـت ــاه :الرا زوج ـ ــة سـيـبـيـسـتـيــان
كالين
مود
أوالد ش ـق ـي ـق ـتــه املـ ــرحـ ــومـ ــة نـجــا
الخوري سالمه:
شربل سالمه وعائلته
رمزي سالمه وعائلته
وعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوم عـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــات :الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــوري،
ح ـب ـيــب ،ال ـح ــوي ــك ،ك ــاي ــن ،ســامــه
وعـمــوم عــائــات عيناب والـخــاربــة
وأن ـس ـبــاؤهــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألس ــى فقيدهم الـغــالــي املــأســوف
عليه املرحوم
الصحافي
مراد فيليب الخوري
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه  10كــانــون
الـ ـث ــان ــي  2019م ـت ـم ـم ــا واجـ ـب ــات ــه
الدينية.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت 12
الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة مــار
جرجس الرعائية ،ساحة الدكوانه
اب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء مـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـحـ ــاديـ ــة
عـشــرة قبل الظهر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء.
السادسة
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا

رقد على رجاء القيامة املرحوم
نخلي حبيب جعلوك
زوجـ ـت ــه امل ــرح ــوم ــة إيـ ـف ــون أس ـعــد
سعد
أبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاؤه :حـ ـبـ ـي ــب وزوج ـ ـ ـتـ ـ ــه روال
معلوف وعائلتهما
جورج
الـ ـي ــاس وزوجـ ـت ــه س ـل ــوى جـعـلــوك
وعائلتهما
أش ـ ـقـ ــاؤه :ع ــائ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ري ــاض
جعلوك
عائلة املرحوم الياس جعلوك
عائلة املرحوم ياسر جعلوك
شـقـيـقــاتــه :أن ـج ــول أرم ـل ــة املــرحــوم
يـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــف جـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوك وأوالده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وعائالتهم
جانيت أرملة املرحوم أسعد سعد
وأوالدها وعائالتهم
منى زوجة األستاذ شوكت فتوش
وأوالدها وعائالتهم
سلوى أرملة املرحوم جورج خوري
وابنتها
وأنسباؤهم ينعونه إليكم
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم
األح ــد  13كــانــون الـثــانــي  2019في
كنيسة مار الياس ،شدرا.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
ً
مساء ويوم السبت
لغاية الخامسة
 12ال ـجــاري فــي مـنــزل ابـنــه حبيب
الـكــائــن فــي أدون ـي ــس ،ش ــارع حقلة
الـ ــدهـ ــب ،ب ـن ــاي ــة ج ـع ـل ــوك ،ال ـطــابــق
األول ق ــرب الليسه دو فـيــل اب ـتـ ً
ـداء
من الساعة العاشرة صباحًا.
وي ـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء  15الـ ـ ـج ـ ــاري فــي
ك ـن ـي ـســة الـ ـصـ ـع ــود اإلل ـ ـهـ ــي ل ـل ــروم
األرثـ ـ ـ ــوذكـ ـ ـ ــس ،كـ ـف ــرحـ ـب ــاب ،غ ــزي ــر
ً
ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا
ولغاية الساعة السادسة مساءً.
ي ـقــام قـ ــداس وج ـن ــاز ل ــراح ــة نفسه
ال ـس ــاع ــة ال ـخــام ـســة م ــن ب ـعــد ظهر
يوم السبت  19الجاري في كنيسة
الصعود اإللهي للروم األرثوذكس،
كفرحباب ،غزير.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس ـتــدراج ع ــروض لنقل مـحــوالت الـقــدرة
في محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/2/15عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في  8كانون الثاني 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 54
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض الجـ ــراء م ــزاي ــدة لبيع
مواد غير صالحة لالستعمال في مديرية
االنتاج.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/2/22عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في  8كانون الثاني 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 53
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـفــذ ان ـ ـطـ ــوان وال ـ ـيـ ــاس مـ ـي ــاد الـعـضــم
باملعاملة  2018/746بوجه كلير وافلني
العضم وهيفاء وم ــاري وك ــارول وميرنا
وت ــري ــز وش ــرب ــل س ـم ـع ــان ال ـه ــاش ــم ق ــرار
محكمة االستئناف املدنية في جبل لبنان
ال ـغ ــرف ــة ال ـثــال ـثــة ع ـش ــرة رقـ ــم 2016/173
ت ــاري ــخ  2016/9/8والـ ــذي قـضــى بــازالــة
الـشـيــوع فــي الـعـقــار /18صــربــا مساحته
 5132م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية
ارض سليخ بعل تزرع حبوب ومغروسة
ت ـ ـ ــوت وش ـ ـجـ ــر صـ ـن ــوب ــر ض ـم ـن ـه ــا ب ـن ــاء
م ــن ح ـجــر ي ـح ـتــوي ع ـلــى غ ــرف ــة للحطب
وبجانبها بئر ماء جمع وبناء من حجر
م ــؤل ــف مـ ــن ط ــابـ ـق ــن ال ـس ـف ـل ــي ي ـح ـتــوي
على قبوين ودرج مــن حجر يصعد منه
للطابق االول املحتوي على غرفة واحدة
للسكن.
ي ــوج ــد اسـ ـتـ ـم ــاك ووضـ ـ ــع ي ــد  800م.م.
واملساحة املتبقية  4332م.م.
وبالكشف تبني ان الواقع مطابق نسبيًا
لالفادة العقارية اذ تبني وجود غرفة من
حجر خفان اضيف الى البناء من طابقني
والعقار مهمل يتضمن اشـجــار صنوبر
وتوت ونبات بري ويقع على مساحة 500
م.م .تقريبًا من اتوستراد جونيه جبيل.
تاريخ محضر الوصف وتاريخ تسجيله
2018/6/19
بـ ــدل ت ـخ ـمــن وط ـ ــرح ال ـع ـق ــار /18ص ــرب ــا
/5198400/د.أ .او م ــا ي ـعــادلــه بالعملة
الوطنية.
اشــارة دعــوى رقــم  71/1456من فكتوريا
العضم
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/2/12الساعة  11:00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .للراغب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مصرفي
منظم الم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع

عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الـ ــى امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم م ـنــه وزهـ ـ ــرة يــوســف
خــواجــه ونــديــم يوسف خــواجــه ويوسف
خ ــواج ــه م ــن ج ــرج ــوع وم ـج ـهــولــي محل
ً
االقــامــة ،وعـمــا باحكام امل ــادة  409أ.م.م.
تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها باملعاملة
التنفيذية رقــم  2018/755واملتكونة بني
عباس حسن دويك وبينكم ورفاقكم انذارًا
تـنـفـيــذيــا ب ـمــوضــوع الـحـكــم ال ـص ــادر عن
القاضي املنفرد املــدنــي فــي النبطية رقم
 2018/74تاريخ  2018/6/18واملتضمن
مـنــح عـقــار املــدعــي رقــم  1411مــن منطقة
جرجوع العقارية حقًا باملرور عبر العقار
/1409جـ ـ ــرجـ ـ ــوع وف ـق ــا القـ ـت ــراح الـخـبـيــر
ف ــي ت ـقــريــره امل ـبــرز ب ـتــاريــخ 2018/1/22
والـ ـ ـ ــزام ال ـج ـه ــة امل ــدع ـي ــة ب ـ ــان ت ــدف ــع لـكــم
ولــرفــاقـكــم مبلغ  7200دوالر امـيــركــي او
م ــا ي ـع ــادل ــه بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة بـتــاريــخ
الــدفــع كتعويض عــن امل ــرور عبر عقاركم
وتضمينكم الرسوم والنفقات القانونية.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـ ــاء
قانونيني الستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم اص ــوال
بــان ـق ـضــاء  20يــومــا ت ـلــي ال ـن ـشــر مـضــافــا
اليها مهلة االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن
صادر عن محكمة صور املدنية
غرفة الرئيس محمد مازح
ب ـتــاريــخ  2018/12/20ت ـقــدم املـسـتــدعــي
نــاصــر داود وك ـيــل جـهـيـنــة عـجـمــي ام ــام
ه ــذه امل ـح ـك ـمــة بـطـلــب ح ـصــر ارث سجل
برقم  2018/655للمرحومه خديجه امني
طعان بورثتها من زوجها املتوفى قبلها
عـلــي عجمي وه ــم حـســن وراش ــد ورضــا
وروش ـنــة وعـقـيــل وال وارث لـهــا ســواهــم،
يطلب مـمــن لــديــه اع ـت ــراض ان يـتـقــدم به
ام ــام ه ــذه املـحـكـمــة ضـمــن اوقـ ــات ال ــدوام
الــرس ـمــي وخـ ــال خ ـمــس ع ـشــر يــومــا من
تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب طاني عنتر بالوكالة بدل عن ضايع
ع ــن س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ي ــوس ــف ان ـطــون ـيــوس
اسطفان في العقار  925راسكيفا.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب رف ـيــق ان ـطــون ـيــوس جــرجــس حــرب
سـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار  5364تـنــوريــن
الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلـبــت املـحــامـيــة سـ ــوزان لـيـشــع ســاســن
بــالــوكــالــه عــن اح ــد ورث ــة ت ــراز العريجي
سند بدل ضائع للعقار  3658اهدن.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلـبــت امل ـحــام ـيــة سـلـمــى بـشـيــر ع ـيــروت
بالوكاله عن احد ورثة نزهه انطون سند
بدل ضائع للعقار  484كرمسده.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب احمد ابــو شاكر بالوكاله عــن احد
ورث ــة سـعـيــد ال ـخ ــوري سـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  247بوسيط.

للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب امل ـح ــام ــي م ـي ـشــال ج ــرج ــس ال ـحــاج
بــالــوكــالــه ع ــن س ــاي ــد ح ــات ــم س ـن ــدي بــدل
ضائع للعقارين  1871و 1878داربعشتار.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي داني رزق بالوكاله عن حنا
بشاره سند بدل ضائع للعقار  1051مرح
كفرصغاب.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن من أمانة السجل العقاري في راشيا
طلب محمد سيف الدين الـقــادري ملورث
مــوكـلـيــه اح ـمــد مـحـمــد الـ ـق ــادري ش ـهــادة
ق ـي ــد ب ـ ــدل ض ــائ ــع ب ـح ـص ـتــه بــال ـع ـقــاريــن
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الرفيد.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في راشيا
نور أبو سعد
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
ب ـمــوجــب م ـح ـضــر ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
غير العادية بتاريخ  2009/12/31تقرر
بتاريخ  2019/1/8حل شركة
& AFRICAN POLYMERS
)CHEMICALS CO-SAL (off shore
رئ ـي ــس مـجـلــس ادارت ـ ـهـ ــا م ــدي ــره ــا ف ــادي
نـبـيــه نــاصــر وش ـطــب قـيــدهــا مــن السجل
الـتـجــاري حيث هــي مسجلة تحت الرقم
 1801600ورقم تسجيلها في وزارة املالية
.1460051
فعلى كــل ذي مصلحة تـقــديــم اعـتــراضــه
ومــاحـظــاتــه خ ــال مهلة عـشــرة اي ــام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري
بالتكليف مارلني دميان

◄ مطلوب ►
مطلوب معلم ذو خربة
لتشغيل مكنات صناعية.
مطلوب سائق بيك آب
لديه دفرت توت مارك .
للمراجعة 01/455000

◄ مفقود ►
ف ـقــدت ت ــذك ــرة سـفــر ب ـحــري بــاســم
بالل خالد ريداني ما بني بيروت
وط ــراب ـل ــس ال ــرج ــاء م ـمــن يـجــدهــا
االتصال على الرقم70/352591 :

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي:
MOHAMMOD MUKTER HOSSAIN
مكان عمله في شركة:
R.B.S GROUP
ولم يعد ،فالرجاء ممن يعرفه
اإلتصال على الرقم70 863150 :
غادر العامل البنغالدشي:
MD ARIFUL ISLAM BAPARY
مكان عمله في شركة:
FREE LINE TRD
ولم يعد ،فالرجاء ممن يعرفه
اإلتصال على الرقم70 863150 :

