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العالم

العالم
◄ وفيات ►

مصر بعدما أخفق في توحيد الشباب المصري ،يحاول
عبد الفتاح السيسي ممارسة دور الزعامة على الشباب
العرب واألفارقة .الرجل ،الذي يواجه تحديات داخلية
ويـقـمــع ال ـش ـبــاب الـمـعــارضـيــن ،ينفق م ـئــات ماليين
الجنيهات على منتديات شبابية إلبــراز اسمه ،من دون
مخرجات حقيقية في كل لقاء ،سوى اإلعالن عن لقاء
آخر تحت مسمى مختلف!

«مؤتمرات الشباب»:

رحالت ترفيهية
للسيسي!
القاهرة ـــ األخبار
عـلــى م ــدار ثــاثــة أيـ ــام ،أنـفـقــت الــدولــة
املصرية عبر جهات خاصة وحكومية
م ــاي ــن ال ـج ـن ـي ـهــات إلق ــام ــة «مـلـتـقــى
ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي واألف ــريـ ـق ــي» ،ال ــذي
أع ـلــن الــرئـيــس عـبــد الـفـتــاح السيسي
تدشينه فــي خـتــام فعاليات النسخة
الثانية من «منتدى شباب العالم» في
شرم الشيخ (تشرين الثاني /نوفمبر
ّ
امل ــاض ــي) .مــؤتـمــر جــديــد بـعــد أق ــل من
أرب ـع ــة أش ـه ــر ع ـلــى املــؤت ـمــر ال ـســابــق،
اقتصرت فعالياته على يوم واحد من
ّ
املطول ،ويوم احتفالي يسبقه،
العمل
ويومني للجوالت الترفيهية!
ه ـك ــذا يـنـفــق الـسـيـســي أم ـ ــوال ال ــدول ــة
التي تعاني من نقص حاد في املوازنة
وارتفاع الديون .ومع أن كلفة امللتقى
ّ
تحملتها شكليًا الشركات والجهات
الراعية باألمر املباشر ،وفي مقدمتها
ً
ال ـب ـن ــوك ،ف ــإن ال ــدول ــة تـحـمـلــت أمـ ــواال
ك ـث ـي ــرة أي ـ ـضـ ــا ،ك ـم ــا تـ ـش ــرح م ـص ــادر

مــواكـبــة ،بــدايــة مــن كلفة سفر غالبية
ال ــوزراء وطــواقــم الـحــراســات الخاصة
ً
بـهــم ،وص ــوال إل ــى اإلج ـ ــراءات األمنية
املشددة التي شهدتها شــوارع مدينة
أس ــوان السياحية ،فــي وقــت يفترض
فيه أنه موسم سياحي جيد للمدينة،
لـكــن املــؤت ـمــر عــرقــل وص ــول الــرحــات
ً
الـنـي ـلـيــة ال ـع ــائ ـم ــة ،ف ـض ــا ع ــن إغ ــاق
ج ـم ـيــع الـ ـط ــرق واملـ ـن ــاف ــذ بــاس ـت ـث ـنــاء
حاملي التصاريح الرئاسية.
هذه املرة لم يتحرك موكب السيسي
ع ـل ــى ال ـ ـبـ ـ ّـر س ـ ــوى م ـ ـ ــرات م ـ ـحـ ــدودة،
فــالــرئـيــس ال ــذي أق ــام فــي اسـتــراحـتــه
املـطـلــة عـلــى الـنـيــل بــالـقــرب مــن السد
ال ـعــالــي ك ــان ي ـت ـحــرك بــاملــركــب فـقــط،
إذ جـ ــاء ان ـع ـق ــاد امل ـل ـت ـقــى ف ــي ف ـنــدق
ع ـل ــى ج ــزي ــرة وسـ ــط ال ـن ـي ــل لـيــرســخ
خوف الجنرال من االحتكاك املباشر
م ــع امل ــواط ـن ــن ال ــذي ــن اس ـ ـتـ ــاؤوا من
اإلجـ ــراءات املبالغ فيها ج ــراء إغــاق
امل ــدي ـن ــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار امل ـل ـت ـق ــى .وع ـلــى
عـكــس املـتــوقــع ،شـهــدت حــركــة البيع

ّ
حول السيسي الحوار مع الشباب إلى نزهة ،تارة في البحر األحمر وتارة في النيل (آي بي ايه)

وال ـش ــراء فــي أس ــواق أس ــوان تعليقًا
ش ـب ــه ك ــام ــل ب ـس ـبــب إغـ ـ ــاق غــالـبـيــة
ـدواع أمنية ،وإغــاق منطقة
املحال لـ
ٍ
ال ـكــورن ـيــش ع ـلــى ن ـحــو ش ـبــه كــامــل.

تضررت الحركة التجارية
في أسوان ّجراء المؤتمر
ً
بدال من تحسنها
ك ــذل ــك ،تــوق ـفــت امل ــراك ــب الـنـيـلـيــة عن
ال ـع ـمــل ألس ـب ــاب أم ـن ـيــة ،ول ــم يسمح
لها بالتحرك خــال امللتقى ،وأيضًا
أعمال الصيد التي اضطر أصحابها

إلى التوقف ً
بناء على التحذيرات.
بينما تضرر كل هؤالء ،كان السيسي
وزوجته يشاركان في أجواء احتفالية
م ــع ش ـبــان يـفـتــرض أن ـهــم جـ ــاؤوا من
غــالـبـيــة ال ـب ــاد ال ـعــرب ـيــة واألفــري ـق ـيــة
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي امل ـل ـت ـقــى ،م ــع ق ـلــة من
الشبان املصريني املختارين بعناية
فــائـقــة م ــن األج ـه ــزة األم ـن ـيــة وشـبــاب
«الـبــرنــامــج الــرئــاســي» ،إل ــى درج ــة أن
ع ــدس ــات ال ـكــام ـيــرات الـتـقـطــت شبانًا
م ــن األمـ ــن وه ــم يــرق ـصــون ويــرف ـعــون
األعالم وفي أيديهم هاتف الثريا الذي
يـتــواصـلــون بــه لـتــأمــن مـكــان انعقاد
الحفل.
ق ـبــل ن ـحــو ث ــاث ــة أعـ ـ ــوام ،ع ـنــد إط ــاق

م ـبــادرة املــؤتـمــرات الشبابية ،تحدث
الرئيس عن رغبة الدولة في االستماع
إلـ ــى أصـ ـ ــوات ال ـش ـب ــاب ،واع ـ ـ ـدًا بـلـقــاء
ش ـهــري ،لـكــن فــي ه ــذا املـلـتـقــى ق ــال إن
التنظيم يكون كــل ثالثة أشهر مهما
ك ــان ان ـش ـغــال ال ــدول ــة ،عـلـمــا ب ــأن ــه لم
ّ
ُيـنــظــم مــؤتـمــر شـبــابــي لـشـبــاب مصر
مــن أج ــل مناقشة الـقـضــايــا الداخلية
ُ
منذ تموز /يوليو املاضي ،بل اكتفي
ب ـم ـن ـتــديــات مل ـنــاق ـشــة ق ـضــايــا ال ـعــالــم
وال ـقــارة األفريقية خصوصًا .ويغفل
«الجنرال» في حديثه وجــود الشبان
امل ـ ـع ـ ــارض ـ ــن فـ ـ ــي سـ ـ ـج ـ ــون نـ ـظ ــام ــه.
فــأســوان الـتــي بقي فيها خمسة أيــام
هي نفسها املدينة التي اختفى فيها

الـبــرملــانــي الـســابــق مصطفى الـنـجــار
ّ
امل ـعــارض لــه ،ولــم ُيـسـتــدل على مكان
وجوده منذ أكثر من ستة أشهر ،وهي
نـفـسـهــا ال ـت ــي ت ــم تــوق ـيــف العـ ــب كــرة
قــدم فــي فريقها بــدعــوى انتمائه إلى
جـمــاعــات إرهــاب ـيــة ،بــل ج ــرى توقيفه
داخــل الـنــادي وإخـفــاؤه ألسابيع قبل
إصدار قرارات متتالية بحبسه.
كل مرة يقول السيسي إنه يستجيب
للشباب ،وفي كل مؤتمر يقرر إطالق
م ــؤت ـم ــر آخ ـ ــر ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ال ــروت ــن
املـصــري املـعــروفــة :لجنة تشكل لجنة
مـ ــن دون نـ ـت ــائ ــج ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ــدايـ ــة مــن
مــؤتـمــرات الـشـبــاب ،م ــرورًا بـ«منتدى
شـ ـب ــاب الـ ـع ــال ــم» و«م ـل ـت ـق ــى ال ـش ـبــاب
ً
العربي واألفريقي» ،وصوال إلى إعالن
مؤتمر يجمع شباب مصر والسودان
ت ـقـ ّـررت إقــامـتــه خــال الصيف املقبل.
ه ـ ـكـ ــذا ،تـ ـك ــون مـ ـخ ــرج ــات م ــؤت ـم ــرات
الــرجــل املـخـتـلـفــة :ات ـفــاق عـلــى لـقــاءات
جديدة من دون آليات لالستفادة من
التجمعات الشبابية ،التي تتكرر فيها
الــوجــوه إلــى درجــة أن جميع حضور
«مـلـتـقــى أس ـ ــوان» ه ــو نـفـســه حـضــور
«مـنـتــدى ش ــرم الـشـيــخ» امل ـص ــري .أمــا
ال ـ ـعـ ــرب واألف ـ ــارق ـ ــة ،ف ـغــال ـب ـي ـت ـهــم مــن
املـقـيـمــن فــي مـصــر بــالـفـعــل ،ولـيـســوا
قــادمــن مــن بــادهــم إال باستثناءات
قليلة.
في الخالصةّ ،
حول السيسي جلسات
الحوار مع الشباب لتكون نزهة ،تارة
فــي ش ــرم الـشـيــخ كـنــزهــة بـحــريــة على
شواطئ البحر األحمر وفنادق املدينة
ال ـ ـفـ ــاخـ ــرة ،وتـ ـ ـ ــارة فـ ــي أسـ ـ ـ ــوان حـيــث
ال ـج ـن ــوب وجـ ـم ــال ال ـط ـب ـي ـعــة ،لـتـكــون
لـقــاءاتــه مــع الشباب أشبه بالرحالت
الترفيهية الـتــي تنظمها الجامعات
ل ـطــاب ـهــا .وي ـب ـقــى الـ ـس ــؤال األهـ ــم من
وجود رئيس الجمهورية خمسة أيام
هناك ،هو عن مدى استفادة البلد من
هذه اللقاءات فعليًا ،واإلجابة ال شيء،
ســوى الــدعــايــة اإلعــامـيــة لــه على أنه
راعي الشباب في األنحاء كافة!

تقرير

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

ُ
ماي على مفترق فشل جديد« :العموم» يرفض تصويتًا ثالثًا
لم تستسلم تيريزا ماي،
رغم تبديد آمالها في ما
يخص تمرير صفقتها
في البرلمان البريطاني،
ما ظهر جليًا ،أمس،
من خالل رفض رئيس
مجلس العموم طرح
اتفاق «بريكست» على
تصويت آخر في البرلمان،
إذا كان النص «مشابهًا»
أو «مشابهًا إلى حد
كبير» لذلك الذي رفضه
النواب .في غضون ذلك،
ال يزال ّاألوروبيون في
حالة ترقب لتحديد مسار
«بريكست»ً ،
بناء على
«حجج» رئيسة الوزراء
وراء طلب تأجيل موعد
«الطالق»

تـسـعــى رئـيـســة الـ ـ ــوزراء الـبــريـطــانـيــة
تـ ـي ــري ــزا م ـ ـ ــاي ،إلـ ـ ــى إق ـ ـنـ ــاع ال ـب ــرمل ــان
ب ـص ـف ـق ـت ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ت ــوصـ ـل ــت إل ـي ـه ــا
ل ـ ـل ـ ـخـ ــروج م ـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
«بريكست» ،في محاولة «ثالثة» قبل
الـتــوجــه إل ــى بــروكـســل لـطـلــب تأجيل
ّ
قصير ملغادرة لندن التكتل األوروبي،
وذل ـ ــك أس ـب ــوع م ــن ت ـصــويــت حــاســم،
أع ــرب خــالــه أعـضــاء مجلس العموم
ال ـب ــري ـط ــان ــي ع ــن ع ـ ــدم ت ــأي ـي ــد ات ـف ــاق
الخروج ،وعدم الرغبة في الخروج من
دون اتفاق ،وتعبيرًا منهم عن الرغبة
فــي ال ـخــروج مــن م ــأزق الـجـمــود الــذي
تمر بــه بريطانيا بشأن «بريكست»،
األم ـ ــر ال ـ ــذي دف ـع ـه ــم إلـ ــى ال ـت ـصــويــت
إلرجاء موعد «الطالق».
ولــذلــك ،اتجهت رئيسة «املحافظني»
إلــى طــرح تصويت ثالث فــي البرملان
ب ـعــد ال ـض ـغــط ع ـلــى الـ ـن ــواب وال ـق ــادة
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــن ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال انـ ـتـ ـه ــاج
أس ـلــوب الـتــذكـيــر الــدائــم بــالـتــداعـيــات
السلبية إذا ُرفض اتفاقها ،واضطرار
املــواطــن البريطاني إلــى املشاركة في
انتخابات البرملان األوروبي املتوقعة
بعد شهرين ،وذلــك قبل قمة االتحاد
األوروبـ ــي الـتــي ستعقد بـعــد يــومــن.
وفـ ـ ــي حـ ــن أن ن ـي ــة مـ ـ ــاي فـ ــي ع ــرض
االتـفــاق مـجــددًا على الـنــواب الثالثاء
أو األربـعــاء املقبلني ،تمنحها فرصة
لـتـعــويــض ال ـهــزي ـمــة ال ـت ــي مـنـيــت في
ّ
ال ـت ـصــويــت ال ـس ــاب ــق ،إل أن ــه ف ــي ظل

إمـكــان رفــض االتـفــاق مـجــددًا الــذي لم
يعدل منذ التصويت األخير ،قد تعدل
ماي عن ذلك كما أعلن أمس متحدث
باسمها ،مؤكدًا تصريحات أدلى بها
اثنان من وزرائها أول من أمس .وقال
ّ
امل ـت ـحــدث إن «ال ــوزي ــري ــن أكـ ــدا أن من
ال ــواض ــح قـبــل أي تـصــويــت جــديــد أن
تـكــون لــديـنــا فــرصــة مـعـقــولــة لتمرير
النص».
وقــد ظهر ّ
جليًا تكثيف حكومة ماي
الـ ـجـ ـه ــود إلقـ ـن ــاع ال ـ ـنـ ــواب املـشـكـكــن
فــي أوروب ــا بتأييد اتفاقها للخروج.
فقد سارعت للعمل على ترجيح كفة
ال ـتــأي ـيــد أمـ ــس ،م ــن خ ــال مـبــاحـثــات
مــع مــؤيــدي «بــريـكـســت» املـتـشــدديــن،

بدد «الديموقراطي الوحدوي»
ماي ،معتبرًا أنها ستهزم
آمال ّ
مجددًا حتى إن دعمها
ب ـ ــدءًا بـحـلـيـفـهــا ف ــي م ـج ـلــس ال ـع ـمــوم
ال ـح ــزب «ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ال ــوح ــدوي»
اإلي ـ ــرلـ ـ ـن ـ ــدي .وق ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
رئ ـي ـســة ال ـ ـ ــوزراء أمـ ــس« :أج ـ ــرت مــاي
مباحثات مع عدد من البرملانيني في
ن ـهــايــة األس ـ ـبـ ــوع .وج ـ ــرت مـبــاحـثــات
مــع الـحــزب الديموقراطي الــوحــدوي،
وه ــي مـسـتـمــرة ال ـي ــوم (أمـ ـ ــس)» .هــذه
املبادرة أكدها أيضًا وزير الخارجية

تحاول تيريزا ماي استثمار عامل الزمن لمصلحتها
على الصعيدين البريطاني واألوروبي (أ ف ب)

البريطاني جيريمي هانت ،إذ أعلن أن
«قبل عرض االتفاق علينا التحقق من
كاف من النواب للتصويت
إقناع عدد ٍ
لــه» .وأض ــاف الــوزيــر أمــس ،أنــه «لهذا
السبب نعمل بكد ،مع الديموقراطي
ال ــوح ــدوي وم ــع كــافــة أط ـيــاف الـحــزب
املحافظ» ،موضحًا أنه رأى «مؤشرات
م ـش ـج ـعــة» ف ــي ت ـصــري ـحــات عـ ــدد من
«املحافظني» ،حيث أكدوا استعدادهم

لتغيير موقفهم بشأن ُالنص.
هــذا الـجــو اإليـجــابــي امل ـشــاع مــن ِقبل
ال ـح ـك ــوم ــة لـ ــم ي ـ ـ ـ ُـدم س ـ ــوى س ــاع ــات،
ل ـي ـخــرج ب ـعــدهــا ال ـع ـضــو الـ ـب ــارز في
«ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي الـ ـ ــوحـ ـ ــدوي» جـيــم
وي ـل ــز ،وي ـب ــدد ه ــذه ال ـج ـهــود بــالـقــول
ُ
إن ــه يـعـتـقــد «أن خ ـطــة م ــاي ســتـمـنــى
بهزيمة ثالثة ،حتى فــي حــال تقديم
ال ـ ـحـ ــزب الـ ــدعـ ــم ل ـ ـهـ ــا» ،م ــرج ـح ــا ذل ــك

َّبسم الله َّالرحمن الرحيم
َْ َ ُ َ
َّ َ
ِ َإنا َ ِل َّل ُهِ َو ِإنا َِّإ ْل ُيهِ ر ُْ ِ
اج ْع َون َّ ُ
ْ
ج ِعي
َيــا أ َي ِّتها َالنف َ ً
س َال ْطم ِئن ًة َ ار ِ ُ
ضـ َّـيــة ف ْادخ ِلي
اضــي ُــة مــر َِّ
ِإلــى ربـ ِـك ر ِ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي
صدق الله العلي العظيم
انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية
املرحومة
الحاجة سهام مصطفى ضاهر
زوجها :الحاج عبد الله اسماعيل
ابناؤها :الحاج حسني ،الصيدلي
حسن والحاج عباس
بناتها :ام ــال زوج ــة العميد غالب
مهنا
فاتن زوجة الدكتور نزيه نحله
وفاء زوجة الدكتور حسني احمد
أشـ ـق ــاؤه ــا :ي ــوس ــف ،وامل ــرح ــوم ــن
راشد ،عدنان والدكتور أحمد
شـقـيـقــاتـهــا :لـيـلــى زوجـ ــة املــرحــوم
الحاج منير الخنسا
نهلة زوجة الحاج سامي الخنسا
واملرحومتان انصاف واسامة
ي ـص ـل ــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ـه ــا ال ـط ــاه ــر
وتـ ـ ـ ـ ــوارى فـ ــي ال ـ ـثـ ــرى فـ ــي ال ـن ـجــف
األشرف.
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي يـ ــومـ ــي اإلثـ ـن ــن
وال ـث ــاث ــاء  18و 19آذار  2019في
مـ ـن ــزل ص ـه ــره ــا ال ــدكـ ـت ــور حـســن
اح ـمــد – مـحـلــة ب ـئــر ح ـســن ،ش ــارع
ع ـ ـمـ ــر ال ـ ـف ـ ـحـ ــل م ـ ـقـ ــابـ ــل تـ ـلـ ـف ــزي ــون
امليادين ،بناية نور الطابق الرابع
ف ــوق صـيــدلـيــة  Premiumلـلــرجــال
والنساء.
وي ـ ـ ـ ــوم االربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء  20آذار 2019
ف ـ ــي مـ ـبـ ـن ــى ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء،
جانب مبنى أمن الدولة من الساعة
الـ ـث ــالـ ـث ــة حـ ـت ــى ال ـ ـسـ ــادسـ ــة مـ ـس ـ ً
ـاء
للرجال والنساء.
الراضون بقضاء الله
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
اآلس ـ ـفـ ــون :آل إس ـم ــاع ـي ــل ،ضــاهــر،
م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،مـ ـهـ ـن ــا ،نـ ـحـ ـل ــه ،أح ـم ــد
والخنسا.
وعموم أهالي بلدة القنطرة

بوجود عدد من النواب «املحافظني»
الــرافـضــن لخطة االنـسـحــاب .ونقلت
صحيفة «ذي غــارديــان» البريطانية
عــن وي ـلــز قــولــه إن ــه «يـعـتـقــد أن نحو
 30نائبًا مــن املحافظني سيصوتون
ض ــد ات ـف ــاق بــري ـك ـســت» .األمـ ــر نفسه
بالنسبة إلــى رئيس مجلس العموم
الـبــريـطــانــي ،ج ــون بـيــركــو ،ال ــذي بــدد
ً
التصويت الـثــالــث ،قائال
أيـضــا آم ــال
َ
إنه «ال يمكن الحكومة طرح بريكست
عـلــى تـصــويــت آخ ــر فــي ال ـبــرملــان ،إذا
ك ــان الـنــص مشابهًا أو مشابهًا إلــى
حد كبير» لذلك الذي رفضه النواب.
في غضون ذلــك ،وقبل أيــام من ّ
القمة
األوروبية ،تسود حالة من الترقب في
أروق ــة املــؤسـســات والـ ــدول األوروب ـيــة
بــانـتـظــار مــا سـتـقــدمــه بــريـطــانـيــا من
«إي ـ ـضـ ــاحـ ــات» ف ــي م ــا ي ـخ ــص م ـســار
«الـ ـط ــاق» .إذ تنتظر بــروكـســل تقدم
م ـ ــاي ،ط ـل ــب ت ــأج ـي ــل م ــوع ــد ال ـخ ــروج
ً
املقرر أصال بعد عشرة ّأيام .ويتمحور
ال ـق ـلــق األوروبـ ـ ـ ــي ب ـش ــأن مـ ــدى جــديــة
الحجج التي ستسوقها مــاي لتبرير
طلبها والتي سيتم على أثرها قبول
أو رفــض التأجيل مــن جهة االتـحــاد.
وقــد ّ
عبر وزيــر الخارجية البلجيكي
ديديه ريـنــدرز ،أمــس ،عن هــذا املوقف
أمـ ــس ،ب ــال ـق ــول« :االتـ ـح ــاد ل ـيــس ضد
التمديد ،ولكنه عليه معرفة ماذا تريد
بريطانيا أن تفعل في الفترة الباقية».
(األخبار ،أ ف ب)

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن صادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
غرفة الرئيسة كاتيا عنداري
مــوجــه ال ــى املـسـتــدعــى ضــده ـمــا :نجيبة
ولبيبة حنا بشارة رعد من بلدة بريسات
ً
ق ـضــاء ب ـشــري اصـ ــا ،ومـجـهــولـتــي محل
االقامة حاليًا.
بالدعوى رقم  2015/537املقدمة ضدكما
مــن املستدعي ج ــورج ب ــدوي رعــد طوني
م ـتــى ،تــدعــوك ـمــا ه ــذه املـحـكـمــة الس ـتــام
ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عـنـهــا بــوكــالــة املـحــامــي
ب ــرق ــم  2019/22بـ ـت ــاري ــخ ،2019/3/7
امل ـت ـض ـمــن ازالـ ـ ــة ال ـش ـي ــوع ف ــي ال ـع ـق ــارات
رق ــم  3353و 3504و 3526منطقة حــدث
الجبة العقارية ،عن طريق بيعها باملزاد
ال ـع ـل ـن ــي بـ ــن الـ ـعـ ـم ــوم ب ــواسـ ـط ــة دائـ ـ ــرة
التنفيذ املختصة على ان تعتمد اساسًا
للطرح في املزايدة االولى املبلغ املقدر من
الخبير ،وتوزيع ناتج البيع بني الشركاء
وتضمينهم النفقات كــل بنسبة حصته
في امللكية ،وذلك خالل مهلة ثالثني يومًا
من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
بـتــاريــخ  2019/2/12قــرر رئـيــس الغرفة
االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي بـعـلـبــك ال ـق ــاض ــي وسـيــم
الـحـجــار نشر خــاصــة االسـتــدعــاء املقدم
م ـ ــن وجـ ـ ـ ــدي جـ ـ ـ ــروس ال ـ ـعـ ــرجـ ــا ب ــوك ــال ــة
االسـ ـت ــاذ ح ـســن ضــاهــر وامل ـس ـجــل بــرقــم
 2018/550بموضوع شطب اشــارة طلب
الـتـنـفـيــذ امل ـقــدم مــن وج ــدي ال ـعــرجــا ضد
املنفذ عليه رفيق اسعد العرجا لدى دائرة
تنفيذ راس بعلبك الهرمل واملسجلة برقم
يــومــي  /505/تــاريــخ  1989/11/29عن
الصحيفة العينية للعقار رقــم /1530/
مــن منطقة راس بعلبك الـعـقــاريــة سندًا
للمادة  512أ.م.م .فعلى من لديه اعتراض
ان يتقدم بمالحظاته خالل مهلة عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
وفاء الرفاعي
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلـبــت امل ـحــام ـيــة ك ــارم ــن جـ ــورج الـنـشــار
بــالــوكــالــه ع ــن اح ــد ورث ــة سـلـمــى بـطــرس
سند بدل ضائع للعقار  815بنشعي.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب اح ـمــد تــوفـيــق امل ـيــر بــاالصــالــه عن
نفسه وبوكالته عن احد ورثة خازن املير
سند بدل ضائع للعقار  9كفرياشيت.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـ ـل ــب بـ ــولـ ــس حـ ـن ــا ال ـح ـك ـي ــم ب ــال ــوك ــال ــه
ع ــن ف ـ ــارس ن ـ ــادر بـصـفـتــه وك ـي ــل خـشــان
عبدالنور سند بــدل ضائع للعقار 1001
زان.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب بــولــس حـنــا الـحـكـيــم بــالــوكــالــه عن
زياد كرباج ورلى عبال سندي بدل ضائع
للعقارين  110و 149عرطز.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري

◄ مبوب ►
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مؤسسة قطان للتجارة تطلب رئيس
عمال ذو خبرة ال تقل عن  4سنوات,
لإلتصال76/638700 :

إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي محمد علي حماده بالوكاله
عن علي ومنيره ومنار وليلى دياب سند
بدل ضائع للعقار  511رشكيدا
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب جــوزيــف طــانــي عنتر بالوكاله عن
ي ــوس ــف وس ـل ـم ــان ال ــدويـ ـه ــي س ـن ــد ب ــدل
ضائع للعقار /1110عردات.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي مـ ــرسـ ــال ال ـ ـيـ ــاس م ـتــري
بــالــوكــالــه ع ــن جـ ــورج دع ـب ــول س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  940انفه.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب روبير اسعد معوض عن احد ورثة
مخايل الدويهي سند بدل ضائع للعقار
 129مزرعة اجبع.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت الهام انطوان ابو شرفان بالوكاله
عن احــد ورثــة هند ابــي صعب سند بدل
ضائع للعقار  711مزرعة ابي صعب.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلبت مايا سركيسيان سند بدل ضائع
للعقار  5/1171النخله.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طـ ـل ــب مـ ـشـ ـه ــور اح ـ ـمـ ــد ح ـ ـمـ ــادي ملــوك ـلــه
رض ــوان عـلــي حـمــزه ش ـهــادة قـيــد مؤقته
للعقار رقم  292كفرحتى.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن
عن القاضي العقاري في الجنوب
طلب حمدان سعيد البردان ملوكله سعيد
حـمــدان ال ـبــردان شـهــادة قيد مؤقته بدل
ضائع للعقار رقم  184شمع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي
إعالن تبليغ أوراق مدنية
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية الثانية
في البقاع – زحلة برئاسة القاضية نوال
صليبا
املـسـتــدعــى ضــدهــا :حـنــان تــوفـيــق شربل
املقيمة سابقًا في زحلة – حوش األمراء.
املجهولة محل االقــامــة حاليًا للحضور
شـخـصـيــا أو بــواس ـطــة م ــن ي ـن ــوب عنها
قانونًا الى قلم املحكمة في زحلة ،لتبلغ
اوراق االس ـتــدعــاء امل ـقــدم مــن املستدعية
ريـتــا ان ـطــوان شــربــل زوج ــة راي ب ــارودي

بوكالة املحامي ربيع حاتم.
املـسـجــل بــرقــم اس ــاس  2018/540تــاريــخ
الـ ـ ـ ـ ـ ــورود  2018/2/16وال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـط ـلــب
ب ـمــوج ـبــه ت ــدوي ــن اش ـ ــارة ال ــدع ــوى عـلــى
صحيفة العقار رقــم  /1285/مــن منطقة
حـ ــوش األم ـ ـ ــراء اراضـ ـ ــي وت ـك ـل ـيــف خبير
بإجراء الكشف على العقار موضوع هذا
الطلب وتخمينه لحاجات هــذه القسمة
فــي ح ــال قــابـلـيـتــه للقسمة الـعـيـنـيــة واال
سيطرح بالبيع باملزاد العلني .وتوزيع
الرسوم واملصاريف واتعاب الخبير وكل
ما يدفع إلنفاذ هــذه القسمة في الدوائر
الرسمية كافة بني الشركاء بنسبة حصة
كل منهم في العقار الشائع.
يتم التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يومًا
م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر والـتـعـلـيــق ويـتــوجــب
عـلــى املـسـتــدعــى ضــدهــا امل ــذك ــورة اعــاه
اتخاذها محل اقامة ضمن نطاق املحكمة
وابـ ـ ـ ــداء مــاح ـظــات ـهــا ع ـل ــى االس ـت ــدع ــاء
ضـمــن املـهـلــة الـقــانــونـيــة واال يـصــار الــى
ابالغها جميع االوراق والـقــرارات لصقًا
على باب ردهة املحكمة باستثناء الحكم
النهائي.
رئيس القلم
راغب شحادي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الــى املنفذ عليهم قــاســم وحـســن وعلي
وبنني وامـنــه ومــريــم محمد حـمــادي من
النبطية – حي البياض ومجهولي محل
ً
االقــامــة ،وعمال باحكام املــادة  409أ.م.م.
تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها باملعاملة
التنفيذية رقم  2019/148واملتكونة بني
مهدي عبدالله عبدالله بوكالة املحامي
الـ ــدك ـ ـتـ ــور ه ـي ـث ــم ع ـ ــزو وب ـي ـن ـك ــم ان ـ ــذار
تنفيذيًا بـمــوضــوع الـحـكــم ال ـصــادر عن
املحكمة االبتدائية املدنية فــي النبطية
بالرقم  2018/207تــاريــخ 2018/12/21
واملـتـضـمــن اعـتـبــار الـعـقــار رق ــم  343من
منطقة النبطية الـتـحـتــا الـعـقــاريــة غير
قابل للقسمة عينًا بني الشركاء وبإزالة
الشيوع عن طريق طرحه للبيع باملزاد
الـعـلـنــي لصالحهم ام ــام دائ ــرة التنفيذ
املختصة على ان يعتمد اساسًا للطرح
مبلغ  150000د.أ.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
السـتــام االن ــذار ومرفقاته تحت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقكم اصوال بانقضاء
 20يومًا تلي النشر مضافًا اليها مهلة
االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلب عاطف فارس يوسف الحجار سند
تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع لـلـقـســم  29من
العقار  1960منطقة االشرفية.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
ّ
ّ
التعاونية
الجمعية
يعلن مجلس إدارة
للتوفير والتسليف للسكن والتنمية في
الجنوب وجبل لبنان عن انعقاد جمعية
عـمــومـيــة ع ــادي ــة ف ــي  ٢٩/٣/٢٠١٩س ٣
ب .ظ .فــي مكتبها فــي الرميلة لالطالع
واملصادقة على جداول وعلى استدانات
ســاب ـقــة وح ــال ـي ــة وع ـل ــى ق ـ ـ ــرارات إداري ـ ــة
وع ـل ــى م ـيــزان ـيــة  .٢٠١٨وإذا ل ــم يكتمل
النصاب تنعقد الجمعية العمومية في
 ٣٠/٣/٢٠١٩فــي نـفــس الـســاعــة وامل ـكــان
بمن حضر من األعضاء.

