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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
بـبــالــغ ال ـحــزن وال ـلــوعــة والتسليم
بـقـضــاء الـلــه وإرادت ـ ــه ننعي إليكم
وفاة فقيدتنا الغالية الحاجة
نجاة ضاهر
أرملة املرحوم محمد الحاج حسن.
أبـنــاؤهــا :الدكتور نبيل ـ املهندس
أسعد ـ األستاذ خالد ـ املعاون أول
شوقي ـ املؤهل أول حسني.
بناتها :منى زوجة يوسف ملحم ـ
مهى زوجة أحمد صقر
تقبل التعازي في منزل الفقيدة في
شـمـسـطــار يــومــي ال ـس ـبــت واألح ــد
الــواقــع فــي  26و  27كــانــون الثاني
ويوم الثالثاء في  29كانون الثاني
في منزل ولدها الدكتور نبيل في
الطيونةـ شارع جمال عبد الناصر
ـ ب ـن ــاي ــة ال ـب ــاس ـم ــة ـ ف ـ ــوق م ـحــات
ّ
فياض سبورت ـ ط .8
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل ال ـ ـحـ ــاج ح ـس ــن وآل
ضاهر وعموم أهالي شمسطار

قضية

ازدادت أزمة حكومة
«المحافظين» البريطانية
تعقيدًا ،بعدما بدا واضحًا أن
األوروبيين غير عازمين على
إنقاذ خطط رئيسة الوزراء تيريزا
مايُ ،مرجعين إليها كرة النار،
في الوقت ذاته الذي يقف
فيه الجيش على أهبة االستعداد
للتعامل مع فوضى محتملة.
وبينما تتسابق الشركات الكبرى
على تفعيل خططها للقفز
من السفينة التي بدأت تغرق،
يستمر طاقم هذه السفينة
من النخبة السياسية في جدل
بيزنطي عبثي ،واصطفافات
قبائلية محضة

ّ
الصفعات األقسى لخطة ماي أتت من خارج ملعب السياسة (أ ف ب)

ّ
الشركات تفعل خططها لما بعد «بريكست»

سفينة بريطانيا تغرق ...والنخبة في جدل «بيزنطي»
لندن ــ سعيد محمد
حـ ـت ــى فـ ــي أق ـ ـسـ ــى لـ ـحـ ـظ ــات الـ ـح ــرب
العاملية الثانية ،عندما كان أسطول
ّ
ال ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات األملـ ــان ـ ـيـ ــة يـ ـقـ ـض ــي ج ــل
ً
أوقـ ــاتـ ــه مـ ـتـ ـج ــوال فـ ــي سـ ـم ــاء ل ـن ــدن،
لــم تــواجــه بــريـطــانـيــا أزم ــة وجــوديــة
عـمـيـقــة كـتـلــك ال ـت ــي ن ـجــح سـيــاسـ ّـيــو
ح ـ ـ ـ ـ ــزب «املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــافـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــن» الـ ـيـ ـمـ ـيـ ـن ــي
ال ـحــاكــم ـ ـ ـ بخليط مــن قـصــر نظرهم
االس ـتــرات ـي ـجــي امل ـع ـهــود وتخندقهم
الـطـبـقــي وال ـعــرقــي ـ ـ ـ ّفــي ج ـ ّـر اململكة
إل ـي ـهــا ،م ــن خ ــال تـبــنــي حـكــومــاتـهــم
قضية الخروج من عضوية االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أو م ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ــار يـ ـع ــرف
بـ«بريكست».
رئيسة الوزراء تيريزا ماي ،وعلى رغم
التصويت النادر في مجلس العموم
ضــد م ـشــروع اتـفــاقـهــا مــع املفوضية
األوروب ـيــة ،عــادت إلــى البرملان ـ ـ بعد
ف ـشــل امل ـع ــارض ــة ف ــي إق ـصــائ ـهــا عبر
تصويت بالثقة ـ ـ بتعديالت هامشية
ً
على الخطة املرفوضة ذاتـهــا ،واعــدة
بنقل كرة النار إلى ملعب بروكسل ـ ـ
ّ
مقر املفوضية األوروبـيــة ـ ـ ومطالبة
األوروبـ ـ ـي ـ ــن ب ـت ـقــديــم ت ـ ـنـ ــازالت ول ــو
مرحلية في شــأن نقاط عــديــدة ،على
رأسها مسألة شكل الحدود بني إقليم
إي ــرل ـن ــدا الـشـمــالـيــة ال ـخــاضــع لـلـتــاج
البريطاني وجمهورية إيرلندا.
لــم تقنع تلك التعديالت أح ـدًا ،ال في
صـ ـف ــوف املـ ـع ــارض ــة الـ ـت ــي ي ـق ــوده ــا
حــزب «الـعـمــال» وال حتى بــن قطاع
ع ــري ــض م ــن نـ ـ ــواب الـ ـح ــزب ال ـحــاكــم
ً
نـفـســه ،فـضــا عــن األوروب ـي ــن الــذيــن
تـ ـق ــاطـ ـع ــت م ـ ـص ـ ــادره ـ ــم ،س ـ ـ ـ ــواء فــي
ب ــروك ـس ــل أو ب ــرل ــن أو دبـ ـل ــن ،عـنــدا
اإلع ــراب عن خيبة األمــل في شــأن ما
ت ـطــرحــه مـ ــاي .وق ــد ج ــاء ذل ــك بينما
تـعـ ّـرض وزي ــر الـخــارجـيــة الـبــولـنــدي،
ج ـي ـس ـي ــك كـ ــزابـ ــوتـ ــوزيـ ــك ،ملـ ــا يـشـبــه
التقريع العلني مــن كبير مفاوضي
«ب ــريـ ـكـ ـس ــت» األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ،مــاي ـكــل
بـ ــارن ـ ـيـ ــر ،الـ ـ ــذي سـ ـ ــارع إلـ ـ ــى وص ــف
اقتراح الوزير البولندي تأجيل حسم
مسألة ال ـحــدود بــن شـطـ َـري إيرلندا
خ ـمــس س ـن ــوات ،وتـسـهـيــل الـتــوصــل
إلى اتفاق مع ماي ،بأنه رأي شخصي
ال ّ
يعبر عن موقف االتحاد ،مؤكدًا أن
ُ
مسألة ال ـحــدود لــن تـطــرح مــن جديد
للتفاوض بأي شكل ،ليعيد بذلك كرة

النار إلى ملعب الحكومة البريطانية.
ّ
لـكــن الـصـفـعــات األق ـســى لـخــطــة مــاي
أتت من خارج ملعب السياسة ،وذلك
عـبــر سـلـسـلــة م ــن األن ـب ــاء املـتـســارعــة
عن تفعيل شركات بريطانية وأخرى
م ـت ـعــددة ال ـج ـن ـس ـيــات ،ك ـمــا ع ــدد من
أثــرى أثرياء البالد ،خططهم ملا بعد
«بريكست» .املدير التنفيذي لشركة
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة «إيـ ـ ــربـ ـ ــاص»،
ت ــوم إن ــدي ــرز ،وص ــف إدارة الحكومة
ال ـب ــري ـطــان ـي ــة ملـ ـف ــاوض ــات بــريـكـســت
ـ«املخزية»ُ ،معلنًا أن شركته ـ التي
ب ّ
تصنع أجنحة طائراتها في اململكة
املـتـحــدة ـ ـ مضطرة التـخــاذ إج ــراءات
للتعامل مع مرحلة ما بعد  29آذار/
ّ
تتضمن نقل
م ــارس ،لــم يستبعد أن
ُ
عملياتها إلــى ّ
البر األوروب ــي .وعلم،
أيـ ـ ـض ـ ــا ،أن شـ ــركـ ــة الـ ـنـ ـق ــل ال ـب ـح ــري
الـبــريـطــانـيــة الـعــريـقــة « »P&Oبــدأت
بــالـفـعــل تسجيل سفنها ـ ـ بـعــد 182
عامًا من رفعها للعلم البريطاني ـ في
ّ
قبرص التي تتمتع بعضوية االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ــي .ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ـي ـمــا أعـلـنــت
شركة « »SONYعن نقل فوري ّ
ملقرها
األوروب ـ ــي مــن ل ـنــدن إل ــى أم ـس ـتــردام،
وكذلك فعلت « »DYSONالتي نقلت
مـ ـق ـ ّـره ــا ال ــرئـ ـي ــس إل ـ ــى س ـن ـغ ــاف ــورة،
عـلــى رغ ــم أن مالكها الـسـيــر جيمس
داي ـ ـسـ ــون ،شــوف ـي ـنــي ب ــري ـط ــان ــي مــن
ً
ع ـتــاة مــؤيــدي ال ــ«بــري ـك ـســت» .فـضــا
ع ـ ّـم ــا تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ،أصـ ـب ــح ب ـح ـك ــم امل ــؤك ــد
االنتقال القريب ملقر إقامة وعمليات
السير جيم راتيكاليف ،أثــرى أثرياء
ب ــري ـط ــان ـي ــا ،إل ـ ــى م ــون ــاك ــو .ون ـق ـلــت
الـ ـصـ ـح ــف تـ ـص ــريـ ـح ــات ع ـ ــن امل ــدي ــر
التنفيذي لشركة « ،»DIXSONSأكبر
ّ
م ــوزع ــي اإلل ـك ـت ــرون ـي ــات ف ــي ال ـب ــاد،
ع ــن إنـ ـت ــاج غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ل ـشــاشــات
التلفزيون والكمبيوترات املحمولة،
ّ
تحسبًا ملا بعد  29آذار /مارس 2019
ـ ـ ـ مــوعــد ان ـت ـهــاء مـهـلــة ال ـتــوصــل إلــى
ات ـف ــاق ب ـشــأن «بــري ـك ـســت» ـ ـ ـ ليتبعه
امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـ ـ ــ« PETS AT
 ،»HOMEأكبر شركة إم ــداد ألطعمة
ال ـح ـي ــوان ــات ،بــإعــانــه ع ــن مضاعفة
املخزون ملجابهة انقطاعات محتملة
قد تستمر عدة أشهر.
وقد تقاطع هذا السيل من اإلشــارات
عـلــى ي ــأس قـطــاع األع ـم ــال مــن تــوافــر
مخارج حقيقية ألزمة الـ«بريكست»،
مع تـ ّ
ـردد األنباء عن وضــع عــدة آالف

مــن جنود الـقــوات املسلحة فــي حالة
ّ
تأهب للتعامل مع فوضى محتملة،
ً
س ــواء على املـعــابــر الـحــدوديــة أم في
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ،وصـ ـ ـ ــدور ت ـع ـل ـي ـمــات مــن
السلطات للشركات ومحال التجزئة
وال ـص ـيــدل ـيــات ال ـك ـبــرى بــاالسـتـعــداد
لألسوأ ،وتخزين كميات إضافية من
املواد الغذائية واألدويــة .وقد ّ
تحدث
أح ــد أك ـبــر املــوظـفــن الـتـنـفـيــذيــن في
ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة عن
تفعيل بــروتــوكــوالت ط ــوارئ مؤقتة
ل ـض ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــرار ع ـم ـل ـي ــات ال ـن ـقــل
ال ـ ـجـ ــوي مـ ــع أوروبـ ـ ـ ـ ــا ب ــاالت ـج ــاه ــن،
إلـ ــى ح ــن اس ـت ـق ــرار األوضـ ـ ـ ــاع ،ومــن
ث ــم ال ـش ــروع ف ــي ال ـت ـفــاوض ف ــي شــأن
ترتيبات جديدة دائـمــة .وقــد أتــى كل
ذلــك على رغــم تأكيدات وزيــر املالية،
فـيـلـيــب ه ــام ــون ــد ،أن عـ ــدم ال ـتــوصــل
إل ـ ــى اتـ ـف ــاق م ــع االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
قبل املهلة املحددة ليس على طاولة
الحكومة.

تتخذ
من المستبعد أن
ّ
بريطانيا أي اتجاه محدد
في وقت قريب

إال أن النقطة التي طرحها هاموند
تـسـ ّـبـبــت مل ــاي بـمــزيــد مــن الـضـغــوط،
بعدما ّ
تسربت أنباء عن تهديد عدد
كبير من وزراء الحكومة باالستقالة،
إذا ل ــم تـتـعـ ّـهــد م ــاي ب ـع ــدم ال ـخ ــروج
ّ
م ــن االت ـح ــاد م ــن دون ات ـف ــاق .ول ـعــل
م ــا ي ـف ــاق ــم م ــن م ـف ــاع ـي ــل األزم ـ ـ ـ ــة ،أن
املعارضة بدت غير قادرة على اتخاذ
مــوقــف مـحـ ّـدد فــي شــأن «بريكست»،
وذل ــك بـعــدمــا فـشـلــت فــي محاولتها
ط ـ ـ ــرح الـ ـثـ ـق ــة بـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـ ـ ـ ــاي .ف ـقــد
ق ــام ع ــدد م ــن ن ــواب ح ــزب «ال ـع ـمــال»
ـ ـ ـ ـ ـ املـ ـحـ ـس ــوب ــن عـ ـل ــى ت ـ ـيـ ــار ت ــون ــي
ب ـل ـيــر ـ ـ ـ ـ ب ـك ـســر ق ـ ــرار رئ ـي ــس ال ـحــزب
ج ـيــري ـمــي ك ــورب ــن ،ب ـع ــدم االن ـخ ــراط
فــي املـنــاقـشــات مــع م ــاي ،إذ زار وفــد
منهم مقر الــرئــاســة فــي  10داوننيغ

سـ ـت ــري ــت ،ل ـ ـل ـ ـتـ ــداول ف ـ ــي ت ـع ــدي ــات
(طفيفة) على خطة الرئيسة العتيدة،
مع التركيز على نقطة االلتزام بعدم
تـ ـج ــاوز م ـه ـلــة  29آذار /م ـ ــارس من
دون ات ـف ــاق م ــا .وب ــالـ ـت ــوازي م ــع ما
تـ ـق ـ ّـدم ،بـ ــدأت ال ـت ـش ـق ـقــات تـظـهــر بني
معسكر يــريــد امل ـضـ ّـي بــ«بــريـكـســت»
ّ
مخفف ،وآخر يدفع في اتجاه إجراء
استفتاء جديد ،تشير التوقعات إلى
أنــه قد يخلص إلــى تصويت أغلبية
(بسيطة) لصالح البقاء في عضوية
االتحاد األوروبي.
فــريــق كــوربــن األس ــاس ــي مـلـتــزم ،إلــى
اآلن ،ب ـع ــدم مـ ـ ّـد ي ــد امل ـس ــاع ــدة مل ــاي،
في انتظار أن تشنق رئيسة الــوزراء
ً
ً
نفسها سياسيًا ،إن عاجال أو آجــا،
وفـ ـ ــق ره ـ ـ ــان ت ـ ــزاي ـ ــدت حـ ـظ ــوظ ــه فــي
ُ
ال ـس ــاع ــات األخـ ـي ــرة ع ـلــى أن تـضـطــر
م ـ ــاي إل ـ ــى الـ ــدعـ ــوة إل ـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات
عـ ــامـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة كـ ـمـ ـخ ــرج أخ ـ ـيـ ــر مــن
األزم ـ ــة .وق ــد ُع ـل ــم ب ــأن ك ــا الـحــزبــن
ال ـك ـب ـي ــري ــن (املـ ـح ــافـ ـظ ــن والـ ـعـ ـم ــال)
عـلــى أه ـبــة االس ـت ـعــداد ل ـخــوض مثل
تـلــك امل ـن ــازل ــة ،وأن ق ــوائ ــم املــرشـحــن
ّ
تحسبًا
ملختلف املـقــاعــد قــد ُحسمت
ل ـ ـت ـ ـطـ ــورات األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع .لـ ـك ــن خـ ـب ــراء
س ـي ــاس ـي ــن ي ـس ـت ـب ـع ــدون أن تـتـخــذ
بريطانيا أي ُاتـجــاه مـحـ ّـدد فــي وقت
قــريــب ،س ــواء أجــريــت االنـتـخــابــات أم
لــم تجر ،أو أعيد االستفتاء أم ال ،إذ
إن خطوط االنقسام قد ّ
تعمقت خالل
العقد األخير بني الطبقات واألعــراق
واألق ــالـ ـي ــم ،ع ـلــى ن ـحــو ل ــم ي ـعــد معه
ممكنًا الـخــروج بــأي تــوافــق فــي شأن
القضايا الكبرى ،إلى درجة أن مسألة
ُ
ّ
تفكك اململكة ذاتها باتت تطرح علنًا
فــي مجلس الـعـمــوم .ومــن املستبعد،
ن ـت ـي ـج ــة لـ ــذلـ ــك ،أن ت ـ ـخـ ــرج ال ـن ـخ ـبــة
السياسية من ّ
لجة الجدل البيزنطي
الـ ــذي تـعـيــش ف ـيــه ،أو م ــن تخندقها
القبائلي في أي وقت منظور ،بهدف
ّ
التوحد حول سياسة وطنية الطابع.
وم ـ ــا ي ــزي ــد مـ ــن ه ـ ــذا االح ـ ـت ـ ـمـ ــال ،أن
شـخـصـيــة رئ ـي ـســة ال ـ ـ ــوزراء الـعـنـيــدة
والعديمة الخيال ،ال تساعد في بناء
جسور من التعاون عابرة لألحزاب،
ُ
ـدورهــا فــي رأب ال ـصــدع ،بل
تـسـهــم بـ ّ
إن ماي بتعنتها خسرت كل األطراف
الــذيــن ك ــان ّمـفـتــرضــا أن يـســاعــدوهــا
على إدارة دفة السفينة ،أو أن ّ
يمدوا
لها حبل النجاة.

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ن ـن ـعــى إل ـي ـك ــم ف ـق ـيــدت ـنــا امل ــأس ــوف
عليها املرحومة
هند أحمد صعب
أرملة املرحوم حسن هاني ريدان
أوالدها هاني وعائلته
وسيم
كريم وعائلته
املـنـتـقـلــة إل ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى يــوم
األربعاء في  23كانون الثاني 2019
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت 26
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري م ـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـح ــادي ــة
عـشــرة قبل الظهر ولغاية الساعة
الـخــامـســة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي دار الـطــائـفــة
الدرزية ـ بيروت ،فردان
ال ــراض ــون بـقـضــائــه :آل ري ـ ــدان ،آل
صـعــب ،وعـمــوم أهــالــي عــن عنوب
والشويفات.
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◄ إعالنات رسمية ►
زوجـ ـ ــة ال ـف ـق ـيــد زيـ ـن ــة الـ ـي ــاس اب ــي
صافي
ابـ ـن ــاه :س ـل ـيــم وك ــري ــم رب ـي ــع يــزبــك
خزامي
والدته :ايرين كرم
شقيقه :جورج سليم يزبك خزامي
وزوجـ ـت ــه دوري ـ ــس بــولــس وابـنـتــه
ساره
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :م ـت ـي ـل ــد س ـل ـي ــم ي ــزب ــك
خـ ــزامـ ــي وولـ ـ ــداهـ ـ ــا س ــام ــي  -جــو
وبشار
حماته :ايفا نبيه حبيقة وعائلتها
ابن حميه :زياد ابي صافي
خ ـ ـ ـ ــال زوج ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه :ش ـ ــوق ـ ــي ح ـب ـي ـقــة
وعائلته
خــال ـتــاه :مـ ــاري ارم ـل ــة ب ـهــاء ع ــودة
وعائلتها
ليلى ارمـلــة سعيد كــرم وعائلتها
(في املهجر)
يـنـعــون الـيـكــم عـلــى رج ــاء القيامة
وال ـح ـيــاة االب ــدي ــة فـقـيــدهــم الـغــالــي
الشاب
ربيع سليم يزبك خزامي
املنتقل الــى رحـمـتــه تـعــالــى ،مساء
يوم االربعاء 2019/1/23
إثـ ـ ــر حـ ـ ـ ــادث م ــؤس ــف وس ـي ـح ـت ـفــل
بـ ــال ـ ـصـ ــاة ل ـ ــراح ـ ــة نـ ـفـ ـس ــه الـ ـي ــوم
الجمعة  2019/1/25ال ـجــاري في
تـمــام الـســاعــة الــراب ـعــة بـعــد الظهر
في كنيسة رقاد السيدة في أميون.
يـصــل الـجـثـمــان الــى اش ــارة أمـيــون
حي البياض قبل الجناز في تمام
الساعة الثانية عشرة ظهرًا حيث
ي ـت ــم ت ـش ـي ـي ـعــه ال ـ ــى ك ـن ـي ـســة رقـ ــاد
السيدة.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
قـبــل ال ــدف ــن وب ـع ــده لـغــايــة الـســاعــة
ً
مساء
السابعة
ويـ ـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت  2019/1/26مــن
الـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر حتى
السابعة
ويــوم االحــد  2019/1/27في منزل
حماته  -أوتــوسـتــراد صربا بناية
فرنسبنك  -الطابق الثالث

إنا لله وإنا اليه راجعون
انتقلت الى رحمته تعالى
الحاجة ميري محمود الناصيف باشا
األسعد (أميرة)
وال ــدت ـه ــا :املــرحــومــةال ـحــاجــة بهية
عبداللطيف بك االسعد
اشـقــاؤهــا :املــرحــوم عـمــاد ،املرحوم
ن ـ ـهـ ــاد ،املـ ــرحـ ــومـ ــة م ـن ـي ـف ــة زوجـ ــة
املــرحــوم محمود االس ـعــد ،وعفاف
زوجة األستاذ طالل سلمان
ووري ج ـث ـمــان ـهــا ال ـط ــاه ــر ال ـث ــرى
يـ ـ ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس فـ ـ ــي  ٢٤كـ ــانـ ــون
الثاني  ٢٠١٩عند الساعة الواحدة
والنصف عصرًا في مدافن روضة
الشهيدين.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت في
 ٢٦كــانــون الـثــانــي  ٢٠١٩فــي منزل
ص ـه ــره ــا ط ـ ــال س ـل ـم ــان بـ ـي ــروت-
قريطم -بناية الدار البيضاء -ط ١٤
من الساعة الثالثة وحتى السابعة
مساء،
وف ــي ذك ــرى الـثــالــث ي ــوم األح ــد في
 ٢٧كانون الثاني  ٢٠١٩في جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي
(قرب مديرية امن الدولة)  -الجناح
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـع ــد الـظـهــر
وحتى السابعة مساء.

◄ ذكرى ►
في الذكرى الثامنة لوفاة املرحوم
سمير ايليا فريحة
يرجى من الذين عرفوه وأحبوه أن
يذكروه اليوم في صلواتهم.

إعالن عن وضع جداول التكليف االساسية
لعام  2019قيد التحصيل
يـعـلــن رئ ـيــس بـلــديــة ال ـهــرمــل ع ــن وضــع
جداول التكليف االساسية لكافة الرسوم
الـبـلــديــة عــن ع ــام  2019قـيــد التحصيل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
البلدية  88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
* أوال :عمال بنص املادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
* ثانيًا :عمال بنص املادة  109من قانون
الــرســوم البلدية  ،88/60تـفــرض غرامة
تــأخـيــر وقــدرهــا ( %2إث ـنــان بــاملـئــة) عن
كــل شهر تأخير عــن املبالغ التي تسدد
خالل املهلة املبينة في البند االول اعاله،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
الهرمل في 2019/01/08
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر
إنذار عام للمتخلفني عن الدفع املكلفني
بموجب جداول تكليف اساسية
إن رئيس بلدية الهرمل يطلب الى جميع
امل ـك ـل ـف ــن ب ــال ــرس ــوم ال ـب ـل ــدي ــة ب ـمــوجــب
ج ـ ـ ـ ــداول ت ـك ـل ـي ــف اس ــاسـ ـي ــة عـ ــن اعـ ـ ــوام
 2019وما قبل ،وعلى الذين تخلفوا عن
الــدفــع أن ي ـب ــادروا ف ــورًا ال ــى تـســديــد ما
يتوجب عليهم مــن رســوم بلدية ،وذلــك
ت ـحــت طــائ ـلــة ح ـجــز أم ــوال ـه ــم املـنـقــولــة
وغير املنقولة وبيعها في املزاد العلني
الس ـت ـي ـفــاء ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة املـتــوجـبــة
عليهم.
الهرمل في 2019/01/08
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر
إعالن
ص ـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن نـ ـق ــاب ــة اصـ ـ ـح ـ ــاب م ـك ــات ــب
استقدام عامالت املنازل في لبنان
لقد ورد خطاء في تحديد املهلة االخيرة
ل ـت ـق ــدي ــم طـ ـلـ ـب ــات الـ ـت ــرشـ ـي ــح وت ـس ــدي ــد
االشتراك يوم الخميس في ١٥/٢/٢٠١٩
والـصـحـيــح هــو املـهـلــة األخ ـي ــرة لتقديم
طلبات الترشيح وتسديد االشتراكات
يــوم االرب ـعــاء فــي  ١٣/٢/٢٠١٩املتعلقة
باالنتخابات التكميلية التي ستجري
يوم االحد في ١٧/٢/٢٠١٩
إعالن بيع عقاري للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2007/650
الرئيسة مريانا عناني
طالب التنفيذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل.
الذي حل محل طالب التنفيذ أياد حسن
قطايا
املنفذ عليها :ثناء علي العالف
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــد ديـ ــن وك ـشــف
ح ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاب وع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض وكـ ـ ـفـ ـ ــال ـ ـ ــة
وشـ ـه ــادة ق ـيــد تــأمــن بـقـيـمــة  2520د.أ.
و /248.938.933.56/ل.ل .وبــالـحـكــم
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر عـ ـ ــن مـ ـحـ ـكـ ـم ــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
الجزائية في بيروت بقيمة /107.000/
د.أ .و/4.000.000/ل.ل.
تاريخ التنفيذ2007/3/29 :
تاريخ تبليغ االنذارات2007/5/15 :
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز :اعـ ـ ـ ــان تـ ـح ـ ّـول
الحجز االحـتـيــاطــي الــى حجز تنفيذي
2007/6/11
تاريخ تسجيله2007/6/2 :
تاريخ محضر الوصف2017/3/18 :
تاريخ تسجيله2017/6/6 :
ب ـي ــان ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع27/75 :
مـنـطـقــة رأس بـ ـي ــروت وهـ ــو عـ ـب ــارة عن
مـ ــدخـ ــل وصـ ـ ــالـ ـ ــون وغ ـ ــرف ـ ــة وح ـم ــام ــن
ومطبخ وممر ومشلح وشــرفــة وسطح
طابق سابع شمالي.
مساحته/ 171/ :م2
حــدود العقار :غربًا :امــاك عامة ،شرقًا:
ً
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  ،71شـ ـم ــاال :ام ـ ــاك عــامــة،
جنوبًا :عقار رقم .70
قيمة تخمني/379.000/ :د.أ.
ق ـي ـمــة الـ ـط ــرح ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض ل ـل ـمــرة
الثانية/220.578/ :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
الثالثاء الواقع في  2019/2/19الساعة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فـ ــي دائ ـ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني

للمرة االولى حصص املنفذ عليها ثناء
العالف والبالغة  2400سهم في العقار
 27/75منطقة راس بيروت واملوصوف
اعاله.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ــواد  973و  987و  983م ــن االص ــول
امل ــدن ـي ــة ،أن يـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح أو
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ،
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال ُع ّد قلم
الــدائــرة مقامًا مختارًا لــه ،وعليه ايضًا
فــي خــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ صــدور
ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر،
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه كــذلــك دفــع
ال ـث ـم ــن وال ـ ــرس ـ ــوم وال ـن ـف ـق ــات ب ـم ــا فـيــه
رس ــم ال ــدالل ــة الـبــالــغ خمسة بــاملــايــة من
دون حــاجــة إلن ــذار أو طلب وذل ــك خالل
عشرين يــومــا مــن تــاريــخ ص ــدور الـقــرار
ب ــاالح ــال ــة ،ل ـلــراغــب ف ــي ال ـش ــراء االط ــاع
لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2027
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ش ــرك ــة Taj Trading
 S.A.R.Lوك ـي ــاه ــا امل ـح ــام ـي ــان سـمـيــر
سعاده وادولف الدبس
املـنـفــذ عـلـيــه :ح ـســام عـبــد ال ـكــريــم شــري
حارة حريك  -الشارع العريض بملكه
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :قـ ـ ـ ــرار اس ـت ـئ ـنــافــي
اس ــاس  2016/2املبلغ  48264491ل .و
 $ 123559.80عدا اللواحق.
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز- 2016/11/11 :
تاريخ تسجيله2016/11/24 :
ً
اوال :املـ ـط ــروح لـلـبـيــع 2400 :س ـهــم من
العقار  /449/قسم  27حارة حريك:
مكتب مؤلف من  3غرف وحمام الطابق
انترسول ولــدى الكشف تبني ان القسم
م ــؤل ــف مـ ــن غ ــرف ـت ــن م ـف ـت ــوح ـت ــن عـلــى
بعضهما البعض وغرفة مدخل وحمام
 ي ـش ـتــرك بـمـلـكـيــة ال ـحــق املـخـتـلــف رقــم - 1مخالفة بـنــاء راج ــع القسم  - 2عدل
الـ ـنـ ـظ ــام ب ـم ـل ـف ــه  -اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار دعـ ــوى
ت ـع ـهــد وت ـف ــوي ــض م ـق ــدم م ــن م ــال ــك هــذا
القسم بــدفــع الــرســومــات املتوجبة على
املخالفات املرتكبة وعــدم املطالبة باي
تعويض من الدولة او البلدية.
مساحته  /78/م 2تقريبًا.
الـتـخـمــن/117000/ :د.أ - .ال ـطــرح بعد
التخفيض  %5و/64689.3/ :%3د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـحــدد
موعد املــزايــدة نهار الجمعة الــواقــع في
 2019/2/22الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي

الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
بموجب محضر الجمعية العادية تاريخ
 2019/1/15تقرر بتاريخ 2019/1/23
ح ــل ش ــرك ــة  The Dream SALرئ ـيــس
مـجـلــس ادارت ـه ــا مــديــرهــا هـيـثــم فخري
وش ـط ــب ق ـيــدهــا م ــن ال ـس ـجــل ال ـت ـجــاري
ح ـيــث ه ــي مـسـجـلــة ب ــرق ــم /1003347/
ورقم تسجيلها في املالية ./818519/
فعلى كــل ذي مصلحة تقديم اعتراضه
ومــاحـظــاتــه خ ــال عـشــرة اي ــام مــن اخــر
نشر.
امني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
ال ـ ـسـ ــادة اعـ ـض ــاء ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
ف ــي الـجـمـعـيــة الـتـعــاونـيــة ال ــزراع ـي ــة في
تبنني ،يدعوكم مجلس االدارة لحضور
ج ـم ـع ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة مـ ــن اجـ ـ ــل ان ـت ـخ ــاب
مجلس ادارة جديد ،وذلــك نهار السبت
في  2019/2/23الساعة  10صباحًا في
حسينية البلدة ،واذا لم يكتمل النصاب
تعقد بمن حضر فــي الـيــوم الـثــانــي في
نفس الزمان املكان.
تبنني في 2019/1/21
رئيس الجمعية
أسعد حسن فواز
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/748
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ح ـس ــن ع ـل ــي ط ـبــاجــا
بوكالة املحامي علي جابر
املـنـفــذ عـلـيـهــم :ج ــواه ــر سـعـيــد عـبــدالـلــه
ورفاقها.
السند التنفيذي :الحكم الصادر بتاريخ
 2018/11/8ب ــال ــرق ــم  2018/106عــن
جانب محكمة استئناف النبطية املدنية
وامل ـت ـض ـم ــن ت ـص ــدي ــق ال ـح ـك ــم الـ ـص ــادر
عــن محكمة بــدايــة النبطية املــدنـيــة رقم
 2018/6تــاريــخ  2018/1/25والقاضي
باعتبار العقارين رقم  1296و 1332من
منطقة كفرتبنيت الـعـقــاريــة غـيــر قابل
لـلـقـسـمــة ع ـي ـنــا وط ــرح ــه لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد
العلني على اساس سعر الطرح وتوزيع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/11/27 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/12/18 :
العقاران املوصوفان:
 2400 .1س ـه ـمــا م ــن ال ـع ـق ــار  1332من
منطقة كفرتبنيت الـعـقــاريــة عـبــارة عن
ارض بعل سليخ بور غير مزروع ويقع
ضمن املنطقة السكنية للبلدة وينتفع
باملرور على العقار /1296كفرتبنيت.
مساحته 254 :م2
ال ـت ـخ ـم ــن 25400 :د.أ .أو م ــا ي ـعــادلــه
بالليرة اللبنانية
الطرح 25400 :د.أ .أو ما يعادله بالليرة
اللبنانية
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
 2400 .2س ـه ـمــا م ــن ال ـع ـق ــار  1296من
منطقة كفرتبنيت الـعـقــاريــة عـبــارة عن
ارض بعل سليخ بور غير مزروع ويقع
ضمن املنطقة السكنية للبلدة ومالصق
للعقار /1332كفرتبنيت.
مساحته780 :م2
ال ـت ـخ ـم ــن 97500 :د.أ .أو م ــا ي ـعــادلــه

بالليرة اللبنانية
الطرح 97500 :د.أ .أو ما يعادله بالليرة
اللبنانية
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2019/2/28الـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـ ـعـ ـق ــاري ــن املـ ــوصـ ــوفـ ــن اع ـ ـ ـ ــاه ،فـعـلــى
ال ــراغ ــب بــال ـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ق ـل ــم ال ـ ــدائ ـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك م ـصــرفــي
منظم المر رئيس دائــرة تنفيذ النبطية
واتخاذ محل اقامة له ضمن نطاقها واال
عـ ّـد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه مــا لــم يكن
ً
ممثال بمحام ،وعليه االطالع على قيود
الصحيفة العينية للعقار املطروح ودفع
الثمن والــرســوم ضمن املهلة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور
القاضي ستيفاني الراسي
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/7
طــالـبــي التنفيذ :دمـيــا وكــاتــريــن ووداد
جبرايل داغر
املنفذ عليها :صوفيا ملحم داغر
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
تنفيذ بعبدا برقم  2017/630بموضوع
ازالــة شيوع العقار /814الــدامــور صادر
بـ ـت ــاري ــخ  - 2016/11/24ب ــرق ــم قـ ــرار
.2016/539
ال ـع ـقــار املـ ـط ــروح لـلـبـيــع/814 :الـ ــدامـ ــور
وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض بـ ـ ــور ،ال
تحتوي اي اشجار او مزروعات ويوجد
فيها غــرفــة زراعـيــة قديمة العهد ،وهي
تـقــع ضـمــن املـنـطـقــة الــزراع ـيــة فــي سهل
الــدامــور ،وقريبة من جهة االوتوستراد
املتجه من بيروت  -صيدا ،وتصل اليها
عبر طريق ترابية ضمن العقارات التي
تقع في املحلة.
مساحته/1390 :م.م .ح ــدوده :الجنوب
 -/813/الشرق  - /2035/الشمال :قناة
مياه  -الغرب :قناة مياه.
بدل الطرح املقرر/139000/ :د .أميركي
املزايدة االولى.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان اج ــرائ ـه ــا :نـهــار
االربـعــاء الــواقــع فــي  2019/2/6الساعة
الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن ق ـب ــل ال ـظ ـه ــر ام ــام
رئيس دائرة تنفيذ الدامور.
شروط البيع :على الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ان يودع باسم رئيس
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ الـ ــدامـ ــور او ف ــي مـصــرف
مقبول قيمة الطرح املقدر وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق هذه الدائرة
اذا لــم يـكــن لــه م ـقــام فـيـهــا وعـلـيــه خــال
ثالثة ايــام التي تلي االحــالــة دفــع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر وإال على عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه خــال
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
يمامة حجار

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
Medical representative for Dahieh,
West Beirut areas is needed for a pharmaceutical co.
 Cv:boctico@boctico.com.lb04/520756 - 520757

