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العالم

العالم
◄ وفيات ►

قضية

الشيوخ:
مجلس
أمام
ترامب
تبرئة
ّ
ّ
الديموقراطيون حفروا ...والديموقراطيون وقعوا
ّ
عندما مزقت نانسي بيلوسي ،قبل
يومين ،خطاب الرئيس دونالد ترامب
عن حال االتحاد أمام الكونغرس ،كانت
تفصح بذلك عن حنق مكتوم من
المرحلة السابقة :عزل ترامبّ في مجلس
النواب من دون شهود أو أدلة ،ضعف
قدرة الديموقراطيين على اإلقناع
خالل محاكمة العزل أمام مجلس
فشل استراتيجيتهم ،وأخيرًا تبرئة
الشيوخّ ،
ها ًصور حضرت في ذهنها
الرئيسُ ...كل ّ
لحظتهاً ،مذك ّرة إياها بأن المحاكمة
كانت خطأ سيكلف الحزب الديموقراطي
الكثير ،وخصوصًا على المدى القريب ،أي
خالل االنتخابات الرئاسية المقبلة
نادين شلق
ع ـ ـن ـ ــدم ـ ــا أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ع ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــن ،فـ ــي آذار /مـ ــارس
امل ــاض ــي ،ع ـلــى ع ــزل ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد
تــرامــبّ ،
ردت عليهم زعيمة األغلبية،
ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ن ــان ـ ّس ــي
بيلوسي ،بالقول إن عليهم أن يتجنبوا
الـ ـقـ ـي ــام ب ـ ـهـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة مـ ــا لـ ــم يـكــن
ٌ
ٌ
مقنع ،أو في حــال لم يكن
سبب
هناك
ّ
هناك تأييد مــن الـحــزبــن .مــرت أشهر
ع ـقــب ذل ـ ــك ،ت ـغ ـ ّـي ــرت خــال ـهــا مـعــايـيــر
بيلوسي ،وخصوصًا مع ظهور قصة
ممارسة ترامب ضغوطًا على الرئيس
األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،ف ــول ــودي ـم ـي ــر زل ـن ـس ـكــي،
إلجراء تحقيق في شأن هانتر بايدن،
ابن جو بايدن ،نائب الرئيس السابق
وامل ـ ــرش ـ ــح ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة.
ب ــدت «الـحـكــايــة األوك ــران ـي ــة» ســاحــرة،
ّ
ورب ـم ــا م ـق ـن ـعــة ،ع ـلــى األقـ ـ ــل بــالـنـسـبــة
إلـ ــى ب ـي ـلــوســي وال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن في
الـكــونـغــرس الــذيــن ت ــوال ــوا عـلــى إب ــداء
ق ـب ــول ـه ــم ب ـ ــدء إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـعـ ــزل .وإن
كــان ذلــك نابعًا مــن واق ــع أن مــا قــام به
ّ
ترامب ال يمكن تجاهله ،فقد اتضح أن
عملية الـعــزل لــم تحمل املـعـيــار األهــم،
ّ
املتمثل في تأييد الحزبني .مع هذا ،لم
تمتنع بيلوسي عــن أن تغري نفسها
ب ـخــرق الـسـيـنــاتــور ال ـج ـم ـهــوري ،ميت

رومني ،صفوف حزبه ،عبر التصويت
بــاإليـجــاب على اتـهــام تــرامــب بــإســاءة
ـروج ب ـنـ ً
اسـتـغــال الـسـلـطــة ،ل ـتـ ّ
ـاء عليه
سمته «تأييدًا من الحزبني» .تأييدٌ
ملا ّ
ّ
ُ
ـاف للمنطق،
أق ــل مــا يـقــال عنه إنــه مـنـ ٍ
وال سيما أن بيلوسي كــان ّ بإمكانها
أن ت ـل ـم ــس اسـ ـتـ ـح ــال ــة تـ ـح ــقـ ـق ــه ،مـنــذ
ب ــدء إج ـ ــراءات املـحــاكـمــة ،مـ ــرورًا بعدم
تـعــاون الجمهوريني والبيت األبيض
م ــع الــدي ـمــوقــراط ـيــن خـ ــال إجـ ـ ــراءات
ً
الـ ـع ــزل ف ــي م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ّــواب ،وصـ ــوال
إل ــى الـهـجـمــات الـتــي شــنـهــا ه ــؤالء مع
ـامــي تــرامــب عـلــى الــديـمــوقــراطـيــن
مـحـ ِ
في مجلس الشيوخ.
ّ
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ،كـ ــل ـ ـمـ ــا ك ـ ــان ـ ــت ت ـق ـت ــرب
ّ
املحاكمة من نهايتها ،كــان يتضح أن
الــديـمــوقــراطـيــن ل ــم ي ـصـ ّـدقــوا للحظة
أن ب ــإم ـك ــان ـه ــم عـ ـ ــزل ال ــرئـ ـي ــس رب ـط ــا
ّ
بمسألة أوكــرانـيــا ،بينما شكل الــدافـ َـع
ُ
األس ـ ــاس ـ ــي ل ـخ ـط ــوت ـه ــم مـ ـن ــع ت ــرام ــب
م ــن ال ـح ـصــول ع ـلــى واليـ ــة ثــان ـيــة ،في
ت ـتــويــج مل ـس ــار ان ـت ـه ـجــوه م ـنــذ بــدايــة
ع ـهــده ،عـبــر نـشــر الـفـضــائــح والتركيز
ع ـل ــى م ـس ــأل ــة الـ ـت ــدخ ــل ال ـ ــروس ـ ــي فــي
ّ
ّ
انـتـخــابــات ع ــام  .2016تـجــلــى ك ــل ذلــك
عبر التحقيق ال ــرديء ال ــذي قــامــوا به
في مجلس النواب ،وفشلهم في تركيز

اآلن ،تنتقل المعركة
صناديق االقتراع
إلى
ّ
التي ستتأثر حتمًا
بنتائج المحاكمة

جهودهم على الحصول على الوثائق
ّ
واألدل ــة ومقابلة الـشـهــود األساسيني
(امل ـس ـت ـش ــار ال ـس ــاب ــق ل ــأم ــن ال ـقــومــي
جــون بــولـتــون ،وكبير موظفي البيت
األبيض السابق ّميك مــولـفــانــي ،)...ما
ّأدى إل ــى ع ــدم تــوفــر املـ ــواد الـقــانــونـيــة
ال ــواج ـب ــة ل ـع ــزل ال ــرئ ـي ــس .ل ـقــد أعـطــى
ه ــؤالء األول ــوي ــة لــأجـنــدة االنتخابية
ّ
ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـس ـ ــاب مـ ـتـ ـط ــلـ ـب ــات ت ـح ـق ـيــق
ّ
متخصص وشامل ،حتى وصــل األمر
بهم إلــى أن بــدت مرافعاتهم في الشق
املحاكمة ،أي أمــام مجلس
الثاني مــن
ّ
الشيوخ ،كأنها ُسخرت ،في جزء منها،
لتبرير قصور أدائـهــم فــي الشق األول
م ــن امل ـحــاك ـمــة بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى تهمة

عرقلة عمل «الكونغرس» ،حيث عكفوا
على إلقاء اللوم على مجلس الشيوخ
بسبب اإلخـفــاق في استدعاء الشهود
وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات ،م ـت ـج ــاه ـل ــن أن عـمــل
ّ
هــذا املجلس ال يتطلب منه مــا تـقـ ّـدم،
بينما كــان يجب على مجلس النواب
التحقيق وإثبات القضية.
اآلن ،ت ـن ـت ـقــل امل ـع ــرك ـ ّـة إل ـ ــى ص ـنــاديــق
االق ـتــراع ،التي ستتأثر حتمًا بنتائج
املحاكمة ،وفــق مــا تنبئ بــه املــؤشــرات
اآلتية:
ً
أوال :أظهرت استطالعات الرأي ّ
تحسن
مــوقــع تــرامــب خ ــال أســابـيــع محاكمة
الـعــزل .كما أن الحكم بتبرئة الرئيس
سيطلق عـنــان األخـيــر ال ــذي سيسعى
إلـ ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــه كـ ـ ـ ـه ـ ـ ــراوة لـ ـض ــرب
خـصــومــه خ ــال الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة.
يضاف إلى ذلك أن إجراءات العزل ّأدت
إلى توحيد الجمهوريني خلف ترامب،
وهذا ما أظهره استطالع أجراه معهد
«غــالــوب» ،حيث أعــرب  49في املئة من
الجمهوريني عن دعمهم لرئاسته.
ث ــانـ ـي ــا :يـ ـب ــدو أن تـ ــرامـ ــب نـ ـج ــح ،فــي
النهاية ،في القيام بما أراده منذ زمن،
أي تشويه سمعة منافس ديموقراطي
بـ ــارز ،هــو جــو ب ــاي ــدن .وبـحـســب بيتر
ّ
ّ
بينارت ،في مجلة «ذي أتالنتك» ،تمكن

أظهرت استطالعات الرأي ّ
تحسن موقع ترامب خالل أسابيع محاكمة العزل (أ ف ب)

الديموقراطيون من تنشيط مناصري
ال ــرئـ ـي ــس ،ف ـي ـم ــا لـ ــم ي ـس ـت ـط ـي ـعــوا هــم
تنشيط مناصريهم على نحو مماثل.
وبالنظر إلى مدى رغبتهم اليائسة في
خـســارة تــرامــب ،فقد جــاء ال ـ ّ
ـرد عليهم
ع ـن ـي ـفــا وم ـخ ـي ـف ــا ،مـ ــوديـ ــا بـضـحـيـتــه
األول ـ ـ ــى ،أي ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق.
فـبــايــدن ،ال ــذي ب ــدا ال ـعــام املــاضــي أهـ ّـم
م ـنــافــس دي ـم ــوق ــراط ــي ل ـت ــرام ــب ،ب ــات،
اآلن ،مـ ـه ـ ّـددًا ،جـ ــراء س ـي ـطــرة ن ــوع من
الـشــك عـلــى ال ــرأي ال ـعــام األمـيــركــي في
عائلته فــي أوكــرانـيــا.
ش ــأن ارت ـكــابــات ّ
ولسخرية الـقــدر ،حققت جهود العزل
هــدف ترامب ،من خــال تحويل أعمال
اب ــن ب ــاي ــدن ،هــانـتــر ،فــي أوكــران ـيــا إلــى
م ـح ــور االه ـت ـم ــام ،لـتـصـبــح قـضـيــة آل
بايدن شبيهة بقضية مرشحة الحزب
الــديـمــوقــراطــي النـتـخــابــات ع ــام 2016
ُ
ه ـ ـيـ ــاري ك ـل ـي ـن ـت ــون ،ع ـن ــدم ــا ط ــرح ــت
عـ ــامـ ــات اس ـت ـف ـه ــام ك ـث ـي ــرة فـ ــي ش ــأن
رسائل إلكترونية ُمحيت من بريدها.
ً
بناء عليه ،وعلى الرغم من أن ترامب
وح ـل ـفــاءه ل ــم يـتـمـ ّـكـنــوا م ــن إث ـب ــات أيّ
ع ـم ــل س ـ ّـي ــئ مـ ــن ِقـ ـ َـبـ ــل بـ ــايـ ــدن ،إال أن
«الـقـصــة األوكــران ـيــة» جعلت  %23من
ّ
ً
األم ـيــرك ـيــن أقـ ــل تـفـضـيــا للتصويت
لـبــايــدن ،وفـقــا الستطالع أج ــراه موقع
« ،»Investor Business Dailyبينما
أش ـ ــار  %8إلـ ــى أن ـه ــم م ــن امل ـح ـت ـمــل أن
يـ ـص ـ ّـوت ــوا لـ ــه .ك ــذل ــك ،أف ـ ــاد اس ـت ـطــاع
أجــراه « »Hill-HarrisX pollفي الشهر
ّ
نفسه بأن  %54من املستقلني ـ ـ وحتى
 %40م ــن الــدي ـمــوقــراط ـيــن ـ ـ ـ ـ رأوا أن
«تعامالت هانتر بايدن التجارية في
ّ
التطرق إليها
أوكرانيا مسألة من املهم
في إطار الحملة ّاالنتخابية».
ثالثًاّ ،ربما تتمخض عملية العزل عن
ً
نتيجة أوسع وأكثر شموال ،تتمثل في
تـحـ ّـســن مــوقــع الـجـمـهــوريــن ،عـمــومــا،
انتخابيًا .فما قاله زعيم األغلبية في
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ،م ـي ـتــش مــاكـ ّـون ـيــل،
عن أن الجمهوريني الــذي يتحضرون
إلع ـ ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب ـه ــم ب ــات ــوا «ف ـ ــي ح ــال
أفضل اليوم ّ
مما كانوا عليه قبل بدء
ّ
محاكمة ال ـعــزل» ربـمــا يـعــبــر عــن جــزء
من الحقيقة ،وال سيما أن العديد من
الــديـمــوقــراطـيــن الــذيــن صـ ّـوتــوا لعزل
ترامب سيعانون من تبعات خيارهم،
إذ سـيـكــون عـلـيـهــم إق ـن ــاع جـمـهــورهــم
بخلفيات هذا الخيار ،وخصوصًا في
الواليات املتأرجحة.

مصر

المخابرات تصالح اإلعالميين وتزيد الرواتب
القاهرة ـــ األخبار
تطورات كثيرة يشهدها ملف اإلعالم
ّ
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،ت ــرتـ ـب ــط ك ــلـ ـه ــا ب ـت ـق ـل ـيــص
صـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــات ،وربـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا إبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاد غ ـي ــر
َّ
للمقدم فــي جـهــاز «املـخــابــرات
معلن،
الـ ـع ــام ــة» ،أح ـم ــد ش ـع ـب ــان ،ع ــن إدارة
ّ
امل ـل ــف .صـحـيــح أن الـتـحــكــم بــاإلعــام
ال ي ــزال بـيــد الـجـهــاز رأسـ ــا ،لـكــن هــذه
ّ
التطورات حلت عــددًا من اإلشـكــاالت،
ُ
وإن أ ّج ــل بعضها اآلخ ــر .ومـنــذ مــدة،
بـ ــدأ إجـ ـ ــراء م ـصــال ـحــات م ــع ال ــوج ــوه
املستبعدة عن الشاشات ،وقد ّ
امتدت
لـتـشـمــل امل ـغ ـضــوب عـلـيـهــم م ــن خلف
الكاميرا بخالف املذيعني ،ومن ُ هؤالء
مسؤولون عن إعداد املحتوى أعيدوا
إلــى الـعـمــل بـعــد شـهــور مــن إجـبــارهــم
ّ
وتنوعت
على الجلوس في منازلهم.
الـتــرضـيــات بــن الــدفــع إل ــى املـشــاركــة
ف ــي امل ـح ـتــوى املـ ـق ـ ّـدم ع ـلــى ال ـشــاشــات
الخاصة والحكومية ،أو املشاركة في

العمل مــع ال ــذراع اإلنتاجية للدراما،
شركة «سينرجي».
املصالحات مع الغاضبني وصلت إلى
ح ـ ّـد مصالحة الـعــامـلــن فــي الـقـنــوات
ُ َ
ال ـخ ــاص ــة ،وال ــذي ــن ل ــم ت ـ ــز ْد روات ـب ـهــم
َ
مـنــذ س ـن ــوات ،إذ ت ـق ـ ّـرر ص ــرف زي ــادة
لـلـجـمـيــع بـنـسـبــة  ،%20ف ــي مـحــاولــة
الح ـتــواء الغضب مــن ثـبــات الــرواتــب.
وهـ ــذه املـ ــرة األول ـ ــى ال ـتــي تــزيــد فيها
امل ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات روات ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـع ــامـ ـل ــن فــي
مـنــافــذهــا اإلعــام ـيــة املـخـتـلـفــة ،علمًا
بأن القرارات التي ّ
تنص على وقف ّ
أي
تعيينات جــديــدة جــاريــة ،لكن تحدث
ُ
بـعــض املــواف ـقــات االسـتـثـنــائـيــة .ومــع
اسـتـمــرار االرت ـبــاك فــي املشهد بسبب
تــوزيــع مسؤوليات متعددة فــي أكثر
مــن منصة إعــامـيــة عـلــى األشـخــاص
أن ـف ـس ـه ــم ،فـ ــإن غـ ـي ــاب قـ ـي ــادة م ــؤث ــرة
وقادرة على اتخاذ القرار يدفع األمور
إلـ ــى االتـ ـج ــاه ال ـس ــاب ــق ،وخ ــاص ــة في
ّ
ظ ــل تــوسـيــع هــامــش الـحــريــة بـصــورة

ملحوظة على بعض الشاشات.
أم ـ ــا ن ـق ــل امل ــذيـ ـع ــن م ــن ش ــاش ــة إل ــى
أخـ ـ ـ ــرى ،أو مـ ــن ب ــرن ــام ــج إل ـ ــى آخـ ــر،
وحـتــى نقل الـبــرنــامــج باسمه نفسه
إلـ ــى ش ــاش ــة أخ ـ ـ ــرى ،ف ـل ــم ي ـس ـفــر عــن
م ـح ـت ــوى ج ــدي ــد جـ ـ ــاذب ل ـل ـم ـشــاهــد،
وخ ــاص ــة أنـ ــه ال ُي ـس ـم ــح ب ـم ــزي ــد مــن
الـ ـت ــأثـ ـي ــر ألصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ب ـ ــرؤى
ً
مختلفة .فمثال ،رئيس قناة «إكسترا
ن ـي ــوز» اإلخ ـب ــاري ــة ،أل ـب ـيــرت شـفـيــق،

قبلت بعض الشركات
العودة إلى السوق مع
تحديد هامش ربحها

هــو نفسه ال ــذي صــار مشرفًا عليها
بـعــد تـعـيــن مـســاعــده رئـيـســا نظريًا
للمحطة اإلخبارية ،كما أنــه يترأس
م ـج ـمــوعــة قـ ـن ــوات «أون» ،وي ـش ــرف
ك ـ ــذل ـ ــك ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـطـ ــو ّيـ ــر الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون
الــرسـمــي! ويــأتــي تنقل املــذيـعــن بني
املـحـطــات مــن دون م ـب ـ ّـررات منطقية
أو حـتــى دراسـ ــة لـلـفــائــدة م ـنــه .ومــن
ُب ـ ــن أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن عـ ـش ــري ــن ب ــرن ــام ـج ــا
أطلقت فــي األشـهــر الثالثة املاضية،
ال ت ـج ــد م ـق ـط ـع ــا مـ ــؤث ـ ـرًا ّ
ألي مـنـهــا
ً
ل ــدى الـجـمـهــور ،فـضــا عــن اسـتـمــرار
التراجع في نسب املشاهدة.
وال يقتصر اإلخفاق على القنوات ،بل
يشمل منصة املـشــاهــدة اإللكترونية
«وات ــش إت» .فاملنصة الـتــي يتجاوز
اش ـتــراك ـهــا ال ـش ـهــري سـبـعــة دوالرات
إلت ــاح ــة مـحـتــوى فـنــي م ـن ـ ّـوع ال ت ــزال
غير مــؤثــرة ،فــي الــوقــت ال ــذي نجحت
ف ـي ــه م ـنــاف ـس ـت ـهــا «شـ ــاهـ ــد» ال ـتــاب ـعــة
ملجموعة «أم بي سي» السعودية في

جذب آالف املشتركني املصريني ،ليس
بسبب تخفيض رســوم االشتراك إلى
ّ
أقـ ــل م ــن دوالر ش ـهــريــا م ــدى الـحـيــاة
ضـمــن ع ــرض تــرويـجــي قـبــل أي ــام ،بل
لكثرة املحتوى الدرامي الجديد الذي
أتاحته ،فيما اكتفت منصة املخابرات
بمسلسل ومسرحية.
م ـه ـمــا ي ـك ــن ،ت ـس ـيــر األمـ ـ ــور ف ــي ملف
اإلعـ ــام حـتــى اآلن ب ـه ــدوء ،وذل ــك في
انتظار عملية تقييم واسعة الصيف
املقبل بعد انتهاء املوسم الرمضاني
الـ ــذي ب ــدأ الـتـحـضـيــر ل ــه ول ـبــرام ـجــه،
إلــى جانب أعماله الــدرامـيــة التي بدأ
تصويرها بالفعل .يأتي هذا في وقت
أع ـي ــدت ف ـيــه ش ــرك ــات ك ـث ـيــرة ك ــان قد
أوقــف إنتاجها جبرًا إلى السوق مرة
أخرى ،بموجب شراكة بني املخابرات
(شـ ــركـ ــة «س ـ ـي ـ ـنـ ــرجـ ــي») والـ ـش ــرك ــات
ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي واف ـق ــت ع ـلــى تـحــديــد
ّ
رب ـح ـه ــا والـ ـعـ ـم ــل فـ ــي ظ ـ ــل م ـن ـظــومــة
املخابرات لإلعالم واإلنتاج الفني.

ابنا الفقيد :شكري وعائلته
جورج وعائلته
اب ـن ـتــاه :أدي ــل زوج ــة طــونــي ف ــارس
وعائلتهما
نوال
شقيقاه :ميشال جبور وعائلته
أوالد املـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــوم ج ـ ـ ـ ـ ــوزف جـ ـب ــور
وعائالتهم
شقيقته :فريدة أرملة املرحوم رفيق
أبو نقول وأوالدها
أحفاده :ربيع وعائلته
جفري
سوالنج وعائلتها
وع ـ ـمـ ــوم ع ـ ــائ ـ ــات :ج ـ ـبـ ــور ،ع ـب ـيــد،
ال ــري ــس ،فـ ــارس ،أب ــو ن ـق ــول ،ح ــداد،
نعمه ،مهنا وأنسباؤهم في الوطن
وامل ـه ـجــر يـنـعــون الـيـكــم بـمــزيــد من
الـ ـح ــزن واألس ـ ـ ــى ف ـق ـيــدهــم ال ـغــالــي
املأسوف عليه املرحوم
منصور شكري جبور
(أبو عاطف)
املنتقل إلى رحمته تعالى يوم أمس
الخميس الواقع فيه  6شباط 2020
مـتـ ّـمـمــا واج ـبــاتــه الــديـنـيــةُ .يحتفل
ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة ن ـف ـس ــه ال ـس ــاع ــة
الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة
 7ال ـجــاري فــي كنيسة م ــار يوسف
الحكمة ،األشرفية.
لكم من بعده طول البقاء
ُ
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي يـ ــوم غ ــد الـسـبــت
واألح ــد  8و 9ال ـجــاري فــي صــالــون
كـ ـنـ ـيـ ـس ــة م ـ ـ ـ ــار يـ ـ ــوسـ ـ ــف الـ ـحـ ـكـ ـم ــة
ً
ابتداء من الساعة الحادية
األشرفية
عـشــرة قـبــل الـظـهــر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء.
السادسة

بسم الله الرحمن الرحيم ّ
يــا أيـتـهــا الـنـفــس املطمئنة ارجـعــي
ّ
ضـ ّـيــة فادخلي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــر ّ
في عبادي وادخلي جنتي
بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
ال ـل ــه وقـ ـ ــدره ،نـنـعــى إل ـي ـكــم فـقـيــدنــا
الغالي
املرحوم الحاج خليل أمني حسون
زوج ـت ــه :املــرحــومــة الـحــاجــة منيفة
فارس.
أب ـ ـنـ ــاؤه :م ـح ـمــد وإب ــراهـ ـي ــم وع ـلــي
والدكتور يوسف.
بناته :وفــاء زوجــة النائب السابق
ص ــاح ال ـحــركــة ،امل ــرح ــوم ــة فــاطـمــة
زوجة الحاج عاطف داغر ،املرحومة
جميلة زوجة الحاج موسى الترك.
أشـقــاؤه :املــرحــومــون الـحــاج محمد
والحاج أحمد والحاج علي والحاج
مصطفى والحاج يوسف.
شقيقته :املرحومة الحاجة فايزة.
ووري جـثـمــانــه الـطــاهــر ال ـثــرى في
النجف األشرف بالعراق.
ُ
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم الـجـمـعــة في
ّ
 7ش ـب ــاط ف ــي جـمـعـيــة الـتـخــصــص
والتوجيه العلمي قرب أمن الدولة،
م ــن ال ـســاعــة  3ب ـعــد ال ـظ ـهــر وحـتــى
الساعة  6مساء.
وت ـقــام ذك ــرى األس ـب ــوع ي ــوم األحــد
ف ــي  9شـ ـب ــاط ،ف ــي م ـج ـمــع هــونــن
الـخـيــري ،شــاتـيــا ،عند الـســاعــة 10
صباحًا.
اآلسفون :آل حسون ،فــارس ،وزني،
شيت ،الحركة ،داغــر ،تــرك ،طبوش،
وعموم أهالي هونني.
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◄ إعالنات رسمية ►
دعوة الفروع لترشيح ممثليها ملجلس النقابة:
ً
ع ـمــا بــاملــادتــن  29و 47مــن قــانــون تنظيم
مهنة الهندسة وامل ــواد  5- 2للنقابة تدعى
الهيئة العامة لكل من فرعي:
* مهندسي الكهرباء االستشاريني
* مهندسي امليكانيك االستشاريني
ل ـع ـقــد ج ـل ـســة ف ــي دار ال ـن ـق ــاب ــة ي ـ ــوم األح ــد
 2020/03/08لترشيح خمسة أعضاء عن كل
فرع إلى الهيئة العامة االنتخابية النتخاب
أحدهم لعضوية مجلس النقابة على دورة
واحدة وباالكثرية النسبية.
تفتح صناديق االقتراع بني الساعة العاشرة
صباحًا ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر.
آخ ــر مهلة لتقديم طـلـبــات الـتــرشـيــح نهاية
ال ــدوام الرسمي من يــوم الجمعة الــواقــع فيه
.2020/02/28
يـشـتــرط ف ــي عـضــويــة امل ــرش ــح ع ــن ال ـف ــرع أن
ي ـك ــون ق ــد م ـضــى ع ـلــى ان ـت ـمــائــه إلـ ــى ال ـفــرع
املذكور ثالث سنوات.
النقيب بسام زيادة
إعالن صادر عن محكمة زغرتا املدنية
الناظرة بالقضايا العقارية
غرفة الرئيس طانيوس الحايك
رقم اساس 2020/756
للمطلوب ادخــالـهــا :روزا امـيــل انطونيوس
ضوميط الكاحلة اللبنانية املقيمة بنيويورك
الواليات املتحدة األميركية ومجهولة االقامة
حاليًا.
وسندًا للمادتني  413و 409أ.م.م.
تـ ــدعـ ــوك امل ـح ـك ـم ــة الس ـ ـتـ ــام االس ـت ـح ـض ــار
ومرفقاته بالدعوى املقدمة من الجهة املدعية
إبراهيم فيليب فضل الله ورفاقه ضد املدعى
ع ـل ـيــه س ــرك ـي ــس ي ــوس ــف ذكـ ـ ــرى ب ـمــوضــوع
وتثبيت حق الشفعة على  600سهم بالعقار
 /306/أردة بمهلة  15يومًا من تاريخ النشر
والـتـعـلـيــق وم ـه ـلــة امل ـســافــة ل ـي ـصــار بـعــدهــا
ملتابعة اجراءات الدعوى وفقًا لألصول.
الكاتب طنوس بو عيسى
تبليغ مجهول املقام
ت ــدع ــو مـحـكـمــة اي ـ ـجـ ــارات بـ ـي ــروت بــرئــاســة
القاضي محمد شهاب املطلوب ادخاله محمد
نــاصــر مــاجــد لـحـضــور جـلـســة 2020/4/27
واستالم أوارق الدعوى  2018/46املقامة من
د .مــازن سمير عيتاني بوجه غسان ماجد
والرامية الى ادخــال املطلوب ادخاله لسماع
الحكم فيما خص املأجور الكائن في الطابق
األول غربي من العقار  /3026رأس بيروت.
رئيس القلم
سامر طه
إعالن بيع للمرة الثانية
ص ـ ــادر ع ــن دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ج ــوي ــا  -بــرئــاســة
القاضي ريشار السمرا
باملعاملة التنفيذية رقم 2019/123
املنفذ :بنك اإلعتماد اللبناني وكيله املحامي
خالد لطفي
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :م ـح ـمــد ح ـس ــن خ ـل ـيــل وكـيـلــه
املحامي نجيب فرحات
السند التنفيذي :القرار رقم /2022ل.ق2016/
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن ال ـل ـج ـنــة ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـن ــاظ ــرة
فــي ال ـخــافــات الـنــاشـئــة عــن تطبيق قــوانــن
اإلسكان تاريخ 2017/7/4
تاريخ التنفيذ2018/1/8 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/1/12 :
تاريخ الحجز2018/3/12 :
تاريخ تسجيله2018/4/19 :
تاريخ محضر وصف العقار2018/6/8 :
تاريخ تسجيله2018/11/28 :
املطروح للبيع :القسم  12بلوك  Aمن العقار
رقم /282دردغيا وهو عبارة عن شقة سكنية
ط  2لـلـجـهــة ال ـشــرق ـيــة مـطـلــة ع ـلــى ال ـش ــارع
العام  -النفاخية  -مؤلفة من ثالث غرف نوم
ومـطـبــخ وص ــال ــون كـبـيــر وحـمــامــن وم ــوزع
وشرفتني واحــدة تطل على الغرب والثانية
على الشمال ومــوقــف سـيــارة لجهة الشمال
ومساحتها  170م2
قيمة التخمني 102000 :د.أ .ماية والفان د.أ.
ب ـ ــدل الـ ـط ــرح امل ـخ ـف ــض 61200 :د.أ .واح ــد
وستون الف ومايتا د.أ.
مــوعــد البيع ومـكــان إجــرائــه :نـهــار االربـعــاء
الواقع فيه  2020/3/4الساعة الثانية عشرة
ظهرًا أمــام رئيس دائ ــرة تنفيذ جويا وعلى
الراغب بالشراء املباشرة باملزايدة وأن يقدم
بــدل الـطــرح نـقـدًا أو بكفالة مصرفية وافية
أو شــك مصرفي مــن أحــد املـصــارف املقبولة
لـحـضــرة رئـيــس دائـ ــرة تنفيذ جــويــا وعليه
إتخاذ محل إقامة ضمن نطاق املحكمة واال
اعتبر كل تبليغ له في قلمها قانونيًا وعليه
اي ــداع الثمن خــال ثالثة أيــام ورســم الداللة
 %5خ ــال عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ صــدور
قرار اإلحالة.
رئيس القلم

أحمد جباعي
إعالن تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
تــدعــو هــذه الــدائــرة ايليا شفيق عـســاف من
بلدة روم واملجهول محل اإلقــامــة للحضور
الـ ــى ق ـل ـم ـهــا ش ـخ ـص ـيــا أو ب ــواس ـط ــة وكـيـلــه
الـقــانــونــي لتبلغ اإلنـ ــذار الـتـنـفـيــذي وأوراق
املعاملة التنفيذية رقــم  2020/186واملقدمة
م ــن ال ــدك ـت ــور ان ـط ــوان شـفـيــق ع ـســاف وذل ــك
بـمـهـلــة ع ـشــريــن يــومــا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعالن.
رئيس قلم دائرة تنفيذ جزين
بتريسيا بو راشد
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
باملعاملة التنفيذية رقم  2017/396املتكونة
فيما بني:
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.
املنفذ عليهم :سامر وياسر وبــال القاسم/
يارين
السند التنفيذي :استنابة مــن دائ ــرة تنفيذ
ً
بيروت رقم  2016/2666تحصيال لعقد قرض
موثق بعقد تأمني بقيمة  38.411.339ل.ل.
تــاريــخ ق ــرار الحجز التنفيذي2017/10/5 :
بالنسبة ألسهم ياسر القاسم و2017/10/23
بالنسبة ألسهم سامر القاسم
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
 2017/10/23بالنسبة ألسهم سامر القاسم
و 2017/10/5بالنسبة ألسهم ياسر القاسم
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ وض ـ ـ ــع مـ ـحـ ـض ــر وص ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــار:
2018/2/12
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
2018/3/5
العقار املطروح للبيع
كامل العقار رقم  - 474منطقة يارين العقارية
( 2400سهم) مساحته  3803متر مربع وهو
عبارة عن قطعة أرض تقع في محلة الجسور
مــؤل ـفــة م ــن عـ ــدة ج ـل ــول م ـغ ــروس ــة بــأشـجــار
الــزيـتــون املـثـمــرة وال إن ـش ــاءات الـبـتــة عليها
مصنفة زراع ـي ــة يـحــده مــن ال ـغــرب الـعـقــاران
 476و /478يارين ومــن الشرق طريق فرعي
ومن الشمال العقاران  473و/1581يارين ومن
الجنوب العقار /477يارين وطريق فرعي.
التخمني 171135 :د.أ( .مئة وواحد وسبعون
ألف ومئة وخمسة وثالثون دوالر أمريكي).
بدل الطرح 102681 :د.أ( .مئة والفان وستماية
وواحد وثمانون دوالر أمريكي).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس الواقع
فيه  2020/3/5الـســاعــة الــواحــدة ظـهـرًا امــام
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ ص ــور .للراغب بالشراء
ايـ ــداع ب ــدل ال ـطــرح فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو
ب ـمــوجــب ش ـيــك او ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن بــاســم
رئيس دائرة تنفيذ صور ،وعليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له ،وبخالل ثالثة ايام تلي قرار
االحالة عليه ايــداع الثمن تحت طائلة اعادة
امل ــزاي ــدة بــالـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه وبـخــال
عشرين يومًا دفع رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
باملعاملة التنفيذية رقم  2016/102املتكونة
فيما بني:
املنفذ :البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل .الذي
حل محل شركة دبانة اخوان ش.م.ل.
املنفذ عليهم :بالل عفيف القاسم/يارين
السند التنفيذي :سند دين بقيمة  16500د.أ.
اضافة الى دين البنك بقيمة /38411339/ل.ل.
 17749215 +ل.ل .عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2016/4/19 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
2016/4/20
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ وض ـ ـ ــع مـ ـحـ ـض ــر وص ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــار:
2017/2/10
ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه ف ـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
2017/2/11
العقار املطروح للبيع
العقار /365يارين العقارية ( 800سهم) عبارة
عن قطعة ارض تحتوي عدة جلول مغروسة
باشجار الزيتون ،مساحته  4178متر مربع،
يـحــده مــن الـغــرب العقار  369وشــرقــا العقار
ً
 822وطريق غير نافذ وشماال العقارين 370
و 371وجنوبًا العقارين  664و.362
العقار /1269ي ــاري ــن العقارية ( 2400سهم)
قائم عليه مـشــروع زراع ــي مؤلف مــن  7خيم
زراع ـ ـيـ ــة وغ ــرف ــة ص ـغ ـي ــرة ،م ـســاح ـتــه 4017
متر مــربــع ،يحده غربًا العقار  1276وشرقًا
الـعـقــاريــن  1268و 1266وجـنــوبــا الـعـقــاريــن

ً
 1272و 1265وشماال الشارع.
التخمني :للعقار  /365يــاريــن ( 800سهم):
 41780د.أ( .واحــد واربـعــون الفا وسبعماية
وثمانون دوالر أمريكي).
بدل الطرح 25068 :د.أ( .خمس وعشرون الفًا
وثمانية وستون دوالر أميركي).
التخمني :للعقار /1269يــاريــن ( 2400سهم):
 140595د.أ( .ماية واربعون الفًا وخمسماية
وخمس وتسعون دوالر أميركي).
بدل الطرح 84357 :د.أ( .أربعة وثمانون الفًا
وثالثماية وسبعة وخمسون دوالر أميركي).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس الواقع
فيه  2020/3/5الـســاعــة الــواحــدة ظـهـرًا امــام
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ ص ــور .للراغب بالشراء
ايـ ــداع ب ــدل ال ـطــرح فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة أو
ب ـمــوجــب ش ـيــك او ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن بــاســم
رئيس دائرة تنفيذ صور ،وعليه اتخاذ محل
اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مقامًا مختارًا له ،وبخالل ثالثة ايام تلي قرار
االحالة عليه ايــداع الثمن تحت طائلة اعادة
امل ــزاي ــدة بــالـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه وبـخــال
عشرين يومًا دفع رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي

إعالن
من أمانه السجل العقاري في الشوف
طلب فــادي مصطفى دمج بوكالته عن امل
عجاج دمج أحد ورثة عجاج مصطفى دمج
سند ملكية بــدل ضائع ملورثها فــي العقار
 407الفريديس.
للمعترض مراجعه األمانه خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي محمد مازح
باملعاملة التنفيذية رقــم  2019/8املتكونة
فيما بني:
املنفذ :بنك مياب ش.م.ل .وكياله املحاميان
اسعد ومحمد عويدات
املنفذ عليه :علي محمد اسماعيل
السند التنفيذي :استنابة صادرة عن دائرة
تنفيذ بيروت برقم  2018/2145قيمة الدين:
 2219404.34د.أ.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2018/11/6 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه فـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
2018/11/28
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ وضـ ـ ـ ــع مـ ـحـ ـض ــر وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـع ـ ـقـ ــار:
2019/2/21
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه فـ ــي الـ ـسـ ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري:
2019/2/21
العقار املطروح للبيع
 2400سـهــم مــن الـعـقــار رقــم  - 1489منطقة
ديــر قانون راس العني العقارية وهــو عقار
أميري يقع في محلة ابو صيامة والزعرورة
ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة أرض شـكـلـهــا مستطيل
ومـسـطـحــة م ـغــروســة ب ـش ـتــول املـ ــوز وخـيــم
مخصصة لهذا الغرض ويوجد بناء مؤلف
مــن طــابـقــن ارض ــي مــؤلــف مــن غــرفـتــي نــوم
ومـطـبــخ وح ـمــام واالول ك ــاالرض ــي اضــافــة
الــى تــراس والــى جانب املـنــزل املــذكــور بناء
س ـط ـحــه م ــن ال ــزي ـن ـك ــو م ــؤل ــف م ــن غــرفـتــن
ومطبخ وحـمــام مساحته  37574م 2يحده
ً
غربًا العقار رقــم  1490وشـمــاال مجرى ماء
يفصل بني منطقتي دير قانون رأس العني
وباتوليه العقارية شــرقــا اتــوسـتــراد صور
ال ـن ــاق ــورة غـيــر مـنـفــذ حــالـيــا ويـحـمــل الــرقــم
 1488دير قانون رأس العني وجنوبًا طريق
عام السماعية.
الـتـخـمــن وف ـقــا لـسـعــر امل ـتــر امل ــرب ــع الــواحــد
املـ ـح ــدد م ــن ق ـب ــل ب ـل ــدي ــة ديـ ــر ق ــان ــون رأس
العني 8454150000 :ل.ل( .ثمانية مليارات
واربعماية واربــع وخمسون مليونا وماية
وخمسون الف ليرة لبنانية)
ب ــدل ال ـط ــرح املـخـفــض ل.ل4108716900 : .
أرب ـ ـعـ ــة مـ ـلـ ـي ــارات ومـ ـئ ــة وث ـم ــان ـي ــة م ـل ـيــون
وسبعماية وستة عشر الفًا وتسعماية ليرة
لبنانية)

إعالن بيع عقاري
للمرة الخامسة
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ قرطبا
القاضي سامر متى
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/10
طــال ـبــة ال ـت ـن ـف ـيــذ :ش ــرك ــة ســوجـيـلـيــز لـبـنــان
ش.م.ل.
املنفذ عليهم :ورثــة املرحوم اميل نصرالله
وهــم :اوجانه جرجس عطالله – وليد اميل
نصرالله – عبود اميل نصرالله.
املستند الـتـنـفـيــذي :إسـتـنــابــة دائ ــرة تنفيذ
ً
ب ـي ــروت رق ــم  2014/1692تـحـصـيــا لــديــن
طــالـبــة التنفيذ الـبــالــغ  200175د.أ .ومبلغ
 750000ل.ل .عـ ـ ــدا ال ـ ـلـ ــواحـ ــق والـ ــرسـ ــوم
واملصاريف.
العقار املطروح للبيع :العقار رقم  447عني
الدلبة
مشتمالته :أرض بعل معدة لــزرع الحبوب
وغير مبنية ومهملة وبحالة الخراب
ً
ح ــدود ال ـع ـقــار :ش ـم ــاال طــريــق ع ــام ،جنوبًا
طريق عــام ،شرقًا العقار  448وغربًا العقار
.446
مساحته 970 :متر مربع
قيمة التخمني 194.000 :د.أ.
قيمة بــدل الطرح بعد التخفيض104.045 :
د.أ.
تاريخ محضر الوصف  2017/8/19وسجل
بتاريخ 2017/10/4
مكان وزمان البيع :يوم الخميس الواقع فيه
 2020/3/19الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة ظهرًا
في قاعة املحكمة في قرطبا.
ت ـط ــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة ال ـع ـقــار رق ــم  447عني
ال ــدلـ ـب ــة امل ـ ــوص ـ ــوف أع ـ ـ ــاه ل ـل ـب ـي ــع ب ــامل ــزاد
العلني على الراغب بالشراء الحضور الى
قلم الــدائــرة قبل مــوعــد البيع املـحــدد ودفــع
قيمة الطرح نقدًا في محتسبية مال جبيل
أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة واف ـي ــة م ــن احــد
املـ ـص ــارف واتـ ـخ ــاذ م ـك ــان إق ــام ــة ل ــه ضمن
نطاق الدائرة واال عد قلمها مقامًا مختارًا
لــه يبلغ فـيــه جميع اإلج ـ ــراءات وعـلـيــه دفــع
رسـ ــم ال ــدالل ــة  %5ورسـ ـ ــوم الـتـسـجـيــل كما
عليه االطالع على قيود الصحيفة العقارية
للعقار موضوع البيع.
مأمور التنفيذ في قرطبا
ساندي عضيمي

م ـكــان امل ــزاي ــدة وتــاري ـخ ـهــا :ي ــوم الـخـمـيــس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2020/3/12ال ـســاعــة الـثــانـيــة
عشر ظهرًا امــام رئيس دائــرة تنفيذ صور.
ل ـل ــراغ ــب ب ــالـ ـش ــراء اي ـ ـ ــداع ب ـ ــدل الـ ـط ــرح فــي
صندوق الخزينة أو بموجب شيك او كفالة
مصرفيني باسم رئيس دائــرة تنفيذ صور،
وعليه اتخاذ محل اقامة ضمن نطاق هذه
ال ــدائ ــرة واال ع ــد قـلـمـهــا مـقــامــا م ـخ ـتــارًا لــه،
وبـخــال ثالثة ايــام تلي قــرار االحــالــة عليه
اي ـ ــداع ال ـث ـمــن ت ـحــت طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بالعشر على مسؤوليته وبـخــال عشرين
يومًا دفع رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي

