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عربيات
دوليات
نتنياهو:
والد ّ
مجازر غزة غير كافية
ّ
يمينية رئيس
يزول العجب من
الحكومة اإلسرائيلية بنيامني
نتنياهو وعنصريته بمجرد
التعرف إلى شخصية والده،
البروفيسور في التاريخ،
بنصهيون نتنياهو (الصورة).
رجل لم تزده سنواته الـ 99سوى
املزيد من التطرف ،وهو األستاذ
املتخصص بالتاريخ اليهودي
في جامعات أميركا ،والسكرتير
الشخصي ملؤسس أحد أكثر
التيارات فاشية في تاريخ الحركة
الصهيونية ،زئيف جابوتينسكي.
أعطى نتنياهو األب مقابلة
لصحيفة «معاريف» لم يكن
«بيبي» يرغب بنشرها ،فحتى
رئيس الحكومة اليميني للغاية
ال يحتمل كالمًا من والده عن أن
َ
«كقطيعي ماعز
العرب واليهود
على أحدهما القفز فوق نهر
والفريق األقوى فقط سيسود».
وفي املقابلة ،يرى نتنياهو األب،
املعارض الشرس لخطة «الفصل
األحادي الجانب» ،أي االنسحاب
ّ
من غزة عام  ،2005أن العرب
ال يريدون السالم ،ويراهن
على مواصلة توجيه الضربات
ّ
القاسية لهم «وإال فإن اليهود
سيبدأون بمغادرة ًإسرائيل».
كالم يصبح «معتدال» أمام عبارة
من نوع أن املجزرة التي ارتكبها
جيش االحتالل خالل عدوان
«الرصاص املصهور» في غزة «لم
تكن كافية ،وربما كان علينا أن

مبوب
◄ وفيات

►

بمزيد م��ن التسليم بمشيئة ال�ل��ه ،ننعى
إليكم فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد صالح كرنيب
الذي توفي أثناء تأديته مناسك الحج
شقيقاه :املقدم في املديرية العامة لقوى
األمن الداخلي موسى كرنيب ،وفؤاد.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ي��وم��ي ال�ج�م�ع��ة والسبت
ف��ي  19و 20ال� �ج ��اري ،ف��ي م�ج�م��ع اإلمام
شمس الدين الثقافي التربوي ـ شاتيال،
ما بني الساعة الثانية والخامسة من بعد
الظهر.
ّ
ُيحدد موعد الدفن الحقًا.
إنا لله وإنا إليه راجعون

ذكرى أربعين
مل�ن��اس�ب��ة م ��رور أرب �ع�ي�ن ي��وم��ًا ع�ل��ى وفاة
املرحومة:
ّ
الحاجة فاطمة دياب ماجد
(أم علي)
أرملة الحاج أحمد ّ
حمود
ّ
ول� ��داه� ��ا :ال��زم �ي��ل ع �ل��ي ح ��م ��ود والحاج
محمد
ّ
الحاجات :زينب ،خديجة ،مريم،
بناتها:
عليا ،أّ .
علية ،نجاح ونجاة
شقيقها :املرحوم الحاج محمد
ش�ق�ي�ق�ت��اه��ا :امل��رح��وم��ة ال �ح� ّ
�اج��ة خديجة
ّ
والحاجة مريم
أصهرتها :الحاج علي فتوني ،حسن نمر
ماجد ،أحمد ماجد ،الشيخ علي نورالدين،
حسن نمر س�ل��وم ،حسن محمود حمود
ّ
والسيد حسني خليل نور الدين.
ول �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة س�ت�ت�ل��ى آي م ��ن الذكر
ال �ح �ك �ي��م وي� �ق ��ام م �ج �ل��س ع � ��زاء حسيني
ع� � ��ن روح � � �ه� � ��ا ال� � �ط � ��اه � ��رة ي� � � ��وم السبت
 ،2010/11/20الساعة الثالثة والنصف
عصرًا في النادي الحسيني ،خربة سلم،
للرجال والنساء.
اآلس�ف��ون :آل حمود وم��اج��د وأنسباؤهم
وعموم أهالي خربة سلم.

◄ مبوب

►

مفقود
ف� �ق ��د ج� � � ��واز س� �ف ��ر ب� ��إس� ��م م� �ح� �م ��د فواز
اسماعيل لبناني الجنسية الرجاء ممن
يجده االتصال على الرقم 70/749930:

نداء انساني
نضرب بطريقة أقسى» .الرجل
الذي ترك أثره السياسي الكبير
في نفسية ابنه وفي شخصيته،
يستند في عنصريته ضد العرب
إلى أمثلة توراتية تاريخية ،بما
أن «الكتاب املقدس أعطى أسوأ
صورة عن رجل الصحراء
(العربي) ألنه ال يحترم القوانني
وألن الصدام املسلح جزء من
شخصيته التي ال تسمح بإبرام
مساومات وال اتفاقات» .وعن
(ال) رؤيته لحل الصراع العربي
ـ ـ ـ اإلسرائيلي ،يجزم بنصهيون
نتنياهو بأن «ال مجال للحديث
عن حل الدولتني ،فهنا ال وجود
لشعبني .هناك شعب يهودي
وسكان فلسطينيون ،ال وجود
لشعب فلسطيني» .ويتابع «لهذه
ألمة
األسباب ال تعطى دولة ّ
وهمية ،فالفلسطينيون تمثلوا
نفسهم شعبًا فقط ملحاربة
اليهود» .أمام هذا الواقع ،ال
وجود لحل بالنسبة للرجل «إال
القوة ،إال أن تحكم العرب بقانون
عسكري ،وهو ما تثبته السنوات
الـ 400التي حكم العثمانيون في
خاللها العرب باملشانق والقوة».
وألن اليهود ال يملكون الكثير
من األراضي« ،يجب احتالل غزة
وأجزاء من الجوالن والجليل».
وبالنسبة لسوريا ،ال يجدر إعادة
الجوالن للسوريني ،فـ «مثلما ال
يمكن إعادة شعب ألحد ،فال
يمكن إعادة أرض أيضًا».
(األخبار)

◄ إعالنات رسمية

مطلوب كلية
من فئة  +Aت70/800840 :

للبيع
ل�ل�ب�ي��ع ش �ق��ة ف ��ي ال �ط �ي��ون��ة ش� ��ارع عالمة
 2ن ��وم وص��ال��ون وس �ف��رة ط  + 2س�ن��د +
موقف ـــــــ جيدة جاهزة للسكن ،االتصال
بعد الظهر فقط 71/534594

إعالن
ً
تبليغ ع�م�لا ب��أح�ك��ام امل ��ادة  409أصول
محاكمات مدنية
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس
موجه إل��ى املنفذ عليه :إبراهيم يوسف
دميان القبيات ــــــ سابقًا مجهول اإلقامة
حاليًا
ب �م �ق �ت �ض��ى امل �ع��ام �ل��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة الرقم
 2010/592املقدمة بوجهكم من املحامي
ج��وزي��ف ع�ب��دو بموجب الحكم الصادر
عن الغرفة االبتدائية األولى في الشمال
برقم  /93/ت��اري��خ  2010/5/3املتضمن
إع�ل�ان ق��اب�ل�ي��ة ال�ع�ق��اري��ن ال��رق��م /2536/
و /2533/م��ن منطقة القبيات العقارية
ل �ل �ق �س �م��ة ع �ي �ن��ًا ب �ي�ن ال� �ش ��رك ��اء وبإزالة
الشيوع في ما بينهم وفقًا لعقد املقاسمة
الرضائية املوقع من الشركاء ...عن طريق
إخراج كامل العقار الرقم  /2536/منطقة
ال �ق �ب �ي��ات ال �ع �ق��اري��ة ب�م�ل�ك�ي��ة املستدعي
جوزيف عبدو ونقل ملكيته على اسمه
في السجل العقاري وإخراج كامل العقار
الرقم  /2533/منطقة القبيات العقارية
بنصيب املستدعى بوجههم على النحو
امل�ب�ين ف��ي م�تن ال�ح�ك��م وت��وزي��ع الرسوم
وامل� �ص ��اري ��ف ب�ي�ن ال �ش ��رك ��اء ك ��ل بنسبة
حصته في امللك وشطب إش��ارة الدعوى
عن صحيفة العقار املذكور.
ل ��ذل ��ك ي �ق �ت �ض��ي ح� �ض ��ورك ��م ب� ��ال� ��ذات أو
بالواسطة القانونية إلى قلم هذه الدائرة
الس�ت�لام اإلن ��ذار التنفيذي ومربوطاته
واتخاذ مقام لكم ضمن نطاقه والجواب
بمهلة خ�م�س��ة أي ��ام م��ن ت��اري��خ التبليغ
وع � �ش� ��ري� ��ن ي � ��وم � ��ًا م � ��ن ت � ��اري � ��خ النشر
وبانقضائهما يعتبر كل تبليغ لكم في
ق�ل�م�ه��ا ص�ح�ي�ح��ًا وي� �ص ��ار إل ��ى متابعة
التنفيذ وفقًا لألصول وحتى تاريخ آخر
الدرجات واملراحل.
رئيسة القلم
ميرنا الحصري
إعالن
عن وضع جداول التكليف األساسية قيد
التحصيل
يعلن رئيس بلدية دير سريان عن وضع
جداول التكليف األساسية لرسوم القيمة
ال�ت��أج�ي��ري��ة ق�ي��د ال�ت�ح�ص�ي��ل ع�ل��ى بيوت
وغير السكن ع��ن ع��ام  2010وما
السكن ً
قبله ع�م�لا ب�ن��ص امل ��ادة  104م��ن قانون
الرسوم البلدية الرقم 88/60
النظر إلى:
ويلفت ً
ً
أوال :ع�م�لا ب�ن��ص امل ��ادة  106م��ن قانون
الرسوم البلدية الرقم  88/60على املكلفني
املبادرة فورًا إلى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
اإلعالن في الجريدة الرسمية.
تاريخ
ً
ثانيًا :عمال بنص امل��ادة  109من قانون
ال��رس��وم ال�ب�ل��دي��ة ال��رق��م  ،88/60تفرض
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►

غ��رام��ة تأخير ق��دره��ا ( %2اث�ن��ان باملئة)
ع��ن ك��ل شهر تأخير ع��ن املبالغ ال�ت��ي لم
األول
تسدد خالل املهلة املبينة في البند ً
أعاله ،ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
دير سريان في 2010/11/6
رئيس بلدية ديرسريان
وفيق محمد كريم
إنذار عام
إل ��ى امل�ت�خ�ل�ف�ين ع��ن دف ��ع رس� ��وم القيمة
ال�ت��أج�ي��ري��ة ع��ن ال�ب�ي��وت السكنية وغير
السكنية
املرجع :قانون البلديات الرقم 88/60
إن بلدية ديرسريان تنذر جميع املتخلفني
ع��ن دف ��ع رس� ��وم ال�ق�ي�م��ة ال�ت��أج�ي��ري��ة عن
ال �ب �ي��وت ال�س�ك�ن�ي��ة وغ �ي��ر ال�س�ك�ن�ي��ة في
ب �ل��دة دي ��رس ��ري ��ان ب ��وج ��وب ت �س��دي��د ما
ع �ل �ي �ه��م م ��ن رس � ��وم ب �م��ا ف �ي �ه��ا غرامات
ال�ت��أخ�ي� َ�ر ل�ص�ن��دوق ال�ب�ل��دي��ة خ�ل�ال مهلة
 25يومًا اعتبارًا من ثاني يوم من تاريخ
نشر اإلن��ذار في الجريدة الرسمية التي
ستصدر بعد تاريخ  2010/11/25وبعد
ان �ت �ه��اء امل�ه�ل��ة امل �ح��ددة أع�ل�اه ستضطر
البلدية إلى تطبيق مواد الرسوم البلدية
ال��رق��م  88/60وال �ق �ي��ام ب�ح�ج��ز أموالكم
امل �ن �ق��ول��ة وغ� �ي ��ر امل �ن �ق ��ول ��ة .ل� � ��ذا ،يرجى
تعاونكم ملصلحتكم وملصلحة البلدية.
ديرسريان في 2010/11/6
رئيس بلدية ديرسريان
وفيق محمد كريم
إعالن
جانب السادة أعضاء الجمعية العمومية
للتعاونية الزراعية في تبنني املحترمني
يدعوكم مجلس إدارة التعاونية ،لعقد
جلسة انتخاب رئيس وأع�ض��اء مجلس
إدارة وأع �ض��اء م��راق�ب��ة ج��دد ،وذل��ك يوم
األح��د ال��واق��ع فيه  2010/12/19الساعة
ال �ع��اش��رة ص �ب��اح��ًا ف��ي م�ك�ت�ب��ة جوزيف
مغيزل/تبنني.
تبنني في 2010/11/13
الجمعية التعاونية الزراعية في تبنني
م.م.
تأسست سنة 1978
رئيس مجلس اإلدارة
عزت محمد فواز
إعالن بيع باملعاملة 2010/959
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي� ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن�ه��ار ال�ج�م�ع��ة في
 2010/12/3ال� �س ��اع ��ة ال �ث��ان �ي��ة عشرة
وال �ن �ص��ف ظ �ه �رًا س �ي��ارة امل�ن�ف��ذ عليهما
ك �ل ��ودي ��ن ك� �م ��ال ق� �ش ��وع وك� �م ��ال الياس
ق�ش��وع م��ارك��ة ري�ن��و م�ي�غ��ان  1.6موديل
 2006رق ��م /304760/ج الخصوصية

ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل�ه�ج��ر ش.م.ل .وك�ي�ل��ه امل�ح��ام��ي رامي
باسيل البالغ  $/11581/ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/3000/واملطروحة
بسعر  $/2500/أو م��ا يعادله بالعملة
الوطنية وإن رس��وم امليكانيك املتوجبة
قد بلغت نحو /245.000/ل.ل.
ف �ع �ل��ى ال ��راغ ��ب ب ��ال� �ش ��راء ال �ح �ض��ور في
امل� ��وع� ��د امل � �ح� ��دد إل � ��ى م� � ��رأب امل � � ��دور في
بيروت الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا
أو شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2010/781
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال � �س � �ي� ��ارات في
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت�ب��اع ب��امل��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن�ه��ار ال�ج�م�ع��ة في
 2010/12/3الساعة الثانية عشرة ظهرًا
سيارة املنفذ عليه محمد ياسر الداودي
م � ��ارك � ��ة ب �ي �ج ��و  307 XS 1.6موديل
 2002ر ًق��م /156144/ص الخصوصية
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل�ه�ج��ر ش.م.ل .وك�ي�ل��ه امل�ح��ام��ي رامي
باسيل البالغ  $/11978/ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/6912/واملطروحة
بسعر  $/5500/أو م��ا يعادله بالعملة
الوطنية وإن رس��وم امليكانيك املتوجبة
قد بلغت نحو /120.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل� �ح ��دد إل � ��ى م � ��رأب امل � � ��دور ف ��ي بيروت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا م �ص �ح��وب��ًا ب��ال �ث �م��ن ن �ق �دًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن عدد 2010/905
ب �ي��ع س �ي��ارة ص� ��ادر ع��ن م�ح�ك�م��ة تنفيذ
عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع باملزاد العلني الخميس 2010/12/2
ال��واح��دة وال�ن�ص��ف ظ�ه�رًا س �ي��ارة املنفذ
عليه كمال عيسى النحاس ماركة بيجو
/393153/ج موديل
 206 XR 1.1رق ��م
ً
 2001امل �ح �ج��وزة ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن البنك
األه�ل��ي ال��دول��ي وكيلته املحامية ماري
شهوان البالغ /7810/د.أ .عدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/5260/واملطروحة
بمبلغ  $/4000/أو ما يعادله بالعملة.
الوطنية فعلى الراغب بالشراء الحضور
باملوعد املحدد إلى مرأب طبارة بيروت
الصنوبرة
قريطم شارع مدام كوري قرب
ً
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا مقبوال
و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية

