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◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
على مستواه الشعبي قبل الرسمي.
وفــي مجمل نـ ّـصــه ،اسـتـخــدم الكاتب
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارة «املـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـرف ـ ــن
العنيفني» ،التي قد ّ
تعبر عن محاولة
للتماهي مــع خطاب البيت األبيض
األخير الرافض الستخدام مصطلح
ّ
املتطر ُف في
«اإلسالم الراديكالي» أو
ّ
وصف العمليات املسلحة التي نفذت
في فرنسا .وقــال إن الــرد على هؤالء
«امل ـت ـط ـ ّـرف ــن ال ـع ـن ـي ـفــن»« ،ي ــأت ــي من
املراكز الدينية في مصر والسعودية
وغـيــرهــا مــن ال ــدول اإلســام ـيــة» ،في
حــن يمكن أن «ت ـقــود التكنولوجيا
األميركية هــذه الرسالة عبر وسائل

حجم الهجوم في
باريس كان متواضعًا
بالنسبة إلى معايير
اإلرهاب العالمي

ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،م ــن دون أن
تكون الواليات املتحدة هي املبادر».
ان ـ ـس ـ ـحـ ــب الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ّ
ـروي ف ـ ـ ــي م ـع ــال ـج ــة
ال ـ ـشـ ــق الـ ــدي ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى ال ـ ـكـ ــاتـ ــب فــي
صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــورك ت ـ ــايـ ـ ـم ـ ــز»،
تــومــاس فــريــدمــان ،ال ــذي تــاقــى مع
إغ ـنــاط ـيــوس ب ــال ـق ــول« :ن ـحــن نـكــذب
على أنفسنا عندما نقول للمسلمني
م ــا ه ــو اإلسـ ــام ال ـح ـق ـي ـقــي» .وات ـجــه
ف ــري ــدم ــان إل ــى م ـف ـهــوم أب ـع ــد وأك ـثــر
ت ـشـ ّـع ـبــا ي ـن ـط ـلــق م ــن واق ـ ــع تـنــاقــض
وازدواج ـي ــة التعاطي مــع «الـظــاهــرة
ال ـج ـه ــادي ــة ب ــأك ـم ـل ـه ــا ...ف ــي ال ـع ــال ــم
العربي ،أوروبا وأميركا».
ً
فـفــي واش ـن ـطــن م ـث ــا ،ي ـســري مفهوم
الـتـنــاقــض عـلــى الـعــاقــة مــع الــريــاض
التي ،وفق شرح فريدمان« ،ضاعفت
ال ـتــزام ـهــا بــالــوهــاب ـيــة أو اإلســام ـيــة
السلفية (أكثر فــروع اإلســام تشددًا)
منذ حادثة الحرم املكي في عام 1979
حني حاول الجهاديون االستيالء على
الحرم ،مدعني أن حكام السعودية ال
يمثلون اإليمان» اإلسالمي.
وب ـ ـع ـ ــد تـ ـحـ ـلـ ـي ــل س ـ ـبـ ــب االس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدارة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ن ـح ــو ال ــوه ــابـ ـي ــة ،أشـ ــار
ف ــري ــدم ــان إلـ ـ ــى أنـ ـه ــا «ان ــدمـ ـج ــت مــع

ميركل :معظم
األلمان ليسوا أعداءً
لإلسالم

إيـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـن ـف ــط ل ـي ـت ـ ّـم اس ـت ـخــدام ـهــا
ب ــالـ ـت ــال ــي م ـ ــن أجـ ـ ــل ب ـ ـنـ ــاء الـ ـج ــوام ــع
امل ـن ـب ـث ـق ــة عـ ــن ال ــوه ــابـ ـي ــة ،واملـ ــواقـ ــع
اإلل ـك ـتــرون ـيــة وامل ـ ـ ــدارس الــدي ـن ـيــة في
ال ـعــالــم اإلس ــام ــي» .وف ــي امل ـقــابــل ،لم
تــواجــه الــواليــات املتحدة (حليفتها)
ال ـس ـع ــودي ــة أبـ ـ ـدًا ف ــي هـ ــذا امل ــوض ـ ّـوع،
«بـسـبــب إدمــان ـنــا عـلــى ال ـن ـفــط» ،عقب
فريدمان.
إشـ ـك ــالـ ـي ــة أو تـ ـن ــاق ــض أوروب ـ ـ ـ ـ ــا فــي
تعاملها مع اإلسالم عالجها توماس
فريدمان ،مستندًا إلى نظرية الباحث
ف ـ ــي مـ ـعـ ـه ــد «س ـ ـت ـ ــرات ـ ـف ـ ــور» ،ج ـ ــورج
فريدمان ،فتساءل هل كان هذا األخير
م ـح ّـقــا ع ـن ــدم ــا قـ ــال إن «األوروب ـ ـيـ ــن
ت ـب ــن ــوا ال ـت ـع ــددي ــة ال ـث ـقــاف ـيــة ت ـحــدي ـدًا
ألنهم لم يريدوا استيعاب املهاجرين
املسلمني» ،الذين هاجر معظمهم إلى
الـقــارة العجوز لــ«إيـجــاد عمل وليس
من أجل هوية جديدة».
وم ـ ــن ال ـت ـش ـ ّـع ـب ــات األخ ـ ـ ــرى لـلـقـضـيــة
الفرنسية الحديثة الـتــي بنى عليها
ّ
ع ـ ــدد مـ ــن امل ـح ــل ـل ــن األمـ ـي ــركـ ـي ــن فــي
سبيل الـحــديــث عــن تـهــويــل ومبالغة
ردًا عـلــى ال ـح ــدث ،هــي ص ــورة ال ـقــادة
وه ــم مـتـشــابـكــو األي ـ ــدي م ــع الــرئـيــس
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،ف ــرنـ ـس ــوا ه ـ ــوالن ـ ــد ،وم ــع
بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ال ـ ـب ـ ـعـ ــض خـ ـ ـ ــال م ـس ـي ــرة
ً
بــاريــس ،والـتــي أث ــارت ،مـثــا ،حفيظة
الباحث غير املقيم فــي مــركــز جامعة
«جـ ـ ــورج تـ ـ ــاون» لـ ـل ــدراس ــات األم ـن ـيــة
وم ـع ـه ــد «ب ــروك ـي ـن ـغ ــز» ،بـ ــول ب ـي ــار،
فـنـطــق بـمــا ي ـجــول بـخــاطــر عــديــديــن.
ووص ـف ـه ــا ف ــي ت ـقــريــر ف ــي م ـج ـلــة «ذا
ن ــاشـ ـي ــون ــال إنـ ـت ــرس ــت» ب ــالـ ــ«ع ــرض
املصطنع للوحدة».
ُ
وت ــال ـي ــا ،ان ـطــاقــا م ــن ن ـظــريــة تـبـنــى
ع ـل ـي ـهــا م ـعــاي ـيــر ال ـع ـم ــل اإلرهـ ــابـ ــي،
اعـ ـتـ ـب ــر ب ـ ـيـ ــار أن «ح ـ ـجـ ــم م ـ ــا ق ــام
ب ـ ــه املـ ـه ــاجـ ـم ــون ف ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ك ــان
م ـت ــواض ـع ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى مـعــايـيــر
ً
اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ،فـ ـض ــا عـ ــن كــل
معايير العنف أو العنف السياسي
ب ـش ـكــل عـ ـ ــام» .وأشـ ـ ــار إلـ ــى امل ـج ــزرة
ال ـتــي قــامــت بـهــا «ب ــوك ــو حـ ــرام» في
نيجيريا ،تزامنًا مع حادثة فرنسا
والتي أدت إلى مقتل املئات أو ربما
اآلالف .يومها لم تحظ هذه الجريمة
سـ ـ ـ ــوى بـ ــاه ـ ـت ـ ـمـ ــام دولـ ـ ـ ـ ــي ض ـئ ـي ــل،
مقارنة باالهتمام بحادثة باريس.
فـ ـ «أي حــادثــة تشهدها دولــة غربية
ك ـ ـبـ ــرى سـ ـتـ ـس ــاع ــد ف ـ ــي اس ـت ـق ـط ــاب
االهـتـمــام أكـثــر مــن أي ح ــدث دمــوي
ناء في
آخر يشهده أي جزء من بلد ٍ
القارة األفريقية».

مراسم تشييع أحــد الرسامني الذين
قتلوا في االعتداء على الصحيفة.
ّ
م ــن ج ـه ـت ــه ،ع ــل ــق ال ـب ــاب ــا فــرنـسـيــس
عـلــى مــوضــوع ال ــرس ــوم فــي صحيفة
ً
«شارلي إيبدو» ،أمس ،قائال إن حرية
الـتـعـبـيــر ه ــي «ح ــق أس ــاس ــي» لكنها
ال تعني «إهــانــة معتقدات اآلخــريــن».
وقــال الـبــابــا ،خــال مؤتمر صحافي،
فـ ــي الـ ـط ــائ ــرة الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـق ـلــه مــن
ع ــاص ـم ــة س ــري ــان ـك ــا ك ــول ــوم ـب ــو إل ــى
مــانـيــا ،عــاصـمــة الفيلبني «ال يمكن
استفزاز أو إهانة معتقدات اآلخرين،
أو الـتـهـكــم عـلـيـهــا» .وم ــع تــأك ـيــده أن
حرية التعبير «حــق أساسي» إال أنه
قــال إنـهــا يجب أن تـمــارس «مــن دون
إهانة اآلخرين».
أم ــا أن ـق ــرة ال ـت ــي ت ـب ــدو ال ـي ــوم كــأنـهــا
مـ ـ ــن املـ ـعـ ـنـ ـي ــن األوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ب ــال ـق ـض ـي ــة
الفرنسية ،لرغبتها بريادة القضايا
التي ّ
تمس اإلس ــام واملسلمني ،فهي
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ،أمـ ـ ـ ــس ،رفـ ـضـ ـه ــا م ـص ـط ـلــح
«اإلرهــاب اإلسالمي» الذي استخدمه
رئـيــس الـ ــوزراء االســرائـيـلــي بنيامني
ً
ن ـت ـن ـيــاهــو ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أنـ ــه «يـتـســم
بــاإلســامــوفــوب ـيــا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
حـ ــرص ف ـيــه ق ـ ــادة ال ـع ــال ــم ال ـب ــارزي ــن،
وف ــي مـقــدمـتـهــم الــرئ ـيــس الـفــرنـســي،
فــرانـســوا هــوالنــد ،على االمـتـنــاع عن
ربط األحداث اإلرهابية التي شهدتها
باريس ،باإلسالم» ،بحسب املتحدث
باسم الرئاسة التركية ،ابراهيم كالني.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

أوالد الفقيد إميلي زوجة نزيه سعد
وعائلتها
لينا زوجة شربل حواط وعائلتها
سمر زوجة جوزف خوام وعائلتها
حنا وزوجته اناستازيا وعائلته
ابن شقيقته مروان عبد الكريم مطر
وعائلته
وعـ ـم ــوم عـ ــائـ ــات :ب ــرت ـق ــش ،ع ـب ــود،
س ـع ــد ،ح ـ ــواط ،خ ـ ــوام ،ب ــارك ــر ،مطر
وان ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـجــر
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـح ــزن
واألسـ ــى فـقـيــدهــم ال ـغــالــي املــأســوف
عليه املرحوم

إميل حنا برتقش

امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى أم ــس
ال ـخ ـم ـي ــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  15ك ــان ــون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي  2015م ـت ـم ـم ــا واجـ ـب ــات ــه
الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل بـ ــال ـ ـصـ ــاة ل ـ ــراح ـ ــة ن ـف ـســه
الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم
الجمعة  16الجاري في كنيسة نياح
السيدة األرثوذكسية ـ ـ رأس بيروت،
شارع املكحول.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
صالون الكنيسة ابتداء من الساعة
العاشرة صباحًا ولغاية السادسة
م ـســاء غـ ـدًا ال ـس ـبــت  17ال ـج ــاري في
صـ ـ ــالـ ـ ــون كـ ـنـ ـيـ ـس ــة نـ ـ ـي ـ ــاح الـ ـسـ ـي ــدة
األرثوذكسية ـ ـ رأس بيروت ،شارع
املكحول ابتداء من الساعة الحادية
عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة
مساء.

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

ذكرى أسبوع
املأسوف عليه املرحوم

ّ
املربي فيصل شرارة

مدير ثانوية الغبيري سابقًا
أمني سر لجنة الكولوكيوم
في وزارة التربية سابقًا
والـ ــده :امل ــرح ــوم ال ـحــاج عـبــد األمـيــر
فياض شرارة
وال ــدت ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـحــاجــة فــريــدة
الشيخ عبد األمير شرارة
زوجـ ـ ـت ـ ــه :املـ ــربـ ـ ّـيـ ــة أن ـ ـسـ ــام ت ـح ـســن
شرارة
اب ـ ـ ـنـ ـ ــاه :امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس سـ ـ ـ ــاري زوجـ ـت ــه
ريا ّ
اإلعالمية ّ
رمال وسني
ابنته :سحر زوجة طريف بيضون
أش ـ ـقـ ــاؤه :إحـ ـس ــان زوجـ ـت ــه ســام ـيــة
منيمنة
الحاج فياض زوجته وفاء رضا
املرحوم محمد زوجته غادة شرارة
واصف زوجته هيام دلول
شقيقاته :هـيــام زوج ــة بهجت بزي
(أبو وسيم)
ع ـفــاف زوجـ ــة ع ـلــي إس ـمــاع ـيــل (أب ــو
زياد)
أحالم أرملة املرحوم الدكتور فاروق
عواضه
جنان زوجة املهندس محمد الشيخ
محسن شرارة
أشقاء زوجـتــه :مهاب زوجته رائــدة
داغر
وسيم زوجته رانية كحول
شقيقة زوج ـتــه :س ــاف زوج ــة علي
شرارة
وت ـقــام ذك ــرى أس ـبــوع فــي بـنــت جبيل
نـهــار االح ــد فــي  2015/1/18الساعة
العاشرة صباحًا في مجمع املرحوم
الحاج موسى عباس
اآلسفون :آل شرارة ،بيضونّ ،
رمال،
م ـن ـي ـم ـنــة ،رض ـ ــا ،دلـ ـ ــول ،إس ـمــاع ـيــل،
بزي ،داغــر ،كحول ،البزري ،عواضة
وعموم أهالي بنت جبيل.

ذكرى أربعين
بمناسبة الذكرى األربعني لوفاة

سعيد عقل

ت ــدع ــو جــام ـعــة س ـي ــدة ال ـل ــوي ــزة إلــى
املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـ ـقـ ــداس الـ ـ ــذي ي ـقــام
لراحة نفسه ،يوم الجمعة  23كانون
الـثــانــي  ،2015الـســاعــة  12:00ظهرًا
فـ ــي ق ــاع ــة عـ ـص ــام فـ ـ ــارس فـ ــي ح ــرم
الجامعة ـ ـ ـ ذوق مصبح.

يصادف يوم االثنني  19كانون
الثاني ذكرى مرور أربعني يومًا

على وفاة املرحوم
الحاج أسد الجرمقاني

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

اعالنات
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زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه :الـ ـ ـح ـ ــاج ـ ــة أحـ ـ ـ ـ ــام ح ـســن
الجرمقاني
ابنته :تانيا الجرمقاني
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ـصـ ــار ،ال ـش ـيــخ
أديب ،الشيخ محمد ،الشيخ كمال
واملرحوم الشيخ منصور
وب ـ ـهـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـل ــى آيـ ـ ــات مــن
ال ــذك ــر الـحـكـيــم ع ــن روح ــه الـطــاهــرة
فــي الـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر في
حسينية آل برجاوي ـ ـ الجناح.
اآلسـفــون :آل الجرمقاني وآل حسن
وآل الدعجة
وعموم أهالي صلخد (السويداء)
وأهالي عرمتى والسكسكية

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة رقم 2014/741
املنفذ :جرجس مخايل الـخــوري وكيله
املحامي بسام ابي فاضل
املنفذ عليها :حلوة اسعد موسى ارملة
رزق الله الخوري ـ ـ بواسطة رئيس القلم.
السند التنفيذي :حكم الغرفة االبتدائية
الـ ـت ــاسـ ـع ــة فـ ــي جـ ـب ــل لـ ـبـ ـن ــان ـ ـ ـ ـ ـ املـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ
رق ــم  2014/210ـ ـ ـ ـ ت ــاري ــخ 2014/5/16
والقاضي باعتبار ان العقار رقــم 1554
نــابـيــه غـيــر قــابــل للقسمة الـعـيـنـيــة بني
ال ـش ــرك ــاء وب ــإزال ــة ال ـش ـيــوع ف ـيــه بينهم
عــن طريق طرحه للبيع بــاملــزاد العلني
للعموم لصالحهم ام ــام دائ ــرة التنفيذ
املـ ـخـ ـتـ ـص ــة ع ـ ـلـ ــى ان يـ ـعـ ـتـ ـم ــد اسـ ــاسـ ــا
للطرح فــي املــزايــدة االول ــى املبلغ املقدر
مــن الـخـبـيــر وال ـبــالــغ  /124500/دوالر
اميركي وبتوزيع ناتج الثمن والرسوم
واملصاريف بني الشركاء بنسبة ملكية
ك ـ ــل م ـن ـه ــم ب ـح ـس ــب ق ـ ـيـ ــود ال ـص ـح ـي ـفــة
العينية.
تاريخ محضر الوصف2014/10/16 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2014/10/29 :
العقار املطروح للبيع :كامل العقار رقم
 1554نابيه قطعة ارض قسم منها بعل
وقسم اخر خربة قديمة والقسم الثالث
ضمنه اشجار مثمرة من تينة وخوخة
وشـجــرة تــوت مساحته  415م.م .يحده
غــربــا الـعـقــاران رقــم  1553و 1558شرقًا
ً
العقار رقــم  1551شماال طريق والعقار
رق ــم  1555جـنــوبــا ال ـع ـق ــاران رق ــم 1552
و 8553وطريق عام .اظهرت حدود هذه
العقار وفقًا لخريطة التحديد وال يوجد
تـجــاوز باملحضر الفني رقــم 96/1731
بملفه .يشترك بملكية العقار رقم .1553
قيمة التخمني والطرح/124500/ :دوالر
أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
فيه  2015/2/6الساعة العاشرة صباحًا
امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي محكمة
امل ــن .فعلى راغ ــب الـشــراء ان ي ــودع قبل
املـبــاشــرة بــاملــزاد قيمة الـطــرح أو تقديم
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة وخـ ــال ثــاثــة ايـ ــام تلي
االحــالــة ،عليه اي ــداع كــامــل الثمن تحت
طــائ ـلــة اعـ ـ ــادة املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 44م2013/
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املحامي رامي باسيل
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ايـ ـل ــي لـ ـئ ــون ق ــوج ــه ي ــان
بواسطة رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت.
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـي ــروت بــرقــم 2012/434
ً
تـ ــاريـ ــخ  2013/3/14ت ـح ـص ـي ــا لــديــن
الجهة املنفذة البالغ /14498000/ل.ل.
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز2012/3/8 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2012/3/13 :
العقار املطروح للبيع 480 :سهم حصة
املنفذ عليه فــي القسم  B 21مــن العقار
 5156بــرج حمود مساحته 55م 2يحده
ً
غربًا وجنوبًا امالك عامة شرقًا وشماال
العقار  138يحتوي على مدخل وغرفة
ودار وم ـط ـب ــخ وحـ ـم ــام ومـ ـم ــر وش ــرف ــة
يشترك بملكية الحق رقم  Iو III Bراجع
الحق واحد بخصوص حقوق االنتفاع
واالرتفاق وغيرها راجع القسم واحد ان
هذا الحق خاضع لنظام ملكية الطوابق
ورد عـقــد بـيــع حـصــة ايـلــي لـئــون قوجه
يان ملصلحة اركا لئون قوجه يان اعيد
لضم الوكالة التأجيرية والثمن ورد عقد
البيع اعاله واعيد لوجود حجز تنفيذي
ّ
صرحت اركا لئون قوجه يان بأنها تقيم
في القسم املــذكــور وانها اشترت حصة
املنفذ عليه شقيقها.
قيمة التخمني/7000/ :دوالر أميركي
قيمة الطرح /4200/ :دوالر أميركي
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
فيه  2015/2/6الساعة العاشرة صباحًا

