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العالم
◄ وفيات ►

◄ إعالنات رسمية ►

تقرير

المصري»
املنطقة ،ما أدى إلى إصابة طاقميها،
ول ـ ــم ي ـت ـم ـكــن أح ـ ــد م ــن الـ ــوصـ ــول إل ــى
م ـن ـط ـقــة ال ـك ـم ــن إال ب ـع ــد االس ـت ـعــانــة
بخبراء املتفجرات وتأمني الطريق أمام
أربع ساعات.
الوحدات ،أي بعد نحو ُ
وبـحـســب اإلحـ ـص ــاءات ،نـقــل نـحــو 15
م ـصــابــا إلـ ــى مـسـتـشـفـيــات ال ـعــريــش،
فيما نـقــل مــن كــانــوا فــي حــالــة خطرة
إل ـ ـ ــى امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فــي
ال ـق ــاه ــرة ،وت ـف ـيــد امل ـع ـلــومــات األول ـي ــة
بــأن رتــب شهداء األمــن ضابطان و16
مجندًا وعسكريًا.
ه ــذا ال ـه ـجــوم الـ ــذي يـمـثــل ثــانــي عمل
إرهــابــي ضـخــم فــي سـيـنــاء مـنــذ بــدايــة
الـعــام الـجــاري ،يأتي تزامنًا مــع زيــارة
وفد حركة «حماس» برئاسة إسماعيل

أكدت مصادر مصرية أن
العملية لن تؤثر في
سير التفاهمات

هنية ملـصــر ،علمًا بأنها امل ــرة الثالثة
ال ـتــي ي ـتــزامــن فـيـهــا عـمــل إره ــاب ــي مع
زي ـ ـ ــارة وفـ ــد «ح ـ ـمـ ــاس» الـ ـت ــي ت ـح ــاول
ّ
تسهل الحركة
الـتــوصــل إلــى اتـفــاقــات
على معبر رفــح ،باإلضافة إلــى توفير
احـ ـتـ ـي ــاج ــات غ ـ ــزة عـ ــن ط ــري ــق م ـصــر.
ل ـك ــن مـ ـص ــادر م ـص ــري ــة ،ت ـح ــدث ــت إل ــى
«األخ ـب ــار» ،أك ــدت أن الـهـجــوم الجديد
«لــن ّ
يغير املــوقــف مــن حـمــاس ،خاصة
أن هناك تعهدات ُ ّبمراقبة الحدود من
الجانبني بشدة ،نفذ جزء كبير منها،
ً
وفعال ساعدت في ّ
الحد من العمليات
الـتــي كــانــت تستهدف ق ــوات األم ــن في
رفح والشيخ زويد».
أمــا على صعيد الــزيــارة الحمساوية،
فـتـنـقــل م ـص ــادر فـلـسـطـيـنـيــة أن ــه رغــم
التوتر الجاري جراء العملية ،فقد كان
حدوثها متوقعًا ،خاصة أن «داعــش»
يرفض التقاء املصالح بــن «حماس»
وم ـصــر ،فــي وق ــت طلبت فـيــه األخـيــرة
مــن الحركة أن يكون إتـمــام املصالحة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ش ــرط ــا أس ــاسـ ـي ــا قـبــل
البحث في امللفات األخرى .في املقابل،
ّ
ردت «ح ـمــاس» بأنها ال تمانع إتمام
املـصــالـحــة وف ـقــا لــات ـفــاقــات املــاضـيــة،
م ـ ـشـ ــددة عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة حـ ــل مـشـكـلــة
مــوظـفـيـهــا ال ــذي ــن يـتـقــاضــون أنـصــاف
رواتـ ـ ـ ـ ـ ــب ،م ـ ــع وق ـ ـ ــف رئ ـ ـيـ ــس ال ـس ـل ـطــة
مـحـمــود ع ـبــاس اإلج ـ ـ ــراءات الـعـقــابـيــة
ض ــد غـ ـ ــزة ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أنـ ـه ــا تـعـطــي
امل ـصــريــن «ت ـفــوي ـضــا» بـحــل «الـلـجـنــة
اإلداري ـ ـ ــة» ال ـتــي أزع ـج ــت الـسـلـطــة ،في
حال ّ
طبقت األخيرة الشروط الواجبة
عليها.
ً
مساء ،صدر بيان عن
وفي وقت الحق
«حـمــاس» قالت فيه إن رئيس املكتب
السياسي للحركة وع ــددًا مــن أعضاء
امل ـك ـتــب ف ــي ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج الـتـقــوا
«رئـيــس املـخــابــرات الـعــامــة املـصــريــة»،
مؤكدين له «حــرص الحركة على أمن
واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ج ـم ـه ــوري ــة م ـص ــر وعـ ــدم
ال ـس ـمــاح بــاس ـت ـخــدام ق ـطــاع غ ــزة بــأي
صــورة من الصور للمساس بأمنها».
واستجابة لــاشـتــراط املـصــري ،أعلن
الوفد استعداده «لعقد جلسات حوار
مع حركة فتح في القاهرة فورًا إلبرام
اتـ ـف ــاق وت ـح ــدي ــد آلـ ـي ــات ت ـن ـف ـيــذه ،مــع
تأكيد اسـتـعــداد حـمــاس لحل اللجنة
ًَ
اإلداريــة فــورا وتمكني حكومة الوفاق
الوطني من ممارسة مهماتها وإجراء
االنـتـخــابــات ،على أن يعقب ذلــك عقد
مؤتمر ّ
موسع للفصائل الفلسطينية
ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،ب ـهــدف تـشـكـيــل حكومة
وحـ ــدة وط ـن ـيــة ت ـتــولــى مـســؤولـيــاتـهــا
تجاه الشعب الفلسطيني».

الكاتالونيون
في الشوارع
تأييدًا لالنفصال
احتفل الكاتالونيون ،أمــس ،بيومهم
ال ــوط ـن ــي« ،ال دي ـ ـ ــادا» ،ف ــي ت ـظــاهــرات
حـ ـ ــاشـ ـ ــدة كـ ـم ــا فـ ـ ــي كـ ـ ــل ع ـ ـ ــام م ـنــذ
 ،2012أمــا املختلف هــذه السنة فهو
استغالل االنفصاليني لذلك التاريخ
بـهــدف إظ ـهــار حـجــم قــوتـهــم وتأكيد
اس ـت ـم ــراره ــم ب ــاالس ـت ـف ـت ــاء ال ـجــدلــي
الذي سيجرى بعد ثالثة أسابيع ،في
مقابل عرقلة الحكومة املركزية له.
وي ـع ـت ـب ــر «االن ـ ـف ـ ـصـ ــال ـ ـيـ ــون» أن «ال
ديـ ـ ــادا» الـ ــذي اح ـت ـف ـلــوا ب ــه أمـ ــس ،قد
يـكــون األخ ـيــر قـبــل االسـتـقــال الــذي
تــريــد حـكــومــة كــارلـيــس بيغديمونت
إعالنه في الساعات ال ـ  48التي تلي
االستفتاء في األول من تشرين األول
املقبل ،في حال حصولها على تأييد
األغلبية .وبالرغم من معارضة مدريد
ال ـشــديــدة ،إال أن بيغديمونت أصــر،
أمس ،على أنه ال يزال هناك « 20يومًا
والتعبئة التي كانت وراء هذه العملية
ثابتة» .وتابع رئيس إقليم كاتالونيا
أن «عدم إجراء االستفتاء ليس خيارًا
بالنسبة إلينا» ،رغــم وصــول التوتر
م ــع الـحـكــومــة املــركــزيــة إل ــى درج ــات
خطرة مع إصدار املحكمة الدستورية
اإلسـبــانـيــة ،األس ـبــوع املــاضــي ،ق ــرارًا
بتعليق االستفتاء بعد طعن قضائي
من رئيس الوزراء اإلسباني ،ماريانو
راخوي.
مــن جهته ،ق ـ ّـدم راخ ــوي ،أم ــس ،عبر
موقع «تويتر» تمنياته بعيد «حرية
وت ـ ـعـ ــايـ ــش واحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام لـ ـك ــل س ـك ــان
كــاتــالــونـيــا» ،وذل ــك بـعــدمــا ك ــرر ،قبل
يـ ــومـ ــن ،ق ــول ــه إن «االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء لــن
يحصل وسأقوم بكل شيء الزم من
أجل ذلك ،ألن هذا واجبي».
فــي األث ـنــاء ،ب ــدأت السلطات التحرك
ملنع االستفتاء في كاتالونيا التي تعد
 7.5ماليني نسمة ،وتوازي مساحتها
مساحة بلجيكا وتشكل  20في املئة
من إجمالي الناتج الداخلي اإلسباني.
وفـ ـت ــح الـ ـقـ ـض ــاء األس ـ ـب ـ ــوع امل ــاض ــي
تحقيقًا استهدف رئـيــس كاتالونيا
وأعضاء حكومته ملعرفة ما إذا كانوا
قد ارتكبوا جنح «عصيان واختالس
أم ــوال عــامــة» .وده ــم ال ـحــرس املــدنــي
مطبعة ومكاتب صحيفة «إل فايينك»
في مدينة فالس في إقليم كاتالونيا،
بعد االشتباه بطبعها بطاقات متعلقة
باستفتاء تقرير املصير املحظور.
(األخبار ،أ ف ب)
أظهر «االنفصاليون» قوتهم مع
تظاهر مئات اآلالف منهم أمس (أ ف ب)

إنا لله وإنا اليه راجعون
رئـيــس املجلس اإلســامــي الشيعي
األعلى
آيــة الله سماحة اإلمــام الشيخ عبد
األمـ ـي ــر ق ـب ــان وآل ال ـف ـق ـيــد يـنـعــون
اليكم
سماحة الشيخ محمد يوسف مغنية
وال ــدت ــه امل ـغ ـفــور لـهــا ال ـحــاجــة رقـيــة
كمال
أوالده :املهندس علي ـ ـ هبة وزينب
أش ـقــاؤه :الـحــاج عبدالله ـ ـ املــرحــوم
الحاج مصطفى ـ ـ املرحوم الدكتور
حبيب ـ ـ االستاذ خليل
ال ـحــاجــة آس ـيــة (أم غ ـس ــان) ـ ـ ـ أرمـلــة
املرحوم الحاج عبدالله حدرج
زوج ـ ـتـ ــه الـ ـح ــاج ــة ف ــاطـ ـم ــة ،كــري ـمــة
املقدس الشيخ خليل ياسني
وقد ووري الثرى في جبانة روضة
الشهيدين
تقبل التعازي في حسينية الحسني
بــن علي (ع) (وق ــف املــرحــوم الحاج
أبــو ري ــاض الخنسا) ـ ـ قــرب ساحة
ال ـغ ـب ـيــري ي ــوم االربـ ـع ــاء  13أي ـلــول
 2017مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة حـتــى
السادسة عصرًا (للرجال والنساء)
ستقام ذكــرى أسـبــوع فــي حسينية
بلدته طيردبا يوم الجمعة  15أيلول
 2017ال ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة وال ـن ـصــف
عصرًا
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسـفــون :آل مغنية ـ ـ آل ياسني ـ ـ آل
حــدرج ـ آل شمس الدين ـ ـ آل كمال ـ
آل نحال وعموم أهالي بلدة طيردبا

انتقل الى رحمة ربه تعالى
املرحوم الحاج حيدر عبد اللطيف جابر
أوالده :ال ـق ــاض ــي ال ــدك ـت ــور ول ـي ــد ـ ـ
محمد
بناته :زينه ـ ـ ريما ـ ـ روال ـ ـ أماني
تقبل التعازي اليوم الثالثاء املوافق
 12أيلول في منزل املــرحــوم الكائن
فــي النبطيه بجانب مبنى البلديه
ـ ـ ـ ويـ ــوم األربـ ـع ــاء ف ــي ال ـثــالــث عشر
مــن أي ـلــول فــي الجمعية االســامـيــه
للتخصص والـتــوجـيــه العلمي في
بيروت جانب مبنى أمن الدوله ـ ـ من
ً
مساء.
الثالثه حتى السابعه
اآلسفون  :آل جابر آل حجازي
وعموم أهالي النبطيه

انا لله وانا اليه راجعون
انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية
الحاجة سعاد علي اسماعيل
زوجة الحاج محمود قاسم الحسني
اوالدها املهندس غسان ،املقدم علي
والحاج حسام
بـ ـن ــاتـ ـه ــا امل ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــة هـ ـ ـ ــدى زوجـ ـ ــة
املحامي علي فصاعي
ف ــاطـ ـم ــة زوج ـ ـ ـ ــة ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور س ـع ـيــد
اللقيس
زينب زوجة الدكتور جمال حايك
الحاجة صباح زوجة األستاذ احمد
كوثراني
امل ـه ـن ــدس ــة نـ ـ ــدى زوج ـ ـ ــة امل ـه ـن ــدس
نضال كبار
نجوى زوجة املهندس فادي مغنية
وبهذه املناسبة تتلى اي من الذكر
ال ـح ـك ـيــم ع ــن روح ـه ــا ال ـط ــاه ــرة في
مركز جمعية التخصص والتوجيه
العلمي فــي الــرمـلــة الـبـيـضــاء خلف
م ـقــر أم ــن ال ــدول ــة ي ــوم االربـ ـع ــاء 13
ايلول  2017من الساعة الثالثة بعد
الظهر حتى السادسة مساء.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ال ـح ـس ــن ،اسـمــاعـيــل
وعموم اهالي القنطرة.
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زوجةالفقيد :مرسيدس حنا يزبك
أب ـ ـنـ ــاؤه :ج ــوزي ــف ح ــدي ــد وزوج ـت ــه
دنيز غازي وعائلتهما
نـ ـبـ ـي ــل حـ ــديـ ــد وزوجـ ـ ـت ـ ــه دب ـ ـ ـ ــرا آن
فيليبس وعائلتهما
غ ـســان حــديــد وعــائـلـتــه ف ــي الــوطــن
واملهجر
عمر حديد وزوجـتــه راحـيــل القارح
وعائلتهما في الوطن واملهجر
زيـ ــاد حــديــد وزوجـ ـت ــه شـ ــارو يمني
وعائلتهما
ابنتاه :هند زوجــة املهندس لويس
ال ــدويـ ـه ــي وع ــائ ـل ـت ـه ــا فـ ــي ال ــوط ــن
واملهجر
أمل إيلي حديد
ينعون إليكم
األستاذ إيلي يوسف حديد
َ
سـ ُـي ـح ـتــفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نفسه
ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء  12أي ـل ــول الـســاعــة
الخامسة بعد الظهر في كنيسة مار
مارون ـ بيادر رشعني قضاء زغرتا.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي الـ ـث ــاث ــاء
واألرب ـ ـعـ ــاء  12و 13الـ ـج ــاري طيلة
ال ـن ـه ــار وب ــاق ــي أي ـ ــام األسـ ـب ــوع من
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة عـ ـ ـش ـ ــرة ح ـتــى
ً
مساء في منزل الفقيد في
السابعة
بيادر رشعني.

انتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
مهى عبد الرحمن طبارة
زوج ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور مـ ـنـ ـي ــر ش ــري ــف
الخطيب
والـ ـ ــدهـ ـ ــا :امل ـ ــرح ـ ــوم الـ ـق ــاض ــي عـبــد
الرحمن طبارة
ّ
والدتها :فاطمة بلوز
أوالده :ج ـ ـ ــال وش ـ ــري ـ ــف وه ـ ـ ــادي
وجالل
شقيقتها :ســوســن زوج ــة الــدكـتــور
زهير طبارة
اوالد ع ـم ـهــا :ام ــن والـ ـح ــاج محمد
علي واملهندس اسامة طبارة
ّ
خالها :الحاج عمر بلوز
تقبل التعازي اليوم الثالثاء املوافق
في  12ايلول  2017م
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
بعد الظهر حتى الـســاعــة السابعة
ً
مساء
في قاعة شهاب غاردن – ملك شهاب
– الوردية الحمراء
ّللفقيدة ّالرحمة ولكم االجر والثواب
انا لله وانا اليه راجعون
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وق ـ ـ ــدره :آل
طبارة والخطيب وحموية ويوسف
والبيطار
وب ـلــوز وغــزيــري والـبــابــا وحسونة
واملأمون

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
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اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فيصل مكي
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/2626
امل ـن ـف ــذ :فــرن ـس ـب ـنــك ش.م.ل .ـ ـ ـ ـ وكـيـلــه
املحامي حبيب مزهر.
املنفذ عليه :سعيد حسن املاروق.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض سكني
مـ ــع م ـل ـح ــق ت ـع ــدي ـل ــي ل ـع ـق ــد الـ ـق ــرض
وعقدا بوليصة تأمني وكشف حساب
بقيمة  /1020783.02/دوالر امريكي
والفوائد واللواحق.
تاريخ التنفيذ2016/11/17 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/11/23 :
تاريخ قرار الحجز2017/1/21 :
تاريخ تسجيله2017/2/3 :
تاريخ محضر الوصف2017/2/21 :
تاريخ تسجيله2017/3/3 :
ب ـ ـيـ ــان مـ ــواص ـ ـفـ ــات الـ ـعـ ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح
لـلـبـيــع :الـقـســم رق ــم  5م ــن ال ـع ـقــار رقــم
 3244رأس بيروت مدخل وصالونني
وط ـع ــام تـشـكــل قـطـعــة واح ـ ــدة وغــرفــة
جـ ـل ــوس وث ـ ـ ــاث غ ـ ــرف ن ـ ــوم وم ـط ـبــخ
وخ ـ ـمـ ــس ح ـ ـمـ ــامـ ــات وم ـ ـ ـمـ ـ ــران وس ــت
شرفات وحــوض زهــور ولــدى الكشف
الـحـســي تـبــن ان املــواص ـفــات مطابقة
ملندرجات االفادة العقارية .وان القسم
املذكور مشغول من املنفذ عليه ينتفع
بـ ـمـ ـسـ ـت ــودع ف ـ ــي ال ـس ـف ـل ــي وب ـم ــوق ــف
سيارة في االرضي.
مساحة القسم /245/م.م.
حــدود العقار  3244رأس بـيــروت :من
الغرب العقارين رقم  3242و 3242ومن
الشرق أمالك عامة ومن الشمال امالك
عامة ومن الجنوب العقار رقم .3245
ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـمــن /1225000/ :دوالر
أميركي.
قيمة الـطــرح املـحــدد مــن رئـيــس دائــرة
ت ـن ـف ـي ــذ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت/735000/ :دوالر
أميركي.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان اجــرائ ـهــا يــوم
االرب ـ ـع ـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع ف ـي ــه 2017/10/4
الـســاعــة ال ـعــاشــرة صـبــاحــا فــي مكتب
رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بـيــروت فــي قصر
عدل بيروت.
تـ ـط ــرح ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ب ــامل ــزاد
ال ـع ـل ـنــي ل ـل ـمــرة االولـ ـ ــى ال ـق ـســم رقـ ــم 5
م ــن ال ـع ـق ــار رقـ ــم  3244رأس ب ـي ــروت
امل ــوص ــوف اعـ ـ ــاه .ف ـع ـلــى ال ــراغ ــب في
الشراء تنفيذًا الحكام املواد  973و978
و 983م ــن اصـ ــول امل ـحــاك ـمــات املــدنـيــة
ان يـ ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ـ ــرة تنفيذ
ب ـيــروت قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة لــدى
ص ـن ــدوق ال ـخــزيـنــة او اح ــد امل ـصــارف
املـقـبــولــة مبلغًا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـطــرح،
أو يـقــدم كـفــالــة مـصــرفـيــة تضمن هــذا
املـبـلــغ ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـقــام مـخـتــار له
فــي نـطــاق ال ــدائ ــرة ان لــم يـكــن لــه مقام
ف ـي ــه او ل ــم ي ـس ـبــق ل ــه ان ع ــن مـقــامــا
مختارًا فيه واال عد قلم الدائرة مقامًا
مختارًا له وعليه ايضًا في خالل ثالثة
اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة،
اي ــاع كــامــل الثمن بــاســم رئـيــس دائــرة
التنفيذ في صندوق الخزينة أو احد
املـصــارف املقبولة تحت طائلة اعــادة
املـ ــزايـ ــدة ب ــزي ــادة ال ـع ـش ــر ،واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه كــذلــك دف ــع الثمن
والرسوم والنفقات بما فيه رسم داللة
خمسة بــاملــايــة مــن دون حــاجــة النــذار
او طلب وذلــك خــال عشرين يومًا من
تاريخ صدور القرار باالحالة للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نسرين حصروني

