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إعالنات
◄ وفيات ►

تقرير

ّ
الرباط تقدم ورقة «البوليساريو» لترامب:

لنتعاون ضد إيران
جدد المغرب ،عبر زيارة وزير
خارجيته لواشنطن ،االتهامات
إليران بدعم جبهة «البوليساريو».
وفيما ترى الرباط في إدارة ترامب
فرصة لتحقيق مكاسب في
قضة الصحراء الغربية ،نفت طهران
بشدة تجديد االتهامات

بوريطة:
حل مشكلة
الصحراء
سيساعد على
التصدي إليران
(أ ف ب)

ب ـ ــدت لـ ـ ـق ـ ــاءات وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
امل ـ ـغـ ــربـ ــي نـ ــاصـ ــر ب ـ ــوريـ ـ ـط ـ ــة ،فــي
واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ،أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،مــع
وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي مايك
بومبيو ،ومستشار األمن القومي
ج ـ ـ ــون ب ـ ــولـ ـ ـت ـ ــون ،وت ـص ــري ـح ــات ــه
عـشـيــة ال ــزي ــارة ،قـ ــرارًا مــن الــربــاط
باالنخراط في التصعيد األميركي
ض ـ ـ ــد إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران .تـ ـصـ ـعـ ـي ــد ت ـس ـع ــى
واشـنـطــن فــي تفعيله عـبــر أوســع
مروحة من الحلفاء ،بهدف زيادة
الـ ـضـ ـغ ــوط مـ ــن جـ ـه ــة ،وااللـ ـ ـت ـ ــزام
ال ـ ـصـ ــارم ل ـل ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة
املقبلة ،لجعل فاعليتها أمضى.
منذ مدة ،يبدو املغرب على مسافة
من الصراعات الدائرة في املنطقة،
وخصوصًا حرب اليمن التي جمد

مشاركته فيها دون إعــانــه ذلــك،
إثــر توتر في العالقة مع الرياض
بــدأ منذ رفــض الــربــاط االنضمام
إلــى السعودية فــي مقاطعة قطر.
ل ـكــن ال ــرب ــاط ،م ـنــذ أيـ ــار امل ــاض ــي،
ب ــدأت حملة عـلــى إيـ ــران ،لــم تفهم
خلفيتها بــوضــوح ،بعد أن أعلن
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة امل ـغ ــرب ــي قـطــع
العالقات مع طهران بعد ساعات
ف ـقــط م ــن زيـ ـ ــارة قـ ــام ب ـهــا إلي ـ ــران.
ح ـي ـن ـهــا ق ـ ــال ب ــوريـ ـط ــة إن بـ ــاده
س ـح ـبــت س ـف ـيــرهــا ل ـ ــدى طـ ـه ــران،
وإن ـ ـهـ ــا ت ـم ـل ــك أدل ـ ـ ــة دام ـ ـغـ ــة عـلــى
ت ــورط إي ــران وح ــزب الـلــه فــي دعم
«البوليساريو» من طريق إحدى
ال ـ ـس ـ ـفـ ــارات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة فـ ــي دولـ ــة
عــربـيــة لــم يـسـمـهــا .ك ــان املـقـصــود
بــالــدولــة الـعــربـيــة ال ـج ــزائ ــر ،الـتــي
س ـ ــارع ـ ــت إلـ ـ ــى خـ ـف ــض تـمـثـيـلـهــا
الــدب ـلــومــاســي ردًا عـلــى اتـهــامــات
جارتها املغربية .يومها قــرأ كثر
التحرك املغربي في إطار استثمار
اسم إيران في الصراع والخالفات
م ــع الـ ـج ــار الـ ـج ــزائ ــري ،لـتـحـقـيــق
مكاسب في ملف صراع الصحراء
الغربية.
ال يـنـفــي ل ـج ــوء املـمـلـكــة املـغــربـيــة
ال ـي ــوم إل ــى إدارة دون ــال ــد تــرامــب
ل ــ«امل ـس ــاع ــدة» ف ــي الـ ـن ــزاع ،الـبـعــد

جددت إيران نفيها
التهامات الرباط بدعم
«البوليساريو»

ال ـ ــذي ذك ـ ــر إب ـ ــان انـ ـ ـ ــدالع األزم ـ ــة.
لكنه يــوضــح أكـثــر حــاجــة الــربــاط
إلــى تـعــاون مـتـبــادل مــع واشنطن
عبر ورق ــة «الـبــولـيـســاريــو» .هكذا
يستغل النظام املغربي االستنفار
الـ ـت ــرامـ ـب ــي ضـ ــد ط ـ ـه ـ ــران ،لـيـعـلــن
اسـتـعــداده للتجاوب مــع مشروع
ال ـب ـيــت األب ـي ــض لـلـتـصـعـيــد .فكل
ورق ـ ــة ت ـض ــاف إلـ ــى امل ـل ـف ــات الـتــي
يعدها فريق ترامب بوجه إيــران،
ت ـ ـ َـع ـ ـ ّـد م ـك ـس ـب ــا ج ـ ــديـ ـ ـدًا ل ـت ـك ـث ـيــف
الضغوط .ومهما كان دور الرباط
محدودًا في التأثير بالحملة ،فهو
بالحد األدن ــى يسهم فــي تطويق
طهران إعالميًا ودبلوماسيًا .من
جانبها ،ال تجد اململكة املغربية
فرصة أفضل من اإلدارة األميركية

ّ
تنكب على مواجهة
الحالية التي
طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ،لـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـزج اسـ ـ ـ ــم إي ـ ـ ـ ـ ــران فــي
م ـل ــف «الـ ـب ــولـ ـيـ ـس ــاري ــو» ال ـش ــائ ــك
والحساس بالنسبة إلــى املغرب،
ً
أمــا فــي إح ــداث اخـتــراق فــي ملف
ص ــراع الـصـحــراء الغربية املعقد.
وبـحـســب مـصــدر دبـلــومــاســي في
الرباط ،تحدث إلى وكالة «فرانس
بـ ـ ــرس» ،فـ ــإن ب ــوري ـط ــة وبــومـبـيــو
ب ـح ـثــا «ف ـ ــرص تــوس ـيــع ال ـت ـعــاون
األم ـنــي ال ـقــوي بــن الـبـلــديــن ،بما
في ذلك الجهود املشتركة الرامية
لــوضــع حــد لــدعــم إي ــران لــإرهــاب
وال ـت ـصــدي لـتــأثـيــرهــا ال ـض ــار في
املنطقة».
وحـ ـ ــاول ال ــوزي ــر امل ـغ ــرب ــي إع ـطــاء
زخـ ـ ـ ــم أكـ ـ ـب ـ ــر لـ ـلـ ـمـ ـل ــف ،مـ ـ ــن خـ ــال
وضـعــه االتـهــامــات لـطـهــران بدعم
«ال ـبــول ـي ـســاريــو» ف ــي إطـ ــار نـفــوذ
طهران في شمال أفريقيا .إذ قال
ب ــوريـ ـط ــة فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع مــوقــع
«بــرايـتـبــارت» األمـيــركــي اليميني
املتطرف ،عشية الــزيــارة ،إن «حل
مشكلة الصحراء سيساعد أيضًا
على االستقرار في شمال أفريقيا.
وه ــذا سيساعدنا عـلــى التصدي
لهجوم إيران» ،طالبًا من الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة «م ـ ـسـ ــاعـ ــدة» ب ـ ـ ــاده فــي
امللف.
املـ ــواقـ ــف امل ـغ ــرب ـي ــة الـ ـت ــي جـ ــددت
االت ـهــامــات إليـ ــران ،ع ــادت طـهــران
أم ــس ملــواجـهـتـهــا بــال ـن ـفــي .ورأى
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
اإلي ــران ـي ــة ب ـه ــرام قــاس ـمــي ،أن ما
أدلـ ــى ب ــه بــوري ـطــة «ل ـي ــس ف ـقــط ال
ي ـت ـســم ب ــال ـص ـح ــة ،ب ــل ه ــو ت ـك ــرار
م ـ ــن جـ ــديـ ــد ل ـل ـت ـه ــم ال ـ ـتـ ــي ت ـخ ــدم
س ـي ــاس ــة ال ـ ـعـ ــداء إلي ـ ـ ــران وت ــرم ــي
إلـ ــى ب ــث ال ـت ـفــرقــة وال ــوق ـي ـع ــة بني
ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم اإلس ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــي» .ووض ـ ـ ــع
قاسمي املــوقــف املغربي فــي إطــار
«ال ـت ـنــاغــم» مــع اإلدارة األمـيــركـيــة
الحالية «املناوئة ألفريقيا» ،نافيًا
االت ـه ــام ــات ب ـشــأن «ج ـه ــود إي ــران
لبسط النفوذ في أفريقيا» .وشدد
على أن عالقات طهران مع الــدول
األفــريـقـيــة «كــانــت وال ت ــزال قائمة
ع ـل ــى أسـ ـ ــس االح ـ ـ ـتـ ـ ــرام امل ـت ـب ــادل
للسيادة الوطنية وتعزيز ظروف
التعاون املشترك».

ان ـت ـق ـل ــت إلـ ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
فقيدتنا الغالية املرحومة
سلمى مصباح بك سالم
أوالده ــا صــائــب عبد الـكــريــم الزين
زوجته دورين خان أميريان
امل ــرح ــوم بــاســم عـبــد ال ـكــريــم الــزيــن
زوجته رنده أبي شاهني
أحفادها كريم ودانا باسم الزين
رامي وداني صائب الزين
شقيقها وليد سالم زوجته عائشة
الكيخيا
شقيقتاها يـســر س ــام أرم ـلــة أكــرم
اليوسف
املرحومة يمنى سالم
يصلى على جثمانها الطاهر ظهر
الـيــوم األرب ـعــاء  19أيـلــول  2018في
جامع البسطا التحتا حيث توارى
الثرى في جبانة الباشورة.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
والـثــانــي والـثــالــث يــومــي الخميس
والجمعة  20و 21أيـلــول  2018في
منزل الفقيدة الكائن في كليمنصو،
ش ـ ـ ــارع املـ ـي ــر عـ ـم ــر ،ن ــزل ــة م ــدرس ــة
الحكمة ،بناية  450املير عمر وذلك
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى
ً
مساء.
السابعة والنصف
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـضــاء ال ـل ــه وقـ ـ ــدره آل
سالم ،الزين وأنسباؤهم.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

قمة «الكوريتين» :حفاوة تنتظر النتائج
أجواء إيجابية ّ
خيمت على اليوم
األول لمحادثات كيم جونغ أون
ومون جاي إن ،حيث استقبلت
بيونغ يانغ الضيف الجنوبي بحفاوة
بالغة وسط هتافات شعبية
لـ«إعادة التوحيد»
أن ـ ـ ـهـ ـ ــى ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــان ال ـ ـك ـ ــوري ـ ــان
الشمالي والجنوبي ،كيم جونغ
أون ،ومـ ــون ج ــاي إن ،مـحــادثــات
الـيــوم األول مــن قمتهما الثالثة.
هـ ــذه االج ـت ـم ــاع ــات ال ـت ــي ت ـهــدف
بـ ــالـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ـ ــى إلـ ـ ــى إنـ ـع ــاش
املحادثات التي تراوح مكانها بني
بيونغ يــانــغ وواشـنـطــن فــي شأن
ن ــزع األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة فــي شبه
الجزيرة الكورية ،ومسألة إعالن

ن ـهــايــة رس ـم ـيــة ل ـل ـحــرب ال ـكــوريــة
( )1953-1950التي توقفت بهدنة
ت ــرك ــت ش ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة ف ــي حــالــة
ح ـ ـ ــرب ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن سـ ـت ــن ع ــام ــا،
إض ــاف ــة إل ــى م ـشــاركــة «ال ـش ـمــال»
في املشاريع االقتصادية وإعــادة
الربط بني الجارين .وفي مستهل
مـ ـح ــادث ــاتـ ـهـ ـم ــا ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـم ــرت
ساعتني فــي مقر «حــزب العمال»
الحاكم ،قال مون لكيم« :أنا مدرك
جدًا للثقل الذي نحمله» ،مضيفًا
أن ــه يـشـعــر «بـمـســؤولـيــة كـبـيــرة».
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن «الـ ـعـ ــالـ ــم ب ــأس ــره
يــراقــب ،وأرغــب في إظهار نتيجة
ال ـ ـسـ ــام واالزدهـ ـ ـ ـ ـ ــار ل ـل ـن ــاس فــي
أنـحــاء الـعــالــم» .فــي املـقــابــل ،أشــاد
ك ـيــم ب ـج ـهــود مـ ــون ف ــي ال ـتــوســط
للقمة التاريخية التي عقدت في
سنغافورة مع الرئيس األميركي
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب .وك ـ ــان الــرئ ـيــس
الـ ـك ــوري ال ـش ـمــالــي ف ــي اسـتـقـبــال

مون الذي وصل أمس إلى بيونغ
ي ــان ــغ وس ــط اح ـت ـفــال ش ـع ـبـ ّـي ،إذ
اص ـ ـطـ ــف آالف املـ ــواط ـ ـنـ ــن ع ـلــى
ج ــان ـب ــي الـ ـط ــرق ح ــام ـل ــن ب ــاق ــات
زه ـ ـ ـ ــور وهـ ـ ـ ــم يـ ـهـ ـتـ ـف ــون ب ـص ــوت
واح ــد «لتوحيد الـبـلــد» ،وانطلق
الــرئ ـي ـســان ف ــي س ـي ــارة مـكـشــوفــة
مـ ــرت أم ـ ــام ق ـصــر «ك ــوم ـس ــوس ــا»،
ح ـ ـيـ ــث دفـ ـ ـ ــن والـ ـ ـ ـ ــد ك ـ ـيـ ــم وجـ ـ ـ ــده.
ووصفت وكالة «األنـبــاء الكورية

يستكمل كيم
اليوم محادثاته مع
نظيره الجنوبي

الشمالية الرسمية» ّ
القمة بأنها
«ف ــرص ــة م ـه ـمــة ل ـت ـســريــع تـطــويــر
ال ـعــاقــات بــن الـكــوريـتــن اللتني
تـ ـفـ ـتـ ـح ــان صـ ـفـ ـح ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة فــي
ال ـت ــاري ــخ» ،ب ــدوره ــا قــالــت وكــالــة
«ي ــونـ ـه ــاب» ال ـج ـنــوب ـيــة ،إن مــون
سـيـسـعــى لـتـحـقـيــق «س ـ ــام دائ ــم
ال رج ـع ــة ف ـي ــه» خـ ــال االج ـت ـمــاع
ال ـث ــال ــث هـ ــذا الـ ـع ــام ،وأول زيـ ــارة
يـقــوم بـهــا رئـيــس ك ــوري جنوبي
لبيونغ يانغ خالل  11عامًا.
وسيستكمل كيم اليوم محادثاته
م ـ ـ ــع نـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــره الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب ـ ــي ال ـ ـ ــذي
يسعى إل ــى إق ـنــاع األول باتخاذ
خ ـ ـطـ ــوات م ـل ـم ــوس ــة نـ ـح ــو «نـ ــزع
األسلحة» ليعرضها أمــام ترامب
ال ـ ـ ـ ــذي س ـي ـل ـت ـق ـي ــه عـ ـلـ ــى ه ــام ــش
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة
ـت الحــق من
في نيويورك ،في وقـ ٍ
الشهر الجاري.
(األخبار ،أ ف ب)

رقد على رجاء القيامة
مارون سليمان عون
(أبو سمير)
أبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاؤه :األس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ سـ ـمـ ـي ــر ع ـ ــون،
ّ
الفنية في الصندوق
رئيس اللجنة
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـض ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
زوجته لودي بوعقل وعائلتهما،
سيمون عون ،زوجته ليلى الجمال
وعائلتهما،
وال ــدكـ ـت ــور ريـ ـم ــون عـ ـ ــون ،زوج ـت ــه
الدكتورة يوال كرم وعائلتهما،
واملـ ـهـ ـن ــدس إدم ـ ـ ــون ع ـ ــون ،زوج ـت ــه
زينة موسى وعائلتهما،
ابـنـتــه جــورج ـي ـنــا ،زوجـ ــة الــدكـتــور
روجيه ّ
رحيم وعائلتهما
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم األرب ـع ــاء 19
الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة مــار
ّ
الرعائية  -جزين من الساعة
مارون
العاشرة صباحًا ولغاية السادسة
مـ ـس ـ ً
ـاء ،وال ـج ـم ـعــة  21الـ ـج ــاري في
صـ ــالـ ــون ك ـن ـي ـس ــة الـ ـقـ ـل ــب األقـ ـ ــدس
سامي الصلح  -ب ــدارو مــن الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
السادسة
انتقل إلى رحمة الله تعالى
السيد الحاج جواد عبد الله بدر الدين
(أبو عماد)
زوج ـتــه املــرحــومــة الـحــاجــة فاطمة
حسن صالح
أوالده :السيد عماد ،السيد جهاد،
الـ ـسـ ـي ــد حـ ـس ــن ،الـ ـسـ ـي ــد عـ ـب ــد ال ـل ــه
والسيد علي
أش ـ ـقـ ــاؤه :ال ـس ـيــد م ـح ـمــد ،امل ــرح ــوم
ع ـب ــاس ،امل ــرح ــوم وف ـيــق وامل ــرح ــوم
علي
أصـهــرتــه :محمود الخنسا ،الحاج
م ـ ـح ـ ـمـ ــود مـ ـنـ ـع ــم والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج ح ـســن
الخنسا
يقام مجلس فاتحة وعزاء حسيني
عــن روحــه الـطــاهــرة الـيــوم األربـعــاء
 19أي ـل ــول ،الـســاعــة الــراب ـعــة عصرًا
فــي قاعة الــزهــراء ،مسجد اإلمامني
الحسنني (ع) الغبيري.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه وقـ ـ ــدره :آل
بــدر الــديــن ،صــالــح ،الخنسا ،منعم
وعموم أهالي جبشيت.

بقلوب ملؤها الرضا بقضاء الله
تنعى
ّ
ّ
جمعية ّ
الخيرية
املبرات
املايسترو محمد مسلماني
قائد الفرقة الفنية في ّ
املبرات
ف ــي ه ـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة األل ـي ـم ــة تـقـيــم
جـمـعـ ّـيــة املـ ـب ـ ّـرات ال ـخ ـيـ ّ
ـريــة وعــائـلــة
الفقيد
ذكرى أسبوع عن روحه الطاهرة
الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة مـ ــن ع ـص ــر ي ــوم
الجمعة الواقع في  21أيلول 2018
ف ــي ق ــاع ــة ال ـس ـي ــدة الـ ــزهـ ــراء (ع) –
مـسـجــد اإلم ــام ــن الـحـسـنــن (ع) –
حارة حريك.
لـلـفـقـيــد عـظـيــم ال ــرح ـم ــة ولـعــائـلـتــه
ّومحبيه ّالصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون

تقرير

◄ شكر تعزية ►
تتقدم عائلة املرحومة
من جميع الذين واسوها بمصابها
األليم
بوفاة املرحومة
الحاجة لواحظ جميل كسرواني
ســائـلــن ال ـلــه أن يـمــدهــم بالصحة
والتوفيق.
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◄ مبوب ►

◄ إعالنات رسمية ►
اعالن قضائي
ل ــدى املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة ف ــي جـبــل لـبـنــان،
امل ــن ،الـغــرفــة الـتــاسـعــة الـنــاظــرة بــالــدعــاوى
العقارية ،برئاسة القاضي سيلفر ابو شقرا
 ،تـقــدم املستدعي حنا جــرجــس قسطنطني
ب ــواس ـط ــة وك ـي ـل ــه امل ـح ــام ــي فـ ـ ــراس نـعـيـمــه
باستدعاء سجل بالرقم  2018/2132يطلب
فيه شطب اشارة دعوى عدد  78/280مقامة
مــن ليندا ابــي نجم ضــد سـعــاد عـبــود جهة
ال ــدع ــوى ازالـ ــة ت ـعــدي مسجلة بــرقــم يومي
 159ت ــاري ــخ  1978/3/9ورقـ ــم ي ــوم ــي 241
ت ــاري ــخ  1978/4/7وش ـطــب اش ـ ــارة دع ــوى
مقدمة للقاضي املنفرد مــن املــن بــاالحــوال
الـشـخـصـيــة ع ــدد  983/169م ــن املـعـتــرض
ملحم عـبــود وس ــواه ضــد ورث ــه حـنــا عبود
املسجلة برقم يومي  103تاريخ 1983/2/16
عن صحيفة العقار  2363سن الفيل العقارية
س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة  512أ.م.م .مـهـلــة املــاحـظــات
واالعـ ـت ــراض خ ــال عـشــريــن يــومــا ت ـبــدأ من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
اعالن قضائي
تــدعــو محكمة االي ـج ــارات فــي صـيــدا ،غرفة
الرئيس ج ــورج ســالــم املــدعــى عليهم ،عزت
ومحمد وروال غــازي ق ــدورة ،للحضور الى
قلم املحكمة واستالم نسخة عن استحضار
الــدعــوى رقــم  ،1018/179املـقــدمــة مــن كامل
ون ـس ـي ـم ــة خ ـي ــر الـ ــديـ ــن قـ ـ ـ ــدورة ضـ ــد ورثـ ــة
املرحوم غازي قــدورة بموضوع اسقاط من
حق التمديد ،وعن القرار تاريخ ،2018/5/14
والـ ـج ــواب خ ــال مـهـلــة خـمـســة ع ـشــر يــومــا
تـلــي الـنـشــر واال ي ـصــار ال ــى ابــاغ ـكــم كــافــة
اوراق الدعوى بواسطة اللصق على لوحة
اعالنات املحكمة باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
تبليغ فقرة حكمية
م ــن امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان،
امل ــن ،الـغــرفــة الـتــاسـعــة الـنــاظــرة بــالــدعــاوى
الـعـقــاريــة ،املــؤلـفــة مــن الـقــاضــي سيلفر ابــو
شقرا والقاضيني محمد فــرحــات واوجينا
ن ـص ـي ــر ال ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــم روزي ـ ــت
وم ـ ــوري ـ ــس خـ ـلـ ـي ــل بـ ـشـ ـي ــر غـ ــالـ ــب مـ ـك ــرزل
واول ـي ـف ـيــة ف ــرن ــان ام ـيــل ان ـط ــوان ل ــو باييف
وتيري جــورج كلود آن لو باييف وبرنارد
جــورج مــاري غالب وباتريك لويس بشاره
غ ــال ــب وآن ف ــرن ـس ــواز مـ ــاري غ ــال ــب ونــزهــه
ماري بول غالب وسلمى ماري شارل غالب
ومـهــى جــايــن م ــاري مــرغــريــت غــالــب وجــان
فرونسوا وبرنار كلود وجاك أندريه وبينو
فيليب وبرونو لوك وفابيان دومنيك ماري
وم ــاري جــوزيــف وج ــان كـلــود وبيير وبــول
اسـكـنــدر غــالــب وج ــان وف ــرن ــان ومــارغــريــت
وم ـ ـ ـ ــاري ل ــوي ــز اسـ ـكـ ـن ــدر ع ـب ــدال ـل ــه ب ـش ــاره
غــالــب م ـك ــرزل وجــان ـيــت امل ـع ــروف ــة بــاالخــت
جــان اسكندر عبدالله بـشــاره غالب مركزل
ونزهة خليل غالب مكرزل واسكندر وبول
وشـ ــارل وه ـنــري ومـ ــارت واوج ـي ـنــي وريـنــه
بشاره عبدالله بشاره غالب مكرزل وماري
وسلمى واميلي خليل بشاره غالب مكرزل
ونـظـلــة خليل ب ـشــاره غــالــب ولــويــس بشير
غــالــب م ـكــرزل املـجـهــولــي مـحــل االق ــام ــة ،انــه
بــاسـتــدعــاء ازال ــة الـشـيــوع رقــم 2018/1692
امل ـق ــدم م ــن امل ـس ـتــدعــي حـلـيــم تـمـيــم عقيقي
ب ــواس ـط ــة وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي مـ ـ ــارون صــافــي
ص ــدر الـحـكــم رق ــم  2018/275قـضــى بــازالــة
الشيوع فــي العقارين  239و 412عــن علق
العقارية عن طريق طرحهما للبيع باملزاد
العلني للعموم ولصالح الـشــركــاء على ان
يعتمد اســاســا لـلـطــرح فــي امل ــزاي ــدة االول ــى
املبلغ املـقــدر مــن الخبير والـبــالــغ 2289300
د.أ .العقار  239ومبلغ  1318400د.أ .للعقار
 412وتضمينهم النفقات والرسوم بنسبة
حصة كــل منهم فــي امللك مهلة االستئناف
خالل ثالثون يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب فــوزي محمود صايغ ملوكله محمود
م ـح ـمــد ص ــاي ــغ ش ـه ــادت ــي ق ـيــد بـ ــدل ضــائــع
للعقارين  757 – 687قصيبه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املطلوب ابالغه جميل سليم جعفر
مجهول محل االقــامــة عـمـاًا باحكام املــواد

 408و 409أ.م.م .تـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة بــأن
لديها في املعاملة التنفيذية رقم 2018/239
ان ـ ـ ــذارًا اج ــرائ ـي ــا مــوج ـهــا ال ـي ـكــم م ــن طــالــب
التنفيذ فرنسبنك ش.م.ل .ناتجًا عن تنفيذ
عقد فتح حساب وعقد قرض وكشف حساب
وجدول سندات بقيمة /50.980.29/د.أ .عدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
وع ـل ـي ــه ت ــدع ــوك ــم ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة لـلـحـضــور
اليها شخصيا أو بواسطة وكـيــل قانوني
الستالم االنذار واالوراق املرفقة به علمًا بأن
التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة عشرين
يــومــا على نشر هــذا االع ــان وعـلــى تعليق
نسخة عنه وعن االنــذار املذكور على لوحة
االعالنات لدى دائــرة تنفيذ بيروت ليصار
ب ـعــد ان ـق ـضــاء ه ــذه امل ـه ـلــة االنـ ـ ــذار الـبــالـغــة
ع ـش ــرة ايـ ــام ال ــى م ـتــاب ـعــة الـتـنـفـيــذ بحقكم
ً
اصوال حتى الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر
اعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع الغربي
طلبت باتريسيا ميشال خياطة سند تمليك
بدل ضائع بحصة مورثتها مادلني مسعود
روفايل في العقار  3077صغبني.
للمعترض املراجعة خالل مهلة  15يوما
أمني السجل العقاري
ربى حسن الدغيدي
اعالن
طـلــب أح ـمــد صــالــح الـحـمـصــي رق ـمــه املــالــي
 717892سند تمليك بدل عن ضائع ملوكله
محي الدين أحمد عراجي بحصته بالعقار
رقم  378منطقة برالياس العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يوما
أمني السجل العقاري املعاون في زحلة
لينا جنبالط
اعالن
طلب موسى ابــراهـيــم رحيمي سند تمليك
ب ـ ــدل عـ ــن ض ــائ ــع ملـ ــورثـ ــه اب ــراهـ ـي ــم حـســن
رح ـي ـمــي بـحـصـتــه بــال ـع ـقــار رق ــم  1104من
منطقة سعدنايل العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يوما
أمني السجل العقاري املعاون في زحلة
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب طــه محمد مــوســى بــوكــالـتــه عــن امنه
خليل موسى وملورثها محمد احمد موسى
ش ـه ــادت ــي ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 1375
عربصاليم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت مــريــم حـســن قـمــح ش ـهــادة قـيــد بــدل
ضائع للعقار  776زوطر الشرقية .
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب ع ـبــد ال ـح ـل ـيــم ح ـســن ح ــرب بــوكــالـتــه
عن امني عبد الحليم بدر الدين ملورثه عبد
الحليم محمد بــدر الــديــن شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  2969حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ع ـل ــي ب ــاس ــم ك ـح ـي ــل مل ــوك ـل ـت ــه ســالــي
يوسف ظاهر شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 721كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب فـضـيـلــة ال ـش ـيــخ ع ـلــي ي ــوس ــف حــرب
ملوكله عبد املنعم وعبد اللطيف محمد بدر
الدين شهادتي قيد بدل ضائع للعقار 2969
حاروف.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
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إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت فاتن محمد علي حجيج شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  712ديرانطار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت فاطمة علي سليم كمون شهادات قيد
بدل ضائع للعقارات  410كفرفيال و– 2063
 3135جباع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد علي محسن شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  529ديرانطار.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ح ـس ــن رشـ ـي ــد مـ ـه ــدي مل ــوك ـل ــه حـســن
ابراهيم سعد شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 1140بريقع.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب املحامي حسني محمد طنانه بوكالته
ع ــن رق ـي ــه وب ـت ــول ــه م ـح ـم ــود ح ـم ــود ال ــذي ــن
ب ــدوره ــم مـشـتــريــن م ــن ش ـمــس ح ـســن بــدر
الــديــن شـهــادة قيد بــدل ضــائــع للعقار 410
نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلب عماد منير الجردي ملورثه منير رشيد
الـ ـج ــردي س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 A 9 /511القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العامله االثيوبيه
Muna bedaso balcha
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا االت ـصــال على
الرقم ٦٤٨٥٧٣/٠٣
غادرت العامله االثيوبيه
Berolu meseret ketema
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا االت ـصــال على
الرقم ٦٧٣٣٣٨/٠٣
غادر العامل البنغالدشي
RABIULLAH
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ــه ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف ع ـنــه شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/292482
غادرت العاملة األثيوبية
ZENEBECH ACHEMO MENORE
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 70/766150
غادرت العاملة األثيوبية
Yematawork assefa mekuriya
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/881621
غادر العامل البنغالدشي
MD LITON KHAN
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ــه ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف ع ـنــه شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/292482
غادرت العاملة البنغالدشية
KARIMA BEGUM
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/767979

