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إعالنات
◄ وفيات ►

إيران

واشنطن تعفي «ميناء تشابهار» من العقوبات ...والنفط يستقرّ
أضافت واشنطن مشروع ميناء
تشابهار الحيوي إلى قائمة استثناء
اتها من العقوبات على إيران .وفي
وقت عادت أسعار النفط إلى االستقرار
العقوبات ومستفيدة
متجاوزة تأثير ّ
من اإلعفاءات ،توقعت مصادر
عودة البلدان المنتجة للنفط إلى
سياسة تخفيض اإلنتاج
منحت الــواليــات املتحدة استثناء
على عقوباتها ضد إيــران ،ملشروع
م ـي ـنــاء ت ـشــاب ـهــار اإليـ ــرانـ ــي .وي ـعـ ّـد
املـ ـش ــروع أح ــد امل ـش ــاري ــع الـحـيــويــة
ف ـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،تـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــر الـ ـهـ ـن ــد
ف ـ ــي ت ـ ـطـ ــويـ ــره إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب إي ـ ـ ــران
وأف ـغــان ـس ـتــان ،ويـشـمــل ب ـنــاء سكة
ح ــدي ــد ت ــرب ــط أف ـغ ــان ـس ـت ــان بـبـحــر
عمان وتمنحها منفذًا على املحيط
الهندي لتجارتها يكسر االعتماد
على ميناء كــراتـشــي الباكستاني.
ويـ ـع ــود امل ـ ـشـ ــروع بــال ـن ـفــع الـكـبـيــر
على نيودلهي وخططها التجارية
امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة لـ ـلـ ـص ــن وبـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان،
ويمنح إيــران قنوات أسهل لتوريد
ن ـف ـط ـه ــا .وبـ ـع ــد إع ـ ـطـ ــاء واش ـن ـط ــن
اسـتـثـنــاءات لثماني دول تستورد
النفط اإليــرانــي ،أشــارت الخارجية
األميركية إلى أنها منحت استثناء
آخـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ل ـع ـم ـل ـي ــات
ت ـط ــوي ــر م ـي ـن ــاء تـ ـش ــابـ ـه ــار ،وذلـ ــك
دعـ ـم ــا ألف ـغ ــان ـس ـت ــان و«كـ ـ ـ ــون ه ــذه
األن ـش ـطــة ح ـيــويــة ف ــي إطـ ــار الــدعــم
املستمر للنمو واإلغ ــاث ــة» فــي هــذا

الـبـلــد .ويـسـمــح االسـتـثـنــاء لكابول
بمد خــط سكك الـحــديــد مــن امليناء
إلــى األراضــي األفغانية ،ومواصلة
استيراد منتجات البترول اإليرانية
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى شـ ـح ــن الـ ـسـ ـل ــع غ ـيــر
الخاضعة للعقوبات مثل األغذية
واألدوي ــة .وذكــر بيان لناطق باسم
ال ـخــارج ـيــة أن ال ـه ــدف م ــن اإلع ـفــاء
ه ــو ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات األم ـي ــرك ـي ــة
مــع أفـغــانـسـتــان والـهـنــد «ف ــي إطــار
ت ـن ـف ـيــذ س ـي ــاس ــة مـ ـم ــارس ــة أق ـصــى
ض ـغــط لـتـغـيـيــر س ـيــاســات الـنـظــام
اإلي ـ ــران ـ ــي الـ ـت ــي تـ ـه ــدد االسـ ـتـ ـق ــرار

توقعت مصادر
عودة «أوبك» إلى
تخفيض اإلنتاج
في 2019

فــي املنطقة وخــارجـهــا» .ويـبــدو أن
الـهــدف الرئيسي لتجنب اإلض ــرار
باملشروع هو عــدم عرقلة األنشطة
التي تعزز االقتصاد األفغاني من
أجل تقليص املساعدات الخارجية
وأه ـم ـهــا ال ــدع ــم األم ـي ــرك ــي ،إضــافــة
إلى عدم اإلضرار بمصالح الحليف
الهندي ،خصوصًا تلك التي تصب
في إطار منافسة الصني تجاريًا.
وع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ــواج ـ ـهـ ــة طـ ـه ــران
ل ـ ـل ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ن ـق ـل ــت
وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـك ــوري ــة الـجـنــوبـيــة
«يــونـهــاب» أن سـيــول أبــرمــت اتفاقًا

االستثناء يسمح ألفغانستان بمواصلة استيراد منتجات البترول اإليرانية (األناضول)

م ــع إي ـ ـ ــران ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام الـعـمـلــة
الــوطـنـيــة فــي الـتـبــادل الـتـجــاري بني
الـ ـبـ ـل ــدي ــن .وانـ ـعـ ـكـ ـس ــت اإلع ـ ـف ـ ــاءات
األميركية للدول الثماني املستوردة
ل ـل ـن ـف ــط اإلي ـ ــران ـ ــي عـ ـل ــى األسـ ـ ـع ـ ــار،
اس ـت ـقــرارًا ملحوظًا عـنــد حــوالــى 72
دوالرًا ل ـل ـبــرم ـيــل .ورأى امل ـح ـلــل في
«بتروماتركس» أوليفييه جاكوب،
أن «اإلعـ ـ ـف ـ ــاءات ف ــاق ــت امل ـت ــوق ــع مــن
السوق» ،مضيفًا« :في الوقت نفسه،
ما زال هناك ضغط على السعودية
للمحافظة على ص ــادرات مرتفعة».
وخ ــرج ــت أم ــس أن ـب ــاء ع ــن إمـكــانـيــة
ع ــودة ب ـلــدان «أوب ـ ــك» إل ــى تخفيض
اإلنـتــاج لتفادي تخمة محتملة في
املـ ـع ــروض ت ـه ــوي ب ــاألسـ ـع ــار ،وهــو
مــا يعاكس رغبة الــواليــات املتحدة.
وذك ــرت وكــالــة «ت ــاس» الــروسـيــة أن
السعودية وروسيا بدأتا محادثات
حــول تخفيض محتمل لإلنتاج في
عــام  .2019ونقلت وكــالــة «رويـتــرز»
ع ـ ــن م ـ ـصـ ــدريـ ــن ف ـ ــي «أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك» ع ــدم
اس ـت ـب ـعــاده ـمــا هـ ــذا ال ـت ــوج ــه ،ال ــذي
س ـي ـحــدده اج ـت ـمــاع املـنـظـمــة الـشـهــر
امل ـق ـب ــل .وقـ ـ ــال م ـح ــاف ــظ إيـ ـ ــران ل ــدى
«أوب ـ ــك» حـســن كــاظــم أردب ـي ـل ــي ،إن
مــوس ـكــو وال ــري ــاض ت ـح ـتــاجــان إلــى
خفض اإلنتاج و«ليس هناك سبيل
آخـ ــر» أمــام ـه ـمــا .وأضـ ــاف أردب ـي ـلــي:
«ل ـ ـقـ ــد دف ـ ـع ـ ــوا األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ل ـل ـه ـب ــوط
بــواقــع  15دوالرًا للبرميل فــي شهر
واح ـ ــد ،ول ــم يـفـعـلــوا إال أن خـفـضــوا
سعر البنزين فــي الــواليــات املتحدة
ملصلحة (الرئيس األميركي دونالد)
تــرامــب» ،مشيرًا إلــى أن نتيجة ذلك
«فقدوا إيرادات باملليارات ،وتسببوا
ف ــي خـســائــر للمنتجني ال ـف ـقــراء في
أفريقيا وأميركا الجنوبية».
(األخبار ،رويترز)

انتقل الى رحمة الله تعالى املرحوم
الدكتور سمير عقيل فرحات
زوجته :رندلى نور الدين
اوالده :امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس نـ ــديـ ــم زوجـ ـت ــه
الدكتورة ملى فرشوخ
املهندس عالء زوجته كرستني فستر
غارد
ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــورة رود زوج ـ ـ ـ ــة ال ــدكـ ـت ــور
ابراهيم ّ
حماد
اش ـقــاؤه :االس ـتــاذ عفيف – االسـتــاذ
احمد واملرحوم زهير
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة سـ ـمـ ـي ــرة –
امل ــرح ــوم ــة ن ـب ـي ـهــة زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
العميد رمـضــان فــرحــات واملرحومة
الحاجة وصال زوجة املرحوم الحاج
محمود قبيسي
ي ــوارى ال ـثــرى فــي جـبــانــة الـشـيــاح –
حي الجامع اليوم الخميس الواقع
في  8/11/2018الساعة الثانية بعد
الظهر
تقبل التعازي قبل الدفن في حسينية
الشياح – حــي الجامع وبعد الدفن
فـ ــي م ـ ـنـ ــزل ال ـف ـق ـي ــد فـ ــي الـ ـشـ ـي ــاح –
الـ ـج ــوار وي ــوم ــي الـج ـم ـعــة والـسـبــت
فــي  9/11/2018و 10/11/2018في
حـسـيـنـيــة ال ـش ـي ــاح – ح ــي ال ـجــامــع
م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة لـغــايــة الـســاعــة
الخامسة.
تـقــام ذك ــرى الـثــالــث  /االس ـبــوع يوم
االحد في  11/11/2018في حسينية
ال ـش ـي ــاح ح ــي ال ـج ــام ــع م ــن ال ـســاعــة
ال ـع ــاش ــرة ل ـغــايــة ال ـس ــاع ــة ال ـحــاديــة
عشرة والنصف.
اآلسـفــون آل فرحات وقبيسي ونور
الدين وفرشوح وفستر غارد ّ
وحماد
والخليل وعموم أهالي ساحل املنت
الجنوبي

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

خبراء إسرائيل والعقوبات :تراجع إيران بعيد المنال
يحيى دبوق
ّ
رحـبــت تــل أبـيــب الرسمية باستئناف العقوبات
األميركية على إيــران ،معلنة عن تقديرات جاءت
مفرطة جـدًا وصلت إلــى حد الحديث عن سقوط
النظام في طهران .في املقابل ،لم يخف املعلقون
والخبراء تشكيكهم بجدوى العقوبات وإمكانات
تأثيرها الفعلي ،على نقيض الرواية الرسمية.
ّ
الواقع أن تداعيات العقوبات حلت على اإليرانيني
ّ
وبحدها األقصى املمكن قبل أن تدخل العقوبات
حـ ّـيــز التنفيذ ،إن لجهة تــراجــع قيمة العملة أو
انسحاب عــدد مــن الـشــركــات واملستثمرين ،أو
لجهة رفع األسعار ،وكذلك ،وهو األهم من جهة
األم ـيــرك ـيــن واإلســرائ ـي ـل ـيــن ،رد فـعــل ال ـشــارع
اإليـ ــرانـ ــي وان ـت ـف ــاض ـت ــه ع ـل ــى الـ ـنـ ـظ ــام .املـشـهــد
اإليــرانــي ،ال ــذي تفاعل مــع التبعات منذ أشهر،
بــات حاليًا يتساوق معها ،فيما يسير الروتني
اليومي على حاله بال تغييرات كبيرة ،وخاصة
أن الصدمة النفسية التي ّ
تعد أهــم عامل مؤثر
فــي العقوبات الحالية وجــرائـهــا ،انتهت قبل أن
تبدأ مسبباتها الفعلية.
مع ذلــك ،تبدو تل أبيب في حالة إنكار رسمية
وم ـكــابــرة .لـيــس ألن ـهــا تــرفــض اإلقـ ــرار بــالــواقــع
وال ـت ـقــديــر ب ـنــاء عـلـيــه ،ب ــل ألن ـهــا ال ت ـقــوى على
التصريح بالتقديرات كما هــي مــع مــا يستتبع
منها التمسك باملعلن ،إذ إن خـيــار العقوبات
ً
فــي الــواقــع هــو خيار بديل وليس أصـيــا ،فيما

األصـيــل ،وهــو الخيار العسكري ،متعذر وبات
ّ
أكثر تـعــذرًا فــي ظــل انكفاء الجهة الـقــادرة على
خ ــوض ــه ،أي اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ،رغ ــم ص ــورة
االق ـ ـتـ ــدار ال ـت ــي ي ــري ــد ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد تــرامــب
التمظهر بـهــا تـجــاه اإلقـلـيــم .مــن ش ــأن ذل ــك ،أن
يدفع إسرائيل إلــى التمسك بالخيارات البديلة
غير العسكرية ،أي خـيــار العقوبات والضغط
االقـتـصــادي :ما لم يكن باتجاه إسقاط النظام
أو تغيير سـيــاسـتــه ال ـخــارج ـيــة ،فــالـحــد األدن ــى
إزعاجه ووضعه إن أمكن في تموضع دفاعي،
وإن من ناحية اقتصادية.
مــع ذل ــك ،لــم يتماش املعلقون والـخـبــراء فــي تل
أبيب مع الرواية الرسمية ،كما أعلن عنها على
لسان رئيس حكومة الـعــدو ،بنيامني نتنياهو،
وكذلك االستخبارات العسكرية .الرئيس السابق
لشعبة االسـتـخـبــارات العسكرية فــي الجيش،
الرئيس الحالي ملعهد أبحاث األمن القومي ،اللواء
ّ
عاموس يدلني ،أشار في تعليق مشكك بفاعلية
العقوبات ،أن من الصعب تقدير تغيير النظام
في إيــران جــراء العقوبات ،إذ «لــدى هــذا النظام
الوسائل التي تكفل له عدم السقوط ،وخاصة أن
الجيش اإليــرانــي وكذلك الحرس الثوري يقفان
إلــى جــانـبــه ،مــع تأييد كبير ج ـدًا مــن املؤسسة
الدينية ،ولديه من األموال واملوارد االقتصادية ما
يكفيه مدة خمس سنوات تحت حصار مطبق».
وأضاف إن «العقوبات املقررة حاليًا غير كاملة،
وهي تأتي من جانب واحد وهو الواليات املتحدة

األميركية ،على خــاف العقوبات السابقة التي
شاركت فيها مجموعة دول مؤثرة إلــى جانب
األميركيني ،ما يعني أنها ستكون أقل فاعلية،
وإن أدت عمليًا إل ــى صـعــوبــات فــي االقـتـصــاد
اإليراني».
القناة العاشرة العبرية ،في تقرير لها ،وافقت
ّ
يــدلــن ،وشــكـكــت بفاعلية الـعـقــوبــات وتأثيرها
الـكــامــل كـمــا ي ــراد لـهــا .بحسب الـتـقــريــر ،الشك
قــائــم وال لبس فـيــه ،ذلــك أن تــرامــب يقف حاليًا
وحـيـدًا فــي وجــه إي ــران مــع عقوباته وإن كانت
واسـعــة ج ـدًا ،قياسًا بعقوبات الرئيس السابق
ب ــاراك أوبــامــا ،ال ــذي دعـمــه تحالف دول شــددت
ونـفــذت إلــى جانبه بشكل كــامــل كــل العقوبات
التي كانت مفروضة على إيــران .وذكــرت القناة
أن الـعـقــوبــات الحالية تتضمن قـيــودًا ال سابق
ل ـهــا ع ـلــى االق ـت ـص ــاد اإليـ ــرانـ ــي ،ب ــل ه ــي أوس ــع
مــن الـعـقــوبــات السابقة فــي فـتــرة إدارة أوبــامــا،
لـكــن مـســألــة تنفيذها وفــرضـهــا تثير عــامــات

يدلين :لدى هذا النظام
الوسائل التي تكفل له
عدم السقوط

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الـ ـل ــه وقـ ـ ـ ــدره ي ـن ـع ــي س ـم ـي ــر ع ـبــاس
حـ ــاوي وعــائ ـل ـتــه ال ـح ـب ـيــب الـغــالــي
اب ــن شقيقته املــأســوف عـلــى شبابه
املرحوم
مازن سميح حالوي
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه
فسيح جنانه
إنا لله وإنا إليه راجعون

◄ ذكرى ►
بمناسبة مــرور أسـبــوع على وفــاة
املرحوم
علي محمد جعفر
(أبو أحمد)
ستتلى آيات من الذكر الحكيم عن
روحـ ــه ال ـط ــاه ــرة ف ــي م ـنــزل يــاســن
عـ ـل ــي حـ ـم ــد جـ ـعـ ـف ــر فـ ـ ــي الـ ـجـ ـن ــاح
م ـقــابــل اوت ـي ــل الـ ـك ــورال الـبـيـتــش -
بناية الكورال الطابق االول يومي
ال ـخ ـم ـيــس وال ـج ـم ـع ــة املـ ــوافـ ــق فــي
 8و 9ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي  2018مــن
الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية
ً
مساء للرجال والنساء.
السادسة

تقرير

استفهام ،وخاصة أن هناك ثماني دول حصلت
على إعفاء مؤقت ،لشراء النفط اإليراني.
وطلبت صحيفة «إسرائيل اليوم» خفض سقف
التوقعات ،وشددت على أن املرحلة الحالية وما
فيها من عقوبات ،هي مرحلة حيوية في نضال
طويل جدًا في مواجهة إيران وتطلعاتها النووية
واإلقليمية والدينية .وأشارت إلى أن الهدف من
العقوبات هــو حشر القيادة اإليــرانـيــة ودفعها
إلــى اتـخــاذ ق ــرارات مختلفة عما هــي عليه اآلن
«وه ـنــاك أم ــل فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة وإســرائـيــل
بــأن الضغط االقتصادي سيؤدي إلــى إسقاط
الـسـلـطــة ف ــي إي ـ ــران ،لـكــن ه ــذه الـنـتـيـجــة بعيدة
امل ـنــال ،رغــم كــل مــا يـجــري فــي إي ــران ،فالنظام
قوي كفاية ،وال يوجد ما هو متراكم في وجهه،
وقادر على تقويضه».
من جهته ،شـ ّـدد املـســؤول السابق عن الساحة
اإليرانية في االستخبارات العسكرية ،الباحث
الـحــالــي فــي مــركــز ال ـقــدس ل ـلــدراســات ،ميكي
سيغل ،على ّأن «العقوبات كما ترد من الواليات
املتحدة ،لن تكسر إرادة القيادة اإليرانية ولن
تــدفـعـهــا إل ــى ال ـت ــراج ــع ول ــن ت ــوق ــف الـبــرنــامــج
الـنــووي» .وأضــاف إن «طهران استعدت جيدًا
في الفترة األخيرة ملواجهة العقوبات وتفعيل
اقـتـصــاد ح ــرب ،مـنــذ والي ــة اإلدارة األميركية
ال ـســاب ـقــة ،وض ـم ــن ف ــرض ـي ــات وس ـي ـنــاريــوات
اسـتـعــداد مسبق فــي حــال عــدم توقيع أوبــامــا
على اتفاق نووي ،يتماشى مع مصالحهم».

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره
ننعى إليكم الفقيد الغالي املأسوف
على شبابه املرحوم
مازن سميح حالوي
والدته :نجاة عباس حالوي
زوجته :مايا عبد املجيد عدرا
شقيقاته :ليلى زوجة الدكتور جمال
جواد حب الله
دنـ ـي ــا زوجـ ـ ــة ال ـس ـي ــد غـ ـي ــاث أس ــام ــة
البرازي
مهى
أعمامه :املرحوم خليل ،املرحوم علي،
املرحوم شوقي واملرحوم غسان
عـمــاتــه :املــرحــومــة عــزيــزة ،املرحومة
سميحة ،مي ،نجاة وسلوى
أخواله :سمير ،املرحوم نبيل ،خليل
خاالته :عزيزة ،غزوى ،وفاء ولينا
تــوفــاه الـلــه تـعــالــى ي ــوم الـثــاثــاء في
 .6/11/2018تـقـبــل ال ـت ـعــازي الـيــوم
ال ـخ ـم ـي ــس  8تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي مــن
ً
مساء
الساعة الثالثة الــى السابعة
في  – centre Dunesفردان.
اآلسـ ـف ــون :آل حـ ـ ــاوي ،آل عـ ـ ــدرا ،آل
هــاشــم ،آل حــب ال ـلــه ،آل ال ـب ــرازي ،آل
الـخـلـيــل ،آل ك ـس ـبــار ،آل شـعـيـتــو ،آل
الــدجــانــي ،آل يحيى ،وعـمــوم أهالي
صور.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء م ـحــوالت
ش ــدة ل ــزوم مـجـمــوعــات الـ ـ  BBCفي
م ـع ـمــل ال ـج ـيــة ال ـ ـحـ ــراري ،م ــوضــوع
استدراج العروض رقم ث4د8037/
تاريخ  ،2018/8/13قد مددت لغاية
يوم الجمعة  2018/12/7عند نهاية
ال ــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـلـ ــراغ ـ ـبـ ــن فـ ـ ــي االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك
بــاسـتــدراج ال ـعــروض املــذكــور اعــاه
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ن ـس ـخ ــة مـ ــن دف ـت ــر
ال ـ ـشـ ــروط م ــن م ـص ـل ـحــة ال ـ ــدي ـ ــوان ـ ـ ـ
ام ــان ــة الـ ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق ( 12غ ــرف ــة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق
الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ ق ــدره 000/
 /100ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم
بها بعض املــورديــن ال ت ــزال سارية
امل ـ ـف ـ ـعـ ــول وم ـ ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن ف ـ ــي م ـط ـلــق
االحوال تقديم عروض جديدة افضل
للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/11/3
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2265
اعالن
تدعو نقابة املعالجني االنشغاليني
فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان النـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاد ج ـم ـع ـي ـت ـه ــا
العمومية للمرة الثانية للمصادقة
ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام االس ـ ــاس ـ ــي
وال ـن ـظ ــام ال ــداخ ـل ــي ،وت ــدع ــو جميع
املنتسبني للحضور واملـشــاركــة في
الجمعية عند تمام الساعة السابعة
والـ ـنـ ـص ــف م ــن مـ ـس ــاء ال ـج ـم ـع ــة فــي
 ٢٠١٨/١١/٢٣وذلك في مركز النقابة
ال ـك ــائ ــن ف ــي االش ــرف ـي ــة-١٤٥ ،شـ ـ ــارع
حبيب باشا السعد.
ي ـكــون ال ـن ـصــاب ال ـقــانــونــي النـعـقــاد
اجتماع هذه الجمعية متوفرا بمن
حضر.
دعوة لحضور جمعية عمومية عادية
لشركة املشرف ش.م.ل.
تدعو شركة املشرف ش.م.ل .جميع
املساهمني لديها لحضور اجتماع
الجمعية العمومية العادية السنوية
في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم
االثـنــن املــوافــق  2018/12/03م في
م ــرك ــز ال ـش ــرك ــة ال ـف ـع ـلــي ف ــي منطقة
امل ـ ـشـ ــرف والـ ـحـ ـض ــور ش ـخ ـص ـيــا أو
بموجب تفويض وذلــك للبحث في
االمور التالية:
 - 1االس ـت ـم ــاع الـ ــى ت ـقــريــر مـجـلــس
االدارة وتـ ـق ــري ــر مـ ـف ــوض امل ــراق ـب ــة
حول اعمال وحسابات السنة املالية
املقفلة في 2017/12/31م.
 - 2امل ـ ـ ـصـ ـ ــادقـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـسـ ــابـ ــات
ومـيــزانـيــة الـسـنــة املــالـيــة املقفلة في
 2017/12/31م واب ــراء ذم ــة رئيس
واعضاء مجلس االدارة عن االعمال
خالل السنة.
 - 3االسـتـمــاع الــى التقرير الخاص
ملـجـلــس االدارة وال ـت ـقــريــر ال ـخــاص
ً
ملـ ـف ــوض املـ ــراق ـ ـبـ ــة امل ـن ـظ ـم ــن ع ـم ــا
ب ــاح ـك ــام املـ ـ ــادة  /158/م ــن ق ــان ــون
ال ـت ـجــارة ح ــول ال ـت ـعــامــل م ــع بعض
اعـ ـض ــاء م ـج ـلــس ادارة ال ـش ــرك ــة او
مــع مــؤسـســات اخ ــرى يـشـتــرك فيها
بعض اعضاء املجلس.
 - 4اع ـ ـطـ ــاء الـ ـت ــراخـ ـي ــص العـ ـض ــاء
م ـج ـل ــس االدارة س ـ ـن ـ ـدًا ل ـل ـم ــادت ــن
 /158/و /159/من قانون التجارة.
 - 5ت ـجــديــد واليـ ــة اع ـض ــاء مجلس
االدارة مع الصالحيات.
 - 6تجديد العقد مع مفوض مراقبة

ملراقبة حسابات الشركة عن السنة
املالية  2018م.
 - 7االطــاع من املستشار القانوني
عن مراحل الدعاوى.
2018/10/31
فؤاد إميل صالحة
املدير العام املساعد
إعالن
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ص ـي ــدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/732
غرفة الرئيس القاضي راني صادق
لـ ـبـ ـي ــع اسـ ـ ـه ـ ــم امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ عـ ـلـ ـيـ ـه ــم فــي
ال ـع ـقــاريــن رق ــم  1018و/33ب ـق ـس ـطــا
باملزاد العلني.
املنفذ :بيت التمويل العربي ش.م.ل.
وكـ ـ ــاؤه امل ـح ــام ــون ع ـ ــارف ال ـع ــارف
وكاتيا ضو ومحمد رمضان
املـنـفــذ عـلـيـهــم :عـطــا سـلـيــم شــريـتــح
وم ـ ـح ـ ـمـ ــد وابـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم وم ـص ـط ـف ــى
عطالله شريتح
السند التنفيذي :سندات دين وعقد
ت ــأم ــن وك ـ ـفـ ــاالت ش ـخ ـص ـيــة بـقـيـمــة
/1.050.56449/د.أ .ع ــدا الـلــواحــق
والفوائد والرسوم.
ت ــاري ــخ ت ـب ـل ـيــغ االن ــذارال ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :
 2017/10/19و 2017/10/30
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز2017/10/11 :
تاريخ تسجيله  20و 2017/10/30
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ــف:
 2017/11/30تاريخ تسجيله  6و 8
و2018/2/12
محتويات العقار رقم  1018بقسطا:
ه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض مشيد
ع ـل ـي ـهــا ف ـي ــا م ــؤل ـف ــة م ــن  3ط ــواب ــق
سفلي وارضــي واول وثكنة قرميد.
السفلي مؤلف من مدخل وموزع و3
نــوم ومطبخ و 3حمامات وصالون
وم ـ ـخـ ــزن وغـ ــرفـ ــة خـ ــدمـ ــات وش ــرف ــة
وتـ ــراس ومـسـبــح وغــرفــة مـيـكــانـيــك.
طـ ــابـ ــق ارضـ ـ ـ ــي مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن م ــدخ ــل
وص ـ ــال ـ ــون وغ ـ ــرف ـ ــة ط ـ ـعـ ــام ومـ ـ ــوزع
ومـطـبــخ وغــرفــة مـخــزن وغــرفــة نــوم
وح ـم ــام وغ ــرف ــة ج ـلــوس وشــرف ـتــن.
طابق اول مؤلف من مدخل وصالون
وخـمــس غــرف نــوم و 4حمامات و3
شـ ــرفـ ــات .ث ـك ـنــة ق ــرم ـي ــد م ــؤل ـف ــة مــن
غرفة غسيل وصالة للتخزين.
مساحته/ 1004 :م2
بـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــن 2400 :سـ ـهـ ـم ــا:
 /1.756.550د.أ.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرح 2400 :س ـ ـه ـ ـمـ ــا:
 /1.053.930د.أ.
ً
حـ ـ ــدوده  :شـ ـم ــاال :ط ــري ــق ج ـن ــوب ــا :
حدود منطقة عبرا
ش ــرق ــا :ال ـع ـق ــار  1019غ ــرب ــا ال ـع ـقــار
1017
مـحـتــويــات الـعـقــار رق ــم  33بقسطا:
ه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض مشيد
عليها عدة ابنية:
االبنية رقــم  1و 2و 3و 4و 5و 6و7
و 8و 9و 10و 11و 15مؤلفة من ثالث
طــوابــق سفلي وارض ــي ودوبــاكــس
كل طابق مؤلف من شقتني:
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء رقـ ـ ــم  7مـ ــؤلـ ــف م ـ ــن س ـف ـلــي
وارضي
الـبـنــاء رقــم  8مــؤلــف مــن سفلي اول
وسفلي ثاني وارضي ودوبالكس
الـ ـبـ ـن ــاء  12و 13م ــؤل ــف م ــن طــابــق
سفلي
البناء  13مؤلف من طابقني سفلي
وارضي
مساحته/23793 :م2
بـ ـ ـ ـ ــدل الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــن 2400 :سـ ـهـ ـم ــا:
 /9725725د.أ.
بدل الطرح 2400 :سهمًا/5835435 :
د.أ.
ً
ح ـ ـ ـ ــدوده :ش ـ ـمـ ــاال :طـ ــريـ ــق .ج ـن ــوب ــا:
العقار 683
شـ ــرقـ ــا :الـ ـعـ ـق ــار  675و .676غ ــرب ــا:
مجرى مياه
مكان وتاريخ البيع :لقد تحدد نهار

الخميس الــواقــع فــي 2018/12/13
ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا مــوع ـدًا
لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي أم ــام رئـيــس
دائرة التنفيذ في صيدا.
شروط البيع :على الراغب في الشراء
ان يــودع باسم رئيس دائــرة التنفيذ
قبل املباشرة بــاملــزايــدة فــي صندوق
الخزينة او في أحد املصارف املقبولة
من الدولة مبلغًا موازيًا لبدل الطرح
أو أن ي ـقــدم كـفــالــة مـصــرفـيــة تضمن
هذا املبلغ وعليه ان يتخذ محل اقامة
ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة اذا ل ــم يـكــن له
مقام فيه واال اعتبر قلم الدائرة مقامًا
مختارًا له وعلى املشتري ايداع كامل
الثمن ورسم الداللة خالل مهلة ثالثة
أي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة
واال ت ـع ــاد املـ ــزايـ ــدة بــال ـع ـشــر وعـلــى
مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
إعالن
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ص ـي ــدا
ب ــامل ـع ــام ـل ــة رق ـ ــم  2017/802غــرفــة
الرئيس القاضي راني صادق لبيع
اسهم املنفذ عليها في القسم رقم 9
 /1117 /A/قناريت باملزاد العلني.
امل ـن ـف ــذ :ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي ل ـل ـت ـجــارة
ش.م.ل .وك ـ ـي ـ ـلـ ــه امل ـ ـحـ ــامـ ــي ل ـب ـيــب
حرفوش
املنفذ عليها :سارة رجب بكة
السند التنفيذي :عقد قرض بقيمة
 /4603.51/د.أ .ع ـ ـ ــدا الـ ـل ــواح ــق
والفوائد والرسوم.
تاريخ تبليغ االنذار 2017/11/8 :
ت ــاري ــخ قـ ــرار ال ـح ـج ــز2018/2/27 :
تاريخ تسجيله 2018/3/2
تاريخ محضر الوصف2018/7/25 :
تاريخ تسجيله 2018/9/3
م ـح ـت ــوي ــات ال ـق ـس ــم /1117 /A/ 9
قناريت :هو عبارة عن شقة سكنية
مؤلفة مــن مــدخــل وصــالــون وطعام
ومطبخ وممر و 3نوم وحمامني و3
شرفات.
مساحته/ 124 :م2
ب ـ ـ ـ ـ ــدل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـمـ ـ ــن 1200 :س ـ ـهـ ــم:
 /43400/.1د.أ.
بــدل ال ـطــرح 1200 :سـهــم/26040/ :
د.أ.
حـ ــدود ال ـع ـق ــار رق ــم /1117 /A/ 9
قناريت:
ً
شماال :طريق .جنوبًا  :العقار 251
ش ــرق ــا :ال ـع ـق ــار  1326و .256غــربــا:
العقار 116
تاريخ ومكان البيع :لقد تحدد نهار
الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ــي 2018/12/6
ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا مــوع ـدًا
لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي أم ــام رئـيــس
دائرة تنفيذ صيدا.
ش ـ ـ ــروط الـ ـبـ ـي ــع :عـ ـل ــى ال ـ ــراغ ـ ــب فــي
الشراء ان يــودع باسم رئيس دائرة
ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ص ـي ــدا ق ـبــل امل ـبــاشــرة
بـ ــاملـ ــزايـ ــدة فـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق ال ـخــزي ـنــة
أو ف ــي أح ــد امل ـص ــارف امل ـق ـبــولــة من
الدولة مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو
أن يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا
املـبـلــغ وعـلـيــه ان يتخذ مـحــل اقــامــة
مـخـتــارًا لــه ضمن نـطــاق الــدائــرة اذا
لــم يكن لــه مقام فيه واال اعتبر قلم
ال ـ ــدائ ـ ــرة م ـق ــام ــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه وع ـلــى
املـشـتــري اي ــداع كــامــل الـثـمــن ورســم
ال ــدالل ــة خ ــال مـهـلــة ثــاثــة أيـ ــام من
تاريخ صدور قرار االحالة واال تعاد
املزايدة بالعشر وعلى مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبد الله
أرض ل ـل ـب ـي ــع – ب ـط ـش ــاي (م ـن ـط ـقــة
املــرداســة العقارية) – مصنفة - A1
مساحتها  30450م – 2غير مصابة
بأي تخطيط – مميزة – سعر مغري
– تلفون70/919829 :

