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إعالنات
◄ وفيات ►

تقرير

وأوكرانيا في تصاعد:
روسيا
أزمة
ّ

واشنطن تلوح بالعقوبات
تتصاعد األزمة العسكرية بين أوكرانيا
وروسيا .موسكو تتجه إلى تعزيز قواتها
في شبه جزيرة القرم بإرسال المزيد من
الـ«أس  ،»400أما كييف التي أعلنت
حالة الطوارئ فتحذر من اشتعال حرب
واسعة ،وسط حديث غربي عن مزيد من
العقوبات على الروس ،في انتظار قمة
بوتين وترامب «المحتملة»
ت ـص ـع ـي ــد أوك ـ ــران ـ ــي جـ ـّـديـ ــد ي ـقــاب ـلــه
ت ـص ـع ـيــد روس ـ ـ ــي ي ـ ـحـ ــذر مـ ــن ت ـطــور
األزم ـ ـ ــة م ــن ال ـط ــاب ــع ال ـس ـي ــاس ــي إل ــى
الحرب املفتوحة ،وذلــك بعيد يومني
مــن حــادثــة مضيق كـيــرتــش الــواصــل
بحر آزوف بالبحر األســود ،بني خفر
السواحل الروسي وثالث سفن تابعة
للبحرية األوكــران ـيــة حــاولــت دخــول
آزوف عبر املضيق الخاضع للسيطرة
الروسية ،ما أدى إلى احتجاز السفن
ال ـ ـثـ ــاث مـ ــع أفـ ـ ـ ــراد الـ ـط ــواق ــم ال ـب ــال ــغ
عددهم  24بحارًا بينهم ثالثة جرحى.
وقد مثل البحارة ،أمس ،أمام محكمة
فــي سـمـفـيــروبــول ،املــديـنــة الرئيسية
فــي منطقة الـقــرم .وأص ــدرت املحكمة
قــرارًا باحتجازهم لشهرين بانتظار
مـحــاكـمـتـهــم ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي أدان ــه
رئيس الــوزراء األوكراني فولوديمير

ّ
تفضل باريس وبرلين
مواصلة الجهود
الديبلوماسية لنزع فتيل التوتر

غرويسمان ،فيما أرسلت الخارجية
األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة إلـ ـ ــى م ــوسـ ـك ــو إشـ ـع ــارًا
ديبلوماسيًا احتجاجًا على احتجاز
البحارة «غير القانوني».
الرئيس األوكراني ،بترو بوروشنكو،
ذهب أكثر من ذلك تصعيدًا للموقف،
ّ
ووقـ ــع ،أم ــس ،قــانــون ال ـط ــوارئ الــذي
صادق عليه البرملان االثنني ،أي بعد
يــوم من الحادثة ،والــذي ُيفرض ملدة
ثــاثــن يــومــا ف ــي عـشــر مـنــاطــق على
ال ـحــدود مــع روسـيــا والـبـحــر األســود
وبحر آزوف .ويأتي ذلك بعد تحذير
بوروشنكو من حشد القوات الروسية
ق ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة م ــوس ـك ــو

ستنشر روسيا نظامًا جديدًا لصواريخ أرض ــ جو من طراز «إس  »400في القرم (أ ف ب)

انتشارها العسكري ،محذرًا من خطر
ن ـشــوب «ح ــرب شــام ـلــة» .م ــن جــانـبــه،
ّ
ق ــال غــرويـسـمــان فــي مـسـتـهــل جلسة
حكومية عـقــدت أم ــس ،إنــه «يـجــب أن
ّ
لصد عدوان
نكون جميعًا مستعدين
من عدوتنا التي كانت منذ وقت قليل
فـقــط جــارت ـنــا» .عـلــى رغ ــم ذل ــك ،أكــدت
السلطات األوكــرانـيــة مــرارًا أن قانون
ال ـ ـطـ ــوارئ ال ـ ــذي ُي ـت ـيــح ل ـهــا أن تـقــوم
بتعبئة مواطنيها وتنظيم وســائــل
ّ
ّ
ّ
العامة،
التجمعات
والحد من
اإلعالم
لديه طابع «وقــائــي» بشكل أساسي.
وقــال بوروشنكو ،مساء الثالثاء ،إن
«هدف قانون الطوارئ يتمثل بإثبات
أن العدو سيدفع ثمنًا غاليًا كثيرًا إذا
قرر مهاجمتنا».
ال ـ ـ ــرد الـ ــروسـ ــي لـ ــم يـ ـت ــأخ ــر ،بـ ــل أت ــى
على لسان الرئيس فالديمير بوتني
ً
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ،وال ـ ـ ـ ــذي أكـ ـ ــد أن ال ـ ـقـ ــوات
الروسية كــان لها الحق فــي احتجاز
السفن .وفي أول تعليق له منذ األحد،
قال بوتني إن «ما حدث كان من تدبير
ك ـي ـيــف» ،ووص ـف ــه ب ــأن ــه «اس ـت ـف ــزاز».
وأشار إلى أن السفن األوكرانية دخلت

امل ـي ــاه ال ــروس ـي ــة ورف ـض ــت الـ ــرد على
طلبات قوارب الدوريات الروسية لها
بــال ـتــوقــف .وف ــي مـنـتــدى لالستثمار
الـعــاملــي فــي مــوسـكــو ت ـســاءل بــوتــن:
«م ــا الـ ــذي ك ــان ي ـف ـتــرض أن يـفـعـلــوه
(ال ـق ــوات ال ــروس ـي ــة)؟» ،مضيفًا أنهم
«كانوا يقومون بواجبهم العسكري.
كــانــوا يـ ــؤدون واجـبـهــم امل ـش ــروع في
ح ـمــاي ــة الـ ـح ــدود ال ــروسـ ـي ــة .ب ــادكــم
كانت ستفعل الشيء ذاته».
وفــي مــا يعد تصعيدًا روس ـيــا ،أعلن
مـســؤول فــي الجيش الــروســي ،أمــس،
أن روسـ ـي ــا س ـت ـن ـشــر ن ـظ ــام ــا ج ــدي ـدًا
ل ـ ـصـ ــواريـ ــخ أرض ـ ـ ـ ـ ج ـ ــو م ـ ــن ط ـ ــراز
«أس  »400ف ــي مـسـتـقـبــل ق ــري ــب ،في
شبه جــزيــرة الـقــرم الـتــي ضمتها في
 .2014ووفـ ـ ــق وك ــال ــة «إن ـت ــرف ــاك ــس»
الــروسـيــة ،فــإن الناطق باسم املنطقة
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة،
الكولونيل فاديم استافييف ،قال إنه
«فـ ــي مـسـتـقـبــل ق ــري ــب ،س ـي ـتــم نصب
نظام الدفاع الجوي في موقع قتالي
ل ـح ـم ــاي ــة امل ـ ـجـ ــال ال ـ ـجـ ــوي ل ــات ـح ــاد
الروسي» .أما وكالة «ريا نوفوستي»،

فقالت إن النظام ُينصب قبل نهاية
الـسـنــة ،لينضم إلــى األنـظـمــة الثالثة
من «أس »400-املوضوعة قيد الخدمة
أساسًا في القرم.
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـط ـ ــورات ،تـ ــوجـ ــه األن ـ ـظـ ــار
إل ـ ـ ــى ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء املـ ـحـ ـتـ ـم ــل ب ـ ــن ب ــوت ــن
ون ـظ ـيــره األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب،
واالجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـ ـ ــوزاري ل ـ ــدول «حـلــف
شـمــال األطـلـســي» ال ــذي سيعقد في
بروكسيل الشهر املقبل .وقــد تجلت
ال ـتــوتــرات الـسـيــاسـيــة بــن واشنطن
وم ــوس ـك ــو ه ــذه امل ـ ــرة ع ـلــى الـســاحــة
األوك ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،إذ دعـ ـ ـ ــت واشـ ـنـ ـط ــن
حلفاءها األوروبيني إلى فعل املزيد
لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا،
مـ ـ ـح ـ ــذرة م ـ ــن ت ـص ـع ـي ــد خ ـط ـي ــر بــن
امل ــواج ـه ــة الـعـسـكــريــة الـعـلـنـيــة ،كما
واشنطن باإلجراءات الروسية
نددت ً
واصـ ـف ــة إي ــاه ــا ب ــ«غ ـي ــر ال ـشــرع ـيــة».
وقـ ــال الــرئ ـيــس األم ـيــركــي إن ــه ينظر
ف ــي اح ـت ـم ــال إلـ ـغ ــاء ل ـق ــائ ــه املــرت ـقــب
مـ ــع ب ــوت ــن خـ ـ ــال قـ ـم ــة «م ـج ـم ــوع ــة
العشرين» في األرجنتني ،مضيفًا أنه
سيتخذ قــرارًا نهائيًا بعد االستماع

إل ـ ــى ت ـق ــري ــر مـ ــن م ـس ـت ـش ــاري األمـ ــن
القومي حول الحادث الذي وقع بني
الـبـلــديــن .وأوض ــح تــرامــب لصحيفة
«واشـ ـنـ ـط ــن ب ــوس ــت» أنـ ــه «س ـي ـكــون
ذلك حاسمًا ،وربما لن أعقد اللقاء».
لكن الناطق باسم الكرملني ديمتري
بيسكوف ،أعلن أمس أن «التحضير
للقاء مستمر .تــم االت ـفــاق على عقد
الـلـقــاء .ال نملك أي معلومات أخــرى
من زمالئنا األميركيني».
كـمــا ق ــال الـكــرمـلــن إن ــه يـتــوقــع عقد
ً
اللقاء بني بوتني وترامب مقلال بذلك
مــن الـتـهــديــد ،حـيــث ص ــرح مستشار
ب ــوت ــن ل ـل ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ــة ي ــوري
أوش ــاك ــوف أن «ال ـح ــاج ــة مـتـســاويــة
لدى الجانبني لهذا اللقاء» .التهديد
األمـ ـي ــرك ــي ت ــراف ــق م ــع ت ـ ّ
ـوج ــه مــديــر
«االستخبارات الوطنية» األميركية،
دان كوتس ،إلى بروكسيل لحشد دعم
من الدول األوروبية ضد موسكو في
شــأن مـعــاهــدة «ال ـصــواريــخ النووية
املـ ـتـ ــوسـ ـطـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدى» ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـن ــوي
واشـنـطــن االن ـس ـحــاب مـنـهــا ،متهمة
م ــوس ـك ــو أنـ ـه ــا اخـ ـتـ ـب ــرت ص ــواري ــخ
«كروز» على مدى محظور ونشرته،
وفق ما أعلن كوتس.
ّ
كذلك ،حث املمثل األميركي الخاص
ملـفــاوضــات أوكــران ـيــا ،كـيــرت فولكر،
ح ـل ـفــاء واش ـن ـط ــن األوروب ـ ـيـ ــن على
التفكير في فرض مزيد من العقوبات
على روسـيــا على خلفية التطورات
األخيرة في أوكرانيا .وقال فولكر في
بــرلــن ،أم ــس ،إنــه «بالتأكيد نشجع
األوروبـ ـي ــن عـلــى الـبـحــث أك ـثــر عما
يمكن فرضه من عقوبات إضافية».
وأث ـ ـ ــار ع ـ ــدد م ــن كـ ـب ــار ال ـس ـيــاس ـيــن
األوروب ـيــن فــي وقــت سابق احتمال
ف ـ ـ ـ ـ ــرض عـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوب ـ ـ ــات جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ع ـل ــى
روسـ ـي ــا .وذكـ ـ ــرت صـحـيـفــة «فـيـلــت»
ً
األملــانـيــة أم ــس ،نـقــا عــن م ـصــادر أن
«دي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــن أمل ــان ــا وفــرن ـس ـيــن
عارضوا خالل اجتماع سري عقدته
لـجـنــة ال ـس ـيــاســة واألم ـ ــن األوروبـ ـي ــة
فـ ـ ــي بـ ــروك ـ ـس ـ ـيـ ــل (أول مـ ـ ــن أمـ ـ ــس)
ت ـشــديــد ال ـع ـق ــوب ــات» ،وأش ـ ـ ــاروا إلــى
أهمية تبني «إج ــراءات بناء الثقة».
وأضـ ــافـ ــت ال ـص ـح ـي ـفــة أن «ب ــاري ــس
وبــرلــن تـفـضــان مــواصـلــة الـجـهــود
الديبلوماسية لنزع فتيل التوتر في
مضيق كيرتش ،ضمن إطار منظمة
األمن والتعاون في أوروبا».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ش ـق ـي ـقــاهــا ع ــائ ـل ــة امل ــرح ــوم روب ـي ــر
يوسف الشويري
ع ــائ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم إب ــراهـ ـي ــم يــوســف
الشويري
شقيقتاها عائلة املرحومة كلوتيلد
الجميل
عائلة لطيفة يشوعي
وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات كـ ـ ـ ــرم ،ي ـش ــوع ــي،
الشويري ،الجميل ،شمعة ،مبارك،
حبيقة ،ح ــرب ،أب ــو نــاضــر ،طــاســو،
غسطني ،كيوان ،عكر ،تابت ،صوايا،
ب ـل ـي ـب ــل ،خـ ـ ـ ـ ــوري ،حـ ـ ـ ــداد وك ـ ـ ــل مــن
ينتسب إليهم في الوطن واملهجر
ينعون إليكم املرحومة
لودي يوسف صوايا الشويري
أرم ـ ـل ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم لـ ــويـ ــس ي ــوس ــف
جبرايل كرم
يحتفل بالصالة لراحة نفسها في
تمام الساعة الثالثة مــن بعد ظهر
ال ـيــوم الـخـمـيــس  2018/11/29في
كنيسة مار يوسف بسكنتا.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ال ـص ــال ــون قبل
ال ــدف ــن وب ـع ــده ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن الـثــانـيــة
عـشــرة ظـهـرًا حتى الـســادســة مساءً
وي ـ ـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت  2018/12/1فــي
صالون كنيسة مار يوسف الحكمة
ً
ابتداء من الساعة الحادية
األشرفية
ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر حـتــى الـســادســة
مـ ـس ـ ً
ـاء ويـ ـ ــوم األحـ ـ ــد 2018/12/2
ف ــي ص ــال ــون ك ـن ـي ـســة م ـ ــار يــوســف
– ب ـس ـك ـن ـتــا – اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
ً
مساء.
السادسة

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

تقرير

النفط يواصل الهبوط :ضغوط ترامب تؤلم الرياض
واصـ ــل إن ـت ــاج ال ـس ـعــوديــة ال ـق ـيــاســي ،ف ــي ظ ــل زي ــادة
امل ـخــزونــات األمـيــركـيــة ،الـضـغــط عـلــى أس ـعــار النفط،
التي تراجعت ،أمس ،إلى نحو  60دوالرًا ،فيما يترقب
املـتـعــامـلــون ،نتيجة اجـتـمــاع مجموعة العشرين في
بوينس آيــرس نهاية الشهر ال ـجــاري ،وكــذلــك نتيجة
اجتماع منظمة «أوب ــك» السنوي الـثــانــي ،فــي ال ــ 6من
كانون األول /ديسمبر املقبل ،في فيينا ،ملناقشة اتفاق
تمديد خفض اإلنتاج من أجل دعم األسعار املتراجعة.
السعودية ،أكبر منتج للنفط في «أوبك» ،وأكبر ُم ّ
صدر
للنفط في العالم ،تريد سعرًا أعلى من الحالي ،غير
أن الرياض ّ
تتعرض لضغوط من الرئيس األميركي،
دونــالــد تــرامــب ،ال ــذي طـلــب مــن اململكة االمـتـنــاع عن
خفض اإلنتاج ،واملساهمة في دفع أسعار الخام ملزيد
مــن ال ـه ـبــوط .وأخـ ــذت ه ــذه ال ـض ـغــوط مـفـعــولـهــا على
الــريــاض ،منذ جريمة اغتيال الصحافي السعودي،
جمال خاشقجي ،في قنصلية بــاده في إسطنبول،

حني بــدأت تظهر تخمة في املـعــروض ،أفقدت أسعار
النفط نحو ثلث قيمتها ،من مستواها املرتفع البالغ
 85دوالرًا ،بـعــد أن وص ــل إن ـت ــاج املـمـلـكــة إل ــى أعـلــى
مستوياته في الشهر الجاري ،إذ ضخت اململكة منذ
بداية تشرين الثاني /نوفمبر ،ما بني  11.1مليون إلى
 11.3مليون برميل يوميًا ،فــي ظــل ضعف األســواق
املالية عمومًا ،ما دفع بترامب ،األسبوع املاضي ،إلى
شكر السعودية على خفض األسعار ،في تغريدة في
«تويتر» ،لكنه طالبها باملزيد.
لكن املزيد من الهبوط في أسعار النفط ،كما يشتهي
تــرامــب ،يعيد اململكة إلــى مرحلة الـعــام  ،2015حني
أدى الـهـجــوم األم ـيــركــي (ال ـط ـلــب) عـلــى قـطــاع النفط،
إل ــى ان ـخ ـف ــاض األسـ ـع ــار م ــن  100دوالر لـلـبــرمـيــل
فــي منتصف عــام  ،2014لغاية  40دوالرًا .حينها،
اضطرت الرياض إلى إعادة النظر في مواردها املالية،
بعد أن تضاعف عجز ميزانيتها إلى  100مليار دوالر

في العام املذكور ( ٪15من الناتج املحلي اإلجمالي)،
ما دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير حينها من
احتمالية فقدان بعض دول الخليج ،ال سيما السعودية،
احتياطياتها النقدية في غضون خمس سنوات ،إذا
اسـتـمــرت األس ـعــار منخفضة .وال ـحــال نفسه الـيــوم،
ففي تقرير حديث ملؤسسة «كابيتال إيكونومكس»
البريطانية لألبحاث والــدراســات االقتصادية ،أشــار
الخبراء إلــى أن السعودية ،قد تضطر إلــى استخدام
مدخراتها مــن العمالت األجنبية ،لعقد مــن الــزمــان،
كــي تظل ق ــادرة على تمويل الـفـجــوة بــن صــادراتـهــا
وواردات ـه ــا ،فــي حــال تــراجــع األسـعــار إلــى  30دوالرًا
للبرميل.
إزاء ه ــذا ال ــواق ــع ،تـسـعــى الـسـعــوديــة إل ــى إعـ ــادة رفــع
األسـ ـع ــار ،وق ــال ــت إن ـهــا س ـتــؤيــد خ ـفــض اإلن ـت ــاج في
اج ـت ـمــاع املـنـظـمــة األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،لـكـنـهــا اشـتــرطــت
«جبهة موحدة» في شأن إنتاج النفط ،وهو ما أعلنه

وزير الطاقة ،خالد الفالح ،أمس ،بالقول إن بالده «لن
تخفض إنتاج النفط وحدها لتحقيق االستقرار في
السوق» .لكن روسيا ونيجيريا ،قالتا إنه من السابق
ألوان ــه اإلش ــارة إلــى مــا إذا كانتا ستشاركان فــي أي
ق ـيــود لــإن ـتــاج .صـحـيـفــة «نـيــزافـيـسـيـمــايــا غــازيـتــا»
الروسية ،أشارت في هذا السياق ،أمس ،إلى أنه «سيتم
صيغة جديدة لسوق النفط في (اجتماع) فيينا»،
بحث ً
موضحة أن «التعاون النفطي بني روسيا والسعودية
بــات شيئًا مــن املــاضــي» ،فــي ظــل استجابة الــريــاض
لضغوط ترامب ،وزيادة إنتاجها ،على رغم انخفاض
األسعار العاملية ،مشيرة إلى أن ترامب «وجد املفتاح
إلدارة أسعار النفط العاملية .فالتهديد بفرض عقوبات
شخصية أميركية على ولــي الـعـهــد ،بسبب اغتيال
املعارض خاشقجي ،حـ ّـول الرياض إلى منتج نفطي
مطيع».
(األخبار)
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زوجة الفقيد يوال نجيب بو نادر
ابنه جورج
ابنتاه ريتا
ريم
اشقاؤه كابي
عماد
ش ـ ــادي زوجـ ـت ــه كـ ـ ــارول ابـ ــي خليل
وعائلتهما
شقيقته جــومــانــا زوج ــة خليل ابو
رعد وعائلتهما
وانسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
ناجي جورج الفغالي
الــراقــد عـلــى رج ــاء الـقـيــامــة املجيدة
يــوم اإلثـنــن الــواقــع فيه  26تشرين
الثاني .2018
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الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة مــار
انطونيوس الكبير  ،وادي شحرور
العليا اب ـتـ ً
ـداء مــن الـســاعــة الحادية
ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ل ـغــايــة الـســاعــة
ً
مساء.
السادسة

◄ تعزية ►
الدكتور حسني يتيم ،نائب بيروت
السابق ،يشاطر آل ش ــرارة وأهالي
بـنــت جـبـيــل الـ ـك ــرام ،حــزنـهــم لــوفــاة
الوجيه الفاضل
املرحوم األستاذ فياض شرارة
له الجنان ولذويه السلوان.

انتقل إلى رحمته تعالى
املأسوف عليه املرحوم
الحاج فياض عبد األمير شراره
رئيس بلدية بنت جبيل األسبق
وال ــدت ــه :املــرحــومــة ال ـحــاجــة فــريــده
شراره
زوجته :الحاجة وفــاء عبد اللطيف
رضا
أوالده :س ـ ـم ـ ـيـ ــر زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه هـ ـن ــاء
إسماعيل
غسان زوجته شيال
امل ـه ـنــدس مـحـمــد زوج ـتــه هـبــه عبد
الجليل
اب ـ ـن ـ ـتـ ــاه :شـ ـ ــذا زوج ـ ـهـ ــا د .مـ ـ ــروان
درويش
وس ـ ــام زوجـ ـه ــا امل ـه ـن ــدس ف ـ ــؤاد بو
سرحال
إخ ـ ــوت ـ ــه :ال ـ ـحـ ــاج إح ـ ـسـ ــان زوجـ ـت ــه
ساميه منيمنه
املرحوم فيصل زوجته أنسام شراره
املـ ــرحـ ــوم م ـح ـمــد زوجـ ـت ــه ال ـحــاجــة
غادة شراره
امل ـه ـن ــدس واصـ ـ ــف ش ـ ـ ــراره زوج ـت ــه
هيام دلول
أخـ ـ ــواتـ ـ ــه :الـ ـح ــاج ــة هـ ـي ــام زوجـ ـه ــا
املرحوم بهجت بزي
عفاف زوجها علي إسماعيل
أحـ ــام زوج ـه ــا امل ــرح ــوم د .ف ــاروق
عواضه
ج ـ ـنـ ــان زوجـ ـ ـهـ ــا املـ ـهـ ـن ــدس مـحـمــد
شراره
أشقاء زوجته :الحاج فؤاد والحاج
علي
شقيقات زوج ـتــه :الـحـجــات سلوى
ون ـ ـجـ ــوى ولـ ـيـ ـل ــى وس ـ ـنـ ــاء وغـ ـ ــاده
ومنى.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ــرك ــز جمعية
التخصص والتوجيه العلمي اليوم
الخميس  2018/11/29بني الساعة
ً
مساء.
الثانية والساعة السابعة
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل شـ ـ ـ ــراره آل رض ـ ــا آل
إسماعيل آل درويش آل بو سرحال
آل عبد الجليل
آل م ـن ـي ـم ـنــه آل عـ ــواضـ ــه آل دلـ ــول
وعموم أهالي بنت جبيل.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املـسـجــل عـلــى الـعـقــار رق ــم 94
ال ـق ـســم  6ال ـب ـلــوك  Cم ــن مـنـطـقــة أدم ــا
والدفنه العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب اسيا يوسف شهال وكيل سميرة
قسطنطني س ـعــاده وان ـط ــوان جرجي
فرحات مالكي القسم  /12/من العقار
 /837/مار شعيا واملزكة سندي تمليك
بدل عن ضائع بحصتي املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـبــت سـ ـع ــاد ام ـ ــن اسـ ـكـ ـن ــدر هــاشــم
املــالـكــة فــي الـعـقــارات  /195/و/285/
و /288/جل الديب سندات تمليك بدل
عن ضائع بحصصها.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب اكوب جيراير جالقيان احد ورثة
ارشـ ــالـ ــوس ارشـ ـ ــاك تــاك ـس ـيــان مــالـكــة
العقار  /851/برج حمود سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب زيـ ـ ــاد كـ ـم ــال غـ ـص ــوب بــوكــال ـتــه
ع ـ ــن مـ ـيـ ـش ــال جـ ـ ـ ــورج نـ ــاهـ ــض وك ـي ــل
ايلي عبدو جفي بصفته مــديـرًا عامًا
مساعدًا مفوضًا بالتوقيع عن شركة
نهيل الـعـقــاريــة ش.م.ل .مالكة العقار
 /1644/بـ ـعـ ـب ــدات وال ـس ـف ـي ـل ــة سـنــد
تمليك بدل عن ضائع باسم الشركة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـ ـلـ ــب ال ـ ـب ـ ـيـ ــر سـ ـلـ ـي ــم شـ ـبـ ـل ــي املـ ــالـ ــك
فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار  /1360/س ــاق ـي ــة امل ـســك
وبـ ـحـ ــرصـ ــاف س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ـ ــدل عــن
ضائع بحصته.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقم 2461
االقسام  A 7و A 39و  B 16من منطقة
ذوق مصبح العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقــم 117

االقسام  A 5و  B 5من منطقة جعيتا
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقــم 190
ال ـق ـس ــم  17م ــن م ـن ـط ـقــة ذوق مـصـبــح
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقــم 816
القسم  13أ والعقار رقــم  816القسم 7
 Cمــن منطقة ذوق مـصـبــح الـعـقــاريــة
قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
ل ـل ـت ــأم ــن امل ـس ـج ــل ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 3298من منطقة غزير العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
ل ـل ـت ــأم ــن امل ـس ـج ــل ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 575مــن منطقة الـنـمــورة وكفرجريف
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املـسـجــل عـلــى الـعـقــار رق ــم 81
االقسام  5و 10و 15و 16و 17و 20و25
و 28و 29و 30و 34و 35و 39و 42و 43
و 44البلوك  Aوالعقار رقــم  81القسم
 8الـبـلــوك  Bمــن منطقة ذوق مصبح
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
ل ـل ـت ــأم ــن امل ـس ـج ــل ع ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 859القسم  7مــن منطقة ذوق مكايل
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا

أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب صبحي مسعود ابراهيم بصفته
وكيل بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل.
شـ ـه ــادة ق ـي ــد ت ــأم ــن ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
للتأمني املسجل على العقار رقــم 638
ال ـق ـســم  4وال ـع ـق ــار رق ــم  278ال ـق ـســم 4
من منطقة كفرياسني العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
مطلوب
موظفني ذو خربة عالية
ملعمل مجوهرات يف
الكرنتينا ،بريوت.
الرجاء االتصال باألرقام
التالية- ٢٢٠٠٦٤/٨١ :
٥٥٠٣٦٨/٠٣

مطلوب محاسبة لرشكة
مواد غذائية يف منطقة
غالريي سمعان الحدت
دوام كامل ()5 - 8
معاش 400$
لإلتصال 03/717176
مطلوب لرشكة صناعية
طريق املطار
سائق بيك آب لديه دفرت
توت مارك
العمر  25-30سنة
للمراجعة 01/455000
Manager needed for a foam
factory in Nigeria, experience
between 5 & 10 years, english is a
must, excellent package.send cv.:
khalil.saghbini@gmail.com

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
MOHAMAD ISLAM FOYZUL
من عند مخدومه شركة الخدمات
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ,الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاء م ـ ـمـ ــن يـ ـع ــرف
ع ـن ــه ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
76/889033
غادرت العاملة البنغالدشية
HOSNA BEGUM
من عند مخدومها عبدالله محمود
أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ,ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــاء م ـ ـمـ ــن يـ ـع ــرف
عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال ع ـلــى الــرقــم
70/044009

