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العالم

العالم
◄ وفيات ►

إضاءة ساهمت تطورات المشهد اإليراني الخاصة بجواد ظريف في كشف حجم الدعم الرسمي والشعبي الذي
يتمتع به الرجل داخل بالده ،ما فتح الباب على استحضار صناديق االقتراع كمكان صالح الستثمار هذا التضامن.
فما هو السجل الشخصي الذي يجعل ظريف من أقوى مرشحي السباق الرئاسي المنتظر عام 2021؟ علمًا بأن
رئيس الدبلوماسية اإليرانية ينفي وجود أي نية عنده لخوض هذا المعترك

محمد جواد ظريف ...من المصافحة إلى الــعقوبات
زكريا أبو سليسل
ع ـل ــى رغ ـ ــم ح ـ ـيـ ــازة وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإلي ــران ــي ،محمد ج ــواد ظــريــف ،درجــة
«م ــاجـ ـسـ ـتـ ـي ــر» بـ ـع ــد إنـ ـ ـج ـ ــازه رس ــال ــة
أكاديمية عن «العقوبات في العالقات
الــدول ـيــة» ،فــإن ذلــك لــم يجنبه الــوقــوع
ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة!
ف ــ«امل ـس ــؤول األول ع ــن سـيــاســة إي ــران
ال ـخــارج ـيــة» ،كـمــا وصـفــه قــائــد «فيلق
ال ـق ــدس» ف ــي ال ـح ــرس الـ ـث ــوري ،قــاســم
سليماني ،أخيرًا ،لم يكن يعلم آنذاك أن
امتهان السياسة بحرفية للتعبير عن
املوقف اإليراني سيقوده يومًا ما إلى
«الالئحة الـســوداء» في وزارة الخزانة
األميركية.
اإلج ــراء األمـيــركــي بحق ظــريــف كشف
م ـجــددًا عــن حـجــم قــوتــه ودوره داخــل

ّ
حل سليماني ضيفًا على ظريف
في مبنى الوزارة مباركًا له
«غضب أميركا وعداءها»
مــاكـيـنــة صـنــع ال ـق ــرار اإلي ــران ــي ،حيث
ظهر هذا األمــر في رسائل الدعم التي
ّ
تـلــقــاهــا ال ــوزي ــر إث ــر ال ـق ــرار األم ـيــركــي.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،بــرزت برقية الدعم
الـتــي حظي بها ظــريــف مــن سليماني
ّ
ع ـن ــدم ــا ح ـ ــل ض ـي ـف ــا ع ـل ـي ــه فـ ــي مـبـنــى
ال ـ ـ ـ ــوزارة ،م ـب ــارك ــا ل ــه «غ ـض ــب أم ـيــركــا
وع ــداء ه ــا» .ه ــذا املــوقــف مــن «ال ـحــاج»
تـقــاطــع مــع رســالــة «ام ـت ـنــان» ّ
وجـهـهــا
«ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور» لـ ــأم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن ،ع ـن ــدم ــا
ً
خــاطـبـهــم بـعــد ال ـق ــرار م ـبــاشــرة قــائــا:
«شكرًا لكم على اعتباري خطرًا كبيرًا
عـلــى أجـنــدتـكــم» .رســالــة «ال ـش ـكــر» ّمن
ظــريــف لــم ت ــأت عـبـثــا ،ف ــاإلج ــراء بحقه
ّ
رسـ ــخ ف ــي أذه ـ ــان ش ــرائ ــح ج ــدي ــدة من
اإليــران ـيــن «ع ـ ــداوة واش ـن ـطــن» لكبير
الدبلوماسيني ،األمــر الــذي ساهم في
توسيع االلـتـفــاف الشعبي والرسمي
ح ــول شـخـصـيـتــه ان ـطــاقــا م ــن قــاعــدة
أن من يعاديه «الشيطان األكبر» ينال
«وسام الشرف».
ل ــم تـقـتـصــر ت ــداع ـي ــات ال ـخ ـط ــوة على
األوساط اإليرانية ،وإنما ُسمع صداها
داخـ ـ ـ ــل أوس ـ ـ ـ ــاط أمـ ـي ــركـ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة،
وخ ـص ــوص ــا ل ـك ــون ال ــوزي ــر اإلي ــران ــي

قضى ما يقارب  25عامًا من حياته في
ً
الواليات املتحدة متنقال بني الدراسة
والعمل في البعثة اإليرانية في األمم
املتحدة ،إلى أن أصبح مندوب طهران
الــدائــم ل ــدى املنظمة الــدول ـيــة ،قـبــل أن
ّ
ي ـت ـمــكــن ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي ال ـســابــق،
،2007
م ـح ـمــود أحـ ـم ــدي نـ ـج ــاد ،عـ ــام ّ
مــن عــزلــه بعد عــدة م ـحــاوالت تعثرت
برفض املرشد علي خامنئي .فاألخير
ع ـ ّـد انـتـقــاء ظــريــف ل ـهــذا املـنـصــب عــام
ً
« 2002أف ـض ــل خـ ـي ــار» ،ف ـضــا ع ــن أن
املرشد أوضح لظريف في حينه معالم
ً
وظـيـفـتــه ،قــائــا «إن وظـيـفـتـ ّـك ْ هــي أن
تـطــرح رؤي ـت ــك ،حـتــى لــو تـيــقــنــت أنها
مخالفة لرؤيتي بنسبة  180درجــة»،
ولم يكتف خامنئي بنهيه عن تغييب
رؤيـتــه الشخصية ،بــل اعتبر طرحها
«وظيفة شرعية» .التزام ظريف بهذه
ال ـت ــوص ـي ــات امل ـت ــواف ـق ــة م ــع طـبـيـعـتــه،
كان السبب الرئيس في عزله من هذا
ّ
املنصب ،حيث يقول معلقًا على ذلك
إن «أح ـ ــد أسـ ـب ــاب ع ــزل ــي خـ ــال ف ـتــرة
مراقبًا ،ومن واجب
عملي هو أني كنت ِ
ّ
املراقب أن يقول ما يرى ،ال أن يفكر في
ِ
مــا يـعـجــب ال ــرؤس ــاء واملـسـتـمـعــن من
قول أو رؤية ،وينقل ذلك فقط» .خروج
ظريف من العمل الدبلوماسي الرسمي
فــي ذلــك الــوقــت تقاطع مــع رغبته في
ّ
عدم تسلم أي عمل تنفيذي في حكومة
ال تتوافق وآراءه ،ما دفعه إلى البحث
ّ
ع ــن م ـس ــار ع ـمــل آخـ ــر ،ف ــوج ــد ضــالـتــه
ف ــي ت ــوس ـي ــع ن ـشــاط ــاتــه ع ـل ــى صـعـيــد
الدبلوماسية الـعــامــة ،وتوعية الــرأي
الـعــام األميركي بخصوص البرنامج
النووي .وفي هذا الصدد ،ينقل كتاب
«س ـعــادة الـسـفـيــر» عــن ظــريــف حديثًا
عــن تلك الحقبة قــال فيه «إن املــواقــف
ّ
ال ـحــادة للسيد أح ـمــدي نـجــاد شكلت
ب ـي ـئ ــة مـ ـع ــادي ــة إليـ ـ ـ ــران فـ ــي امل ـج ـت ـمــع
األكــادي ـمــي ،وك ــان مــن الــواجــب القيام
بشيء من التوعية في هذا املجال» .لم
يقتصر عـمــل ظــريــف األكــادي ـمــي على
ّ
هــذا الجانب ،بل تخطاه أيضًا للعمل
داخ ــل مــركــز األب ـح ــاث االسـتــراتـيـجـيــة
الـتــابــع لــ«مـجـمــع تشخيص مصلحة
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام» ب ــرئ ــاس ــة حـ ـس ــن روح ــان ــي
(آنذاك) ،الرئيس الحالي.
بقي ظريف في مساره األكاديمي إلى
أن ف ــاز روح ــان ــي بـُـانـتـخــابــات رئــاســة
إيــران عام  ،2013فأسندت إليه حقيبة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،بــال ـتــزامــن م ــع ن ـقــل املـلــف

قضى رئيس الدبلوماسية اإليرانية ما يقارب  25عامًا من حياته في الواليات المتحدة (أ ف ب)

ال ـ ـنـ ــووي م ــن عـ ـه ــدة امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
لــأمــن الـقــومــي إل ــى وزارة الـخــارجـيــة،
ل ـي ــوض ــع ظ ــري ــف م ــن ج ــدي ــد ف ــي قـلــب
املـ ـف ــاوض ــات ال ـن ــووي ــة ب ـعــدمــا تــركـهــا
بخروجه من العمل في األمم املتحدة.
م ـس ــار املـ ـف ــاوض ــات الـ ـن ــووي ــة شـهــد
مع ظريف نقلة نوعية في مستوى
العالقات اإليرانية األميركية ،حيث
كسر ونظيره األميركي ،جون كيري،
جمود الـتــواصــل الثنائي الــذي كان
مقطوعًا بــن الطرفني منذ انتصار
ال ـثــورة اإليــرانـيــة عــام  .1979بيد أن
ه ــذه الـنـقـلــة الـعـلـنـيــة ف ــي ال ـعــاقــات
ل ــم تـكــن لـتـحــدث ل ــوال وجـ ــود مـســار
ط ــوي ــل م ــن الـ ـلـ ـق ــاءات ال ـس ـ ّـري ــة ب ــدأه
ال ـط ــرف ــان ف ــي سـلـطـنــة ُعـ ـم ــان خــال
عام ّ ،2012
مهد الطريق لكسر موانع
املصافحة واللقاءات العلنية .وعلى
رغــم ذل ــك ،فــإن نـجــاح املـفــاوضــات لم
يكن باألمر السهل ،حيث استغرقت
ثالث سنوات قبل أن يخرج دخانها
األب ـي ــض م ــن ال ـعــاص ـمــة الـنـمـســويــة
فيينا ،في ما ُعرف حينها بـ«االتفاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي» بـ ــن إي ـ ـ ـ ــران وم ـج ـم ــوع ــة
الـ«.»1+5
وق ــد ملــع خ ــال ال ـس ـنــوات ال ـثــاث نجم
جواد ظريف كمفاوض إيراني محترف،
ّ
«يتحدث إلى جون كيري
يستطيع أن
ف ــي ي ـ ــوم ،ث ــم إلـ ــى ع ـل ــي خــام ـن ـئــي فــي
ً
اليوم التالي ،وأن يقنع كال منهما بأنه
يشاركه وجهة نـظــره» ،والــوصــف هنا
ّ
للمحلل فــي «معهد كارنيغي للسالم
ال ــدول ــي» ،كــريــم س ـجــادبــور .لـكــن هــذه
االحترافية التي يملكها ظريف لم تجد
نـفـعــا مــع الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ،دونــالــد
ت ـ ــرام ـ ــب .ف ـع ـل ــى رغـ ـ ــم ط ـ ـيـ ــران ظ ــري ــف
املتكرر إلى نيويورك ،حيث ّ
ّ
مقر األمم
املتحدة ،ولقاءاته مع كثير من نظرائه
الـغــربـيــن ،فــإنــه لــم ينجح فــي التأثير
على اإلدارة األميركية الجديدة لثنيها
عن االنسحاب من االتفاق النووي .كما
أن ج ـه ــوده الــدب ـلــومــاس ـيــة ل ــم تتمكن
حتى اآلن من دفــع األوروبـيــن لتنفيذ
القاضية بتعويض طهران
تعهداتهم
ُ
عن مصالحها املتضررة ّمن العقوبات
األم ـي ــرك ـي ــة .هـ ـك ــذا ،ي ـت ــرن ــح «إنـ ـج ــاز»
االت ـف ــاق ال ـن ــووي بــن الـحـيــاة وامل ــوت،
لـكــن ال ي ــزال «الــدك ـتــور ظــريــف» يؤكد
أنه «لو عاد به الزمان إلى الــوراء أربع
س ـن ــوات ،ألبـ ــرم االت ـف ــاق ال ـن ــووي مــرة
أخرى».

تقرير

ترامب ينعى المفاوضات التجارية مع الصين :لسنا جاهزين لتوقيع اتفاق
ال مؤشرات إلى عزم
الرئيس األميركي،
دونالد ترامب ،على
خفض مستوى
التصعيد في وجه
الصين ،ال سيما وأنه
أعلن ،يوم أمس ،أن
بالده ليست جاهزة
بعد لتوقيع اتفاق
تجاري مع بكين

أض ــاف الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دونــالــد
ت ــرام ــب ،ع ـق ــدة ج ــدي ــدة إل ــى صــراعــه
املتواصل مع الصني ،بعنوان الحرب
ال ـت ـج ــاري ــة .وك ــون ــه الـ ـط ــرف األقـ ــوى
في هــذه املعادلة وفــق ما يقولّ ،
نبه
إلــى أن أوان الحل لم يحن بعد ،وأن
ب ــاده «غـيــر جــاهــزة» لتوقيع اتفاق
تجاري مع بكني ،فيما أبقى ،أيضًا،
ع ـل ــى احـ ـتـ ـم ــال إل ـ ـغـ ــاء املـ ـف ــاوض ــات،
التي استؤنفت أخيرًا ومن املقرر أن
ُ
تستكمل الشهر املقبل ،قائمًا.
وق ـب ــل أن يـ ـغ ــادر إلـ ــى نـيــوجـيــرســي
فــي إجــازتــه األسبوعية ،قــال ترامب:
«لسنا جاهزين لتوقيع اتفاق ...لقد
ّ
بالتالعب (بالعملة).
نددنا بقيامهم
ُ
سنرى ما إذا كنا سنبقي اجتماعنا
فــي أيـلــول /سبتمبر .إذا فعلنا ذلك

ترامب :واشنطن «تمسك بكل األوراق» في هذه المفاوضات التجارية (أ ف ب)

س ـي ـكــون ذلـ ــك جـ ـيـ ـدًا ،واذا ل ــم نفعل
سيكون جيدًا أيضًا» ،مشيرًا إلى أن
«الصني تريد أن تفعل شيئًا ،لكنني
غ ـي ــر م ـس ـت ـعــد ح ـت ــى اآلن ل ـع ـمــل أي
شـ ـ ــيء ...خـمـســة وع ـش ــرون عــامــا من
االنتهاكات ،أنا غير جاهز على وجه
ال ـســرعــة ،وعـلـيــه فــإنـنــا س ـنــرى كيف
س ـت ـس ـيــر األمـ ـ ـ ـ ــور» ،خ ـص ــوص ــا وأن
واشـنـطــن «تمسك بكل األوراق» في
هذه املفاوضات التجارية.
وبــإغــاقــة ال ـبــاب أم ــام الـتــوصــل إلــى
ّ
حـ ــل ،ي ـكــون ت ــرام ــب ق ــد ق ــرر الــذهــاب
إلى مواجهة مفتوحة مع بكني ،بعد
ق ــراره األخـيــر فــرض رســوم جمركية
جديدة على كل الــواردات من الصني
اعتبارًا من أيلول /سبتمبر .الخطوة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ت ـب ـع ـه ــا ت ـ ــراج ـ ــع ال ـ ـيـ ــوان

الصيني بــدايــة األس ـبــوع ،حيث بلغ
أدنــى مستوى لــه فــي مقابل الــدوالر
مـ ـن ــذ نـ ـح ــو ع ـ ـقـ ـ ٍـد .مـ ــن هـ ـن ــا ،تـ ـط ـ ّـرق
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ـ ــذي ات ـه ـمــت
بــاده الصني «بالتالعب بعملتها»،
إل ــى «م ـعــركــة ال ـع ـم ــات» ،م ــؤك ـدًا أنــه
لــن يعمد إل ــى خـفــض قيمة ال ــدوالر:
«لــن أقــوم بذلك ،لدينا العملة األكثر
أمانًا في العالم» .لكنه ّ
شدد ،مجددًا،
على ضرورة أن يخفض االحتياطي
الـ ـف ــدرال ــي م ـع ــدل ف ــائ ــدت ــه الــرئ ـي ـســة
ملـســاعــدة امل ـصـ ّـدريــن األمـيــركـيــن في
غ ـم ــرة الـ ـح ــرب ال ـت ـج ــاري ــة م ــع بـكــن،
مطالبًا بخفض «بواقع نقطة واحدة
ً
أو مــا يــزيــد قـلـيــا لـفـتــرة معينة من
الزمن».
(األخبار)

«قد تسقط أجسادناّ ،أما نفوسنا
ف ـقــد فــرضــت حـقـيـقـتـهــا ع ـلــى هــذا
الوجود» (سعاده)
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوري ال ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ـ ّـي
ّ
االجتماعي
ّ
ّ
ي ـن ـع ــى إل ـ ـ ــى األمـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـسـ ــوريـ ــن
ّ
ّ
االجتماعيني
القوميني
األمينة هيام اسكندر نصرالله
(رئيسة املجلس األعلى السابقة)
ّ
املـتــوفــاة فجر الخميس فــي  8آب
2019
زوجـ ـه ــا ال ــراح ــل األم ـ ــن عـبــدالـلــه
محسن (الرئيس السابق للحزب)
وال ــدتـ ـه ــا ال ــراحـ ـل ــة ن ــزه ــة سـلـيــم
سعاده
أوالدها:
رنـ ـ ـ ــدى زوجـ ـ ـه ـ ــا س ـه ـي ــل ح ـبــايــب
وأبناؤهما الراحل رغيد ود .مازن
وعائلته وغسان
ن ـ ـ ــدى زوجـ ـ ـه ـ ــا ج ـ ـ ــان أب ـ ـ ــو ع ـب ــدو
وابنتهما ديمة
د .رائ ـ ــد زوج ـت ــه ن ــادي ــن ّ
األي ــوب ــي
وابنتاهما ِإنورا وديليا
نديم
شـقـيـقـهــا ال ــراح ــل رجـ ــا نـصــرالـلــه
زوجته سلمى إبراهيم وأوالدهما
لـيـنــا وعــائـلـتـهــا وأمـ ــل وعــائـلـتـهــا
واسكندر وعائلته
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :ع ـ ــائ ـ ــات نـ ـص ــرالـ ـل ــه،
محسن ،بــربــاريّ ،
حمود ،سعاده،
م ــرع ــي ،الـحـسـيـنــي ،ح ـبــايــب ،أبــو
ع ـ ـبـ ــدوّ ،
األيـ ـ ــوبـ ـ ــي ،م ـ ــزاح ـ ــم ،فـخــر
الدين ،الحاج.
ُت َ
قبل التعازي اليوم السبت وغدًا
األح ــد فــي 10و 11آب مــن الساعة
ّ
الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر حتى
ّ
جمعية
السابعة مـســاء فــي قــاعــة
خـ ّـريـجــي الجامعة األمـيــركـ ّـيــة في
ب ـي ــروت ،ال ـح ـمــرا ،ال ـ ّ
ـوردي ــة ،ويــوم
ال ـس ـب ــت فـ ــي  17آب مـ ــن ال ـس ــاع ــة
ّ
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـظ ـ ـهـ ــر وحـ ــتـ ــى
ّ
السابعة مساء في مكتب مديرية
مـ ـشـ ـغ ــرة ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـ ّـس ـ ــوري
الـقــومـ ّـي االجـتـمــاعـ ّـي ،قاعة األمــن
عبدالله محسن.
البقاء ّ
لألمة
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــى وال ـت ـس ـل ـيــم
بمشيئة الله تعالى ،ننعى إليكم
فقيدنا الغالي املرحوم:
الحاج أكرم رياض طليس
زوج ـ ـت ـ ــه :الـ ـح ــاج ــة حـ ـم ــدة راجـ ــح
شريف.
وال ـ ـ ـ ــده :املـ ــرحـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج ريـ ــاض
طليس.
والدته :املرحومة مريم شحادة.
أوالده :راج ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،ع ـ ـل ـ ــي ،حـ ـم ــزة
وعباس.
إبنته :زينب.
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :ع ـ ـبـ ــاس ،عـ ـب ــد ال ـغ ـن ــي،
عـلــي ،مـعــن ،مـحـمــد ،مــرســال ،زيــن
العابدين ،حسني وحسن.
ي ـص ـل ــى عـ ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
ويـ ــوارى ال ـثــرى فــي جـبــانــة بلدته
بــريـتــال الـيــوم السبت الــواقــع فيه
 10آب  2019الساعة الرابعة بعد
الظهر.
تقبل الـتـعــازي قبل الــدفــن وبعده
وط ـي ـلــة أي ـ ــام األسـ ـب ــوع ف ــي مـنــزل
وال ـ ـ ـ ــده امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج ريـ ــاض
طليس الـكــائــن فــي بــريـتــال ـ ـ قرب
النادي الحسيني.
وفــي بـيــروت نـهــار االثـنــن الــواقــع
فـ ـي ــه  19آب  2019ف ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
الـتـخـصــص والـتــوجـيــه الـعـلـمــي ـ ـ
الــرم ـلــة الـبـيـضــاء ـ ـ ـ ـ ق ــرب مــديــريــة
أم ــن الــدولــة لـلــرجــال والـنـســاء من
الساعة الثانية بعد الظهر حتى
ً
مساء.
السابعة
ل ـل ـف ـق ـي ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
اآلسـ ـف ــون :آل طـلـيــس ،آل شــريــف،
املجلس اإلسالمي الشيعي األعلى
وعموم أهالي بريتال.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـعــروض لـشــراء قــواطــع تــوتــر متوسط
وقطع غيار لها لزوم محطات التحويل
الرئيسية ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 5540/تاريخ  ،2019/6/17قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2019/9/6
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /200 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/8/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1270
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـ ـع ـ ــروض ل ـت ـح ــدي ــث أج ـ ـهـ ــزة وش ـب ـكــة
املـ ـعـ ـل ــوم ــاتـ ـي ــة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ـ ــي امل ـب ـن ــى
امل ــرك ــزي ،مــوضــوع اس ـت ــدراج ال ـعــروض
رقم ث4د 3221/تاريخ  ،2019/3/28قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2019/9/6
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /30 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/8/7
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1288
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب مـحـمــد غ ـس ــان بـعـلـبـكــي بــوكــالـتــه
ع ــن هـيـثــم ح ـســن الـ ـح ــاج ملــوك ـلــه حسن
محمد طــراد سندات تمليك بــدل ضائع
للعقارات  540و 541و 542دبعال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب مـحـمــد غ ـس ــان بـعـلـبـكــي بــوكــالـتــه
عــن رفـيــق عبد الــرضــا ف ــواز ملــورثــه عبد
الرضا ابراهيم فواز سندات تمليك بدل
ضائع للعقارات  815و 1373جويا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
باسم حسن
تبليغ فقرة حكمية
ج ــان ــب :م ـح ـمــد ك ـم ـيــل رح ـ ــال (م ـج ـهــول
محل املقام)
عدد2019/764 :
صدر بتاريخ  2019/7/27حكمًا غيابيًا
عن محكمة بيروت الشرعية الجعفرية
(غ ــرف ــة ال ـق ــاض ــي ال ـش ـيــخ ع ـلــي امل ــول ــى)
أسـ ــاس  218س ـجــل  76ق ـضــى بــالــزامــك

بدفع مبلغ وقدره عشرة آالف وستماية
وسبعة وستون دوالر أميركي ملطلقتك
س ـ ـ ـ ـ ــوالف ع ـ ـلـ ــي ب ـ ـ ـ ــرو دف ـ ـ ـعـ ـ ــة واح ـ ـ ـ ـ ــدة،
وبتقسيط باقي املهر بمعدل خمسماية
أل ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة ع ــن ك ــل ق ـســط تـبــدأ
مــن تــاريــخ  2019/8/5مهلة االعـتــراض
واالستئناف  45يومًا تلي النشر.
رئيس القلم
علي الحاج
دعوة
صادرة عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/144
إلى أصحاب الحقوق العينية السيدات
رش ـ ــا وغـ ـن ــى وف ـ ـ ــدى فـ ـ ـ ــاروق الـ ـب ــاش ــا -
املجهوالت محل اإلقامة.
إن دائرة تنفيذ املنت القلم الثاني تدعوكن
ل ـل ـح ـضــور ش ـخ ـص ـيــا أو إرس ـ ـ ــال وك ـيــل
قــانــونــي عـنـكــن إل ــى قلمها فــي محكمة
جديدة املنت لتبلغ اإلخبار لإلطالع على
دفتر شروط بيع القسمني رقم  4و 5من
العقار رقم  59املطيلب ومرفقاته املوجه
الـيـكــن م ــن طــالــب الـتـنـفـيــذ بـنــك بـيــروت
والبالد العربية ش.م.ل .بموجب املعاملة
التنفيذية رقــم  2014/144تنفيذًا لستة
سـ ـن ــدات ديـ ــن م ـس ـت ـح ـقــة األداء بـمـبـلــغ
إجـمــالــي وقـ ــدره /30.000/د.أ .ثــاثــون
ألــف دوالر أميركي وإتـخــاذ محل إقامة
ضمن نطاق محكمة جديدة املــن وذلك
ضـمــن مـهـلــة عـشــريــن يــومــا تـلــي النشر
ً
وإال يـعــد التبليغ حــاصــا وق ـلــم دائ ــرة
ّ
تنفيذ املــن مقامًا مختارًا لكن ويصار
إلى متابعة التنفيذ.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان أنطون
إعالن
بـ ـت ــاري ــخ  2019/8/8وبـ ـ ـن ـ ــاءًا لـلـطـلــب
تقرر شطب قيد الصيدلي محمد فايز
اسماعيل من قيود السجل التجاري في
ص ـيــدا وه ــو مـسـجــل بــرقــم /15531عـ ـ ــام
تحت االس ــم الـتـجــاري صيدلية تسنيم
ومــركــزهــا فــي ص ـيــدا الـعـقــار رق ــم 1933
بملكه ورقمه املالي .87871
ول ـك ــل ذي م ـص ـل ـحــة االع ـ ـتـ ــراض ضـمــن
مهلة عشرة أيام
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو
إعالن
ت ـع ـق ــد ل ـج ـن ــة املـ ـن ــاقـ ـص ــات اج ـت ـمــاع ـهــا
فــي ت ـمــام الـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظهرًا
بتاريخ  2019/8/26بطريقة املناقصة
العمومية.
* إعـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـل ــزي ــم أعـ ـ ـم ـ ــال جـ ـم ــع ون ـق ــل
ال ـن ـفــايــات ض ـمــن ن ـط ــاق ب ـلــديــة زح ـل ــة -
معلقة وتعنايل.
ُي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب اإلشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
ّ
املناقصة أن يطلع على دفـتــر الـشــروط
الـخــاص املــوجــود لــدى الــدائــرة اإلداري ــة
في البلدية أثناء الدوام الرسمي وعليه
تقديم عرضه باليد أو بالبريد املضمون
شـ ــرط أن ي ـصــل الـ ــدائـ ــرة اإلداريـ ـ ـ ــة قبل
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخــر
ي ــوم عـمــل يسبق الـتــاريــخ امل ـحـ ّـدد لهذه
املناقصة.
زحلة في 2019/8/8
رئيس بلدية زحلة  -معلقة وتعنايل
املهندس أسعد زغيب
إعالن
تعقد لجنة املـنــاقـصــات إجتماعها في
تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتاريخ
 2019/9/2بطريقة املناقصة العمومية.
* تـلــزيــم إن ـشــاء وتــأهـيــل طــريــق داخـلــي
بني مدرسة العائلة املقدسة ودير يسوع
الفادي ضمن نطاق بلدية زحلة  -معلقة
وتعنايل.
ُي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب اإلشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
ّ
املناقصة أن يطلع على دفـتــر الـشــروط
الـخــاص املــوجــود لــدى الــدائــرة اإلداري ــة
في البلدية أثناء الدوام الرسمي وعليه
تقديم عرضه باليد أو بالبريد املضمون
شـ ــرط أن ي ـصــل الـ ــدائـ ــرة اإلداريـ ـ ـ ــة قبل
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخــر
ي ــوم عـمــل يسبق الـتــاريــخ امل ـحـ ّـدد لهذه

املناقصة.
زحلة في /8آب 2019
رئيس بلدية زحلة  -معلقة وتعنايل
املهندس أسعد زغيب
إعالن
بـيــع صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ك ـســروان
املعاملة رقم 2018/503
ورد خطأ مطبعي باإلعالن الصادر في
جريدة األخبار العدد  3822تاريخ األول
مــن آب  2019بحيث ورد عـبــارة إشــارة
وضــع يــد على /561م.م .بالعقار 4502
وال ـ ـصـ ــواب :ه ــو إش ـ ــارة وض ــع ي ــد على
/561م.م .بالقرار 4502
إعالن
بتاريخ  2019/4/23وبناء ا للطلب تقرر
شطب قيد مؤسسة شركة أنتلكوم من
قيود السجل التجاري في صيدا وهي
مسجلة بــرقــم /4504خ ـ ــاص ومــركــزهــا
فــي صــور الـبــص فــي الـعـقــار رقــم 1973
ملك جودي ورقمها املالي .109659
ولكل ذي مصلحة االعتراض ضمن
مهلة عشرة أيام.
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو
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