السبت  12أيلول  2015العدد 2690

◄ وفيات ►
تقرير
انتقلت إلــى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية املرحومة

مجلس النواب
األميركي يرفض
االتفاق النووي رمزيًا

الحاجة أميرة حسن مقلد

رفض مجلس النواب األميركي املؤلف
م ــن أك ـثــريــة ج ـم ـهــوريــة ،أم ــس ،رمــزيــا
اإلتـفــاق الـنــووي مــع إي ــران ،وال جــدوى
م ــن هـ ــذا الـ ــرفـ ــض ،ألن ال ـج ـم ـهــوريــن
خـ ـس ــروا ال ــره ــان أول م ــن أم ـ ــس ،في
مجلس الشيوخ.
وأع ـ ـلـ ــن  269ن ــائ ـب ــا رف ـض ـه ــم ق ـ ــرارًا
ل ـل ـمــواف ـقــة ع ـل ــى اإلت ـ ـفـ ــاق ف ــي مـقــابــل
 .162ول ـ ـ ــم ي ـ ـصـ ــوت أي ج ـم ـه ــوري
مــؤي ـدًا اإلت ـف ــاق ،وص ــوت  25مــن 188
ديموقراطيًا ضده.
وش ـ ـ ــدد الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون ع ـل ــى إج ـ ــراء
التصويت الذي كانت نتيجته متوقعة،
ليؤكدوا أن أقلية فقط من النواب تدعم
الرئيس الديموقراطي باراك أوباما.
وكان  42عضوًا من  100من أعضاء
مجلس الشيوخ قد ّأي ــدوا االتـفــاق أول
مــن أم ــس ،وجميعهم ديـمــوقــراطـيــون،
وهـ ــذه أق ـل ـيــة كــاف ـيــة لـعــرقـلــة امل ـحــاولــة
الجمهورية لوقف
اإلتفاق.
وف ـ ـ ـ ــي تـ ـص ــوي ــت
ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ت ـ ـب ـ ـنـ ــى
املجلس بعد ذلك
بـ ـ ـ ـ  247ص ــوت ــا
م ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل 186
ت ـ ــدبـ ـ ـيـ ـ ـرًا ي ـم ـن ــع
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـ ـ ــاراك
أوبــامــا من رفــع أي عقوبة عن طهران
ح ـتــى وص ـ ــول خـلـفــه ف ــي  21كــانــون
الثاني  .2017ويبقى هذا النص أيضًا
مــن دون مـفـعــول ألن ــه ال تـتــوافــر لديه
فرصة للوصول إلى مجلس الشيوخ،
لكنه يتيح للجمهوريني تأكيد رفضهم
املطلق لبنود اإلتفاق النووي.
وأكد رئيس مجلس النواب ،جون بونر
(الـصــورة) ،أن «هــذا اإلتفاق أســوأ مما
يـمـكــن أن أت ـ ـصـ ــوره» .وشـ ــدد الـنــائــب
الجمهوري ،بول رايان ،على أن اإلتفاق
«يضمن أن إيران ستصبح قوة نووية،
ويمنحها  150مليار دوالر لتمويل كل
ذلك» ،وأضاف مخاطبًا زمالءه النواب
أن «هــذا التصويت هو مناسبة لنقف
إلى الجانب الصحيح من التاريخ».
في املقابل ،أكــد النائب الديموقراطي،
ساندر ليفني ،أن «هذا اإلتفاق سيدخل
حيز التطبيق .إنه أمر واقع».
وع ـلــى الــرغــم مــن نـتــائــج الـتـصــويـتــات
إال أن الجمهوريني يواصلون التلويح
بالتهديد برد على الصعيد القضائي.
ويؤكدون أن إدارة أوباما التي لم تسلم
ال ـن ــواب بــروتــوكــول الـتـفـتـيــش الـســري
ال ــذي تـفــاوضــت فــي شــأنــه مــع طهران
والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،انتهكت
واجباتها حيال الكونغرس ،ما يجعل
كل تعليق للعقوبات أمرًا غير قانوني،
كـمــا ي ـقــولــون .وأشـ ــار رئ ـيــس مجلس
النواب ،جون بونر ،إلى أن رفع دعوى
ق ـض ــائ ـي ــة ضـ ــد ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
أم ـ ــر م ـم ـك ــن .ووعـ ـ ــد م ــارك ــو روبـ ـي ــو،
عـضــو مجلس الـشـيــوخ واملــرشــح الــى
االنـتـخــابــات التمهيدية الــرئــاسـيــة ،في
تصريح لقناة «فــوكــس نـيــوز» ،أمــس،
«بأننا سنقوم بكل ما نستطيع لوقفه.
سنكون خالقني».
(أ ف ب)

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
الحاج عبد الكريم الزين
والد زوجة املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم
زوجته :الحاجة مريم الزين
أوالده :نزيه ،الدكتور محمد ،حسن
بـنــاتــه :نــزيـهــة زوج ــة الـسـيــد عماد
الجاموس
الحاجة غــادة زوجــة الـلــواء عباس
إبراهيم
فاتن
وفاء زوجة السيد اسماعيل الزين
غنوة
اشقاؤه :السيد عبد الرؤوف
السيد عبدالله
امل ــرح ــوم ــون :ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف ،عـبــد
األمير ،عبد املجيد.
ش ـق ـي ـق ـت ــاه :عـ ـف ــاف زوج ـ ـ ــة جـمـيــل
عساف ،فوزية زوجة محمد الزين
ووري الثرى في جبانة بلدته شقرا
ـ بنت جبيل بتاريخ 2015 / 9 / 6
ي ـق ــام االسـ ـب ــوع الـ ـي ــوم ال ـس ـبــت 12
ال ـ ـجـ ــاري ال ـس ــاع ــة ال ـخ ــام ـس ــة بـعــد
ال ـظ ـهــر ف ــي حـسـيـنـيــة ب ـل ــدة شـقــرا
(قضاء بنت جبيل).

زوجة السيد محمد سمير الخنسا
أوالدها :علي ،روان ،جواد وحسني
ش ـق ـي ـقــاهــا :س ـم ـيــر ،زوجـ ـت ــه جميلة
رحال
العميد الــركــن محمد مـقـلــد ،زوجـتــه
الحاجة جمانة حيدر
ش ـق ـي ـقــات ـهــا :س ـم ـي ــرة زوج ـ ــة خـلـيــل
رحال
فاطمة زوجة منير رحال
آمال أرملة املرحوم سمير خليفة
نجوى زوجة حسني رحال
فاتن زوجة فؤاد دكروب
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـس ـب ــت 12
ال ـج ــاري فــي م ـنــزل شقيقها العميد
الركن محمد مقلد في تبنني.
ويقام الثالث عن روحها في حسينية
بـلــدة تبنني الـيــوم السبت  12أيلول
من الساعة الرابعة بعد الظهر لغاية
الساعة السادسة مساء.
تقبل ال ـت ـعــازي أي ــام األح ــد واالثـنــن
وال ـ ـثـ ــاثـ ــاء واألربـ ـ ـع ـ ــاء وال ـخ ـم ـي ــس
 13و 14و 15و 16و 17ال ـج ــاري في
الـ ـغـ ـبـ ـي ــري ح ـس ـي ـن ـي ــة أبـ ـ ــو م ـش ـهــور
ال ـخ ـن ـســا م ــن ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة بعد
الظهر لغاية الساعة السادسة مساء.
اآلسـ ـف ــون :آل ال ـخ ـن ـســا ،آل م ـق ـلــد ،آل
حيدر ،آل دكروب ،آل رحال ،آل خليفة
وع ـم ــوم أه ــال ــي وع ــائ ــات الـغـبـيــري
وتبنني وأنسباؤهم.

مفقود
فقد جواز سفر أردني باسم مازن محمود
دوع ــر ،الــرجــاء ممن يجده االتـصــال على
الرقم03/077782 :

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

◄ مبوب ►
البقاع
بدنايل ارض  6565م2
ممتازة لعامر فيالت أو
قصور تقع بني طريقني
ومنتجة لوز  11مليون
سنوياً ،للبيع  $ 70املرت
نهايئ03/754644 :

بريوت
لإليجار ،شقة  240م2
نزلة السلطان ابراهيم,
فوق مكتبة الروضه,
بناية بيبلوس .ت:
03/778152

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة

إعالنات

19

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض لـتـكـلـيــف اس ـت ـشــاري
ل ــاش ــراف ع ـلــى تـنـفـيــذ م ـش ــاري ــع ان ـشــاء
وتجهيز محطات التحويل الرئيسية في
صيدا وبعلبك  220ك.ف.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /300 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا ان اخر موعد لتقديم العروض هو
نهار السبت الواقع في  2015/9/26عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .13.00
بيروت في 2015/9/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1718
تبليغ فقرة حكمية
ب ـتــاريــخ  2015/2/23ص ــدر ع ــن محكمة
استئناف جزاء زحلة الحكم رقم 2015/100
رقم اساس  2011/238قضى بإدانة املدعى
عليهما عصام عباس شداد وباسم محمد
شــداد بالجرم املنصوص عليه فــي املــادة
 702ع ـقــوبــات وت ـغــريــم ك ــل واحـ ــد منهما
اربعماية الف ليرة لبنانية على أن يحبس
كل واحد منهما يومًا واحدًا عن كل عشرة
آالف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ف ــي ح ــال ع ــدم الــدفــع
وتدريكهما الرسوم والنفقات.
رئيس محكمة استئناف جزاء زحلة
القاضي فوزي أدهم
إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة الخامسة العقارية
برئاسة القاضي بسام مولوي
وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن ش ـ ـ ــادي ال ـح ـجــل
وسمر البحيري
رقم االوراق2015/399 :
الجهة املستدعية :سامي الجرمقاني
االوراق امل ـط ـل ــوب إب ــاغ ـه ــا :االس ـت ــدع ــاء
املـ ـق ــدم م ــن ال ـج ـه ــة امل ـس ـتــدع ـيــة ب ـتــاريــخ
 2015/8/19والذي تطلب بموجبه:
ً
عمال بأحكام املادة  512من قانون أصول
امل ـحــاك ـمــات املــدن ـيــة ات ـخ ــاذ قـ ــرار بشطب
إش ــارة الـحـجــز االحـتـيــاطــي املــدونــة على
صـحـيـفــة الـقـســم  8م ــن ال ـع ـقــار /617ع ــن
املــري ـســة امل ــدون ــة بــرقــم ال ـيــومــي 82/107
ملضي أكـثــر مــن عشر سـنــوات ال بــل أكثر
من ثالثني سنة على قيدها على صحيفة
العقار املذكور دون تحديد القيد ولكون
ملف الحجز املذكور مفقودًا.
فعلى من لديه أي اعترض أو مالحظات
ع ـلــى ذل ــك ال ـت ـقــدم ب ـهــا ال ــى ق ـلــم املحكمة
وذل ــك فــي مهلة عشرين يــومــا مــن تاريخ
النشر االخير.
بيروت في  10ايلول 2015
رئيس القلم بشرى البستاني
بالغ رقم2/10 :
تعلن املديرية العامة لالستثمار وصيانة
املــواصــات السلكية والالسلكية فــي وزارة
االت ـص ــاالت بــأنـهــا سـتـضــع قـيــد التحصيل
اعتبارًا من  2015/09/16الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس
عن شهر آب عام 2015
باالضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املسددة ،ولقد حددت مهلة اقصاها
 2015/10/14لتسديد هذه الكشوفات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
الــدفــع بــاتـجــاه واح ــد «لــاسـتـقـبــال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2015/10/15
 2ـ ـ تقطع خـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2015/11/02وت ـس ـتــوفــى ال ـغ ــرام ــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل .ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مؤقتة

بعد م ــرور شهر واح ــد على تــاريــخ قطع
االشتراك اعتبارًا من  2015/12/01ويعاد
وصله بعد تسديد املتأخرات املستحقة
اضـ ــافـ ــة ال ـ ــى رس ـ ــم اعـ ـ ـ ــادة وص ـ ــل ال ـخــط
( 11.000ل .ل ).وذلك حتى تاريخ اإللغاء
النهائي (.)2016/02/01
 4ـ ـ تلغى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة نهائية
بـعــد م ــرور شـهــريــن عـلــى ت ــاري ــخ االل ـغــاء
املــؤقــت اعـتـبــارًا مــن تــاريــخ 2016/02/01
وتـسـتــوفــى غــرامــة قــدرهــا ( )% 2شهريًا
وتحرر االرقام امللغاة وتحصل املتأخرات
بالطرق القانونية املعمول بها.
استنادًا إلى املادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاح ـظــة :أ ـ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املـشـتــركــن
املتخلفني عــن دف ــع ف ــات ــورة هــاتــف شهر
تموز عام  2015باتجاه واحد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2015/09/16
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذي ــن لــم ي ـس ــددوا فــواتـيــرهــم املـتــأخــرة
امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة الـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط امل ـ ـتـ ــأخـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على اشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ ـ ـ ل ــدى أي ص ـنــدوق مــن صـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لــوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لــدى أي مـصــرف عبر تــوطــن الـفــاتــورة
مقابل  2000ل .ل .لـلـفــاتــورة الــواحــدة او
اكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ ـ م ـكــاتــب  LibanPostم ـقــابــل  2,000ل.
ل .ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة او بـكـلـفــة 1,500
ل .ل .ل ـل ـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـت ــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـه ــذه ال ـخ ــدم ــة ي ـم ـكــن االت ـ ـصـ ــال بــالــرقــم
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ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2,000ل .ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبكلفة  1,500ل .ل .للفاتورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة الـحـصــول عـلــى قيمة الـفــواتـيــر:
عبر االتـصــال على املجيب الصوتي رقم
 1515او عبر صفحات االنترنت الخاصة
ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهـيـئــة اوجـيــرو
(.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565امل ــادة الثالثة مـنــه) وتعديله
باملرسوم  11682تاريخ  1998/1/30لجهة
تحديد مهلة أربعة اشهر لالعتراض بعد
انـتـهــاء املـهـلــة امل ـحــددة لـلــدفــع واملــذكــورة
اعاله ،ووجوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الـ ـك ــرام ال ـت ـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  26آب 2015
املدير العام لالستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
د .عبد املنعم يوسف
التكليف 1667
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ فـ ــي ص ـيــدا
برئاسة القاضي اياد بردان باملعاملة رقم
.2015/387
الب ـ ــاغ امل ـن ـفــذ عـلـيــه أح ـم ــد مـحـمــد غ ــدار
م ـج ـه ــول م ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة الـ ـحـ ـض ــور ال ــى
ه ــذه ال ــدائ ــرة بــالــذات أو بــواسـطــة وكيله
ال ـق ــان ــون ــي السـ ـت ــام االنـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
وم ــرب ــوط ــات ــه ب ـمــوضــوع تـنـفـيــذ س ـنــدات
دين بقيمة /483766.84د.أ .باالضافة الى
الفوائد والرسوم باملعاملة املقامة ضدك
من بنك االعتماد املصرفي ش.م.ل .وعليه
ات ـخــاذ مـحــل إقــامــة ضـمــن نـطــاق الــدائــرة
واال اعتبر كل تبليغ لك بواسطة رئيس
ال ـق ـل ــم وال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى ل ــوح ــة إع ــان ــات
الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
غانم الحجار

