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◄ إعالنات رسمية ►

تقرير

تجديد «إعفاء»
إيران من
العقوبات ...بشروط
ك ـم ــا ك ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ،أعـ ـ ــاد الــرئ ـيــس
األمـ ـي ــرك ــي ،دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،أم ــس،
تمديد تعليق الـعـقــوبــات الـتــي كانت
مـفــروضــة على إي ــران قبيل االتـفــاق
ال ـ ـنـ ــووي ،م ـب ـق ـيــا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
تهديده باالنسحاب من االتفاق ما لم
يتم إصالح «عيوبه املروعة» ،وهو ما
ردت عليه طهران بالتشديد على أن
االتفاق «غير قابل إلعــادة التفاوض
عليه».
وقــال تــرامــب ،فــي بـيــان ،إنــه سيجدد
إعفاء إيران من العقوبات ،مستدركًا
بأن قــراره هذا ُي ّ
عد «فرصة أخيرة».
ودعـ ــا ،ف ــي ب ـي ــان« ،ال ـ ــدول األوروب ـي ــة
الــرئـيـسـيــة لــانـضـمــام إل ــى الــواليــات
املتحدة فــي إصــاح عـيــوب جسيمة
في االتفاق ملواجهة االعتداء اإليراني،
ولدعم الشعب اإليراني» ،مهددًا بأنه
«إذا فشلت الدول األخرى في التحرك
خالل تلك املدة فسوف أنهي االتفاق
مع إيــران» .تهديد جاء الــرد اإليراني
عـلـيــه عـلــى ل ـســان وزي ــر الـخــارجـيــة،
محمد جــواد ظــريــف ،الــذي اعتبر أن
«إعــان اليوم يرقى إلــى حد محاولة
يائسة لتقويض اتـفــاق قــوي متعدد
األط ــراف ،وينتهك بخبث البنود 26
و 28و 29من االتفاق النووي» ،منبهًا
إل ــى أن «االتـ ـف ــاق غـيــر قــابــل إلع ــادة
الـ ـتـ ـف ــاوض ع ـل ـي ــه» .ودعـ ـ ــا ال ــوالي ــات
ـزم بــال ـكــامــل
املـ ـتـ ـح ــدة إل ـ ــى أن «ت ـل ـت ـ ً
باالتفاق مثل إيــران ،بــدال من تكرار
التصريحات العقيمة نفسها».
واشترط ترامب ،من أجل ما يسميه
«إص ــاح» االتـفــاق ال ـنــووي« ،موافقة
إي ـ ــران ع ـلــى الـتـفـتـيــش الـ ـف ــوري لكل
م ــواق ـع ـه ــا الـ ـت ــي ط ـل ـب ـهــا امل ـف ـت ـشــون
الدوليون» ،و«جعل البنود التي تمنع
إيران من تخصيب اليورانيوم دائمة»،
إض ــاف ــة إل ــى «ال ــرب ــط ب ــن بــرنــامـ َـجــي
األسلحة النووية والصواريخ البعيدة
امل ــدى ،بحيث يصبح إج ــراء طهران
اختبارات صواريخ سببًا في فرض
ع ـقــوبــات ص ــارم ــة» .ك ــذل ــك ،اش ـتــرط
«تـعــديــل ال ـقــانــون ال ـخــاص بمراجعة
مشاركة الواليات املتحدة في االتفاق
الـ ـ ـن ـ ــووي ،ل ـي ـت ـض ـمــن ب ـ ـنـ ــودًا تـسـمــح
لـ ـل ــوالي ــات املـ ـتـ ـح ــدة بـ ــإعـ ــادة ف ــرض
عقوباتها إذا ما تم انتهاك االتفاق».
وادعى املسؤول األميركي ،الذي أعلن
قــرار تــرامــب ،أن تنفيذ تلك الشروط
ال ي ـت ـط ـلــب إجـ ـ ـ ــراء مـ ـف ــاوض ــات مــع
إيران ،بل «سيكون نتيجة محادثات
ب ــن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة وح ـل ـفــائ ـهــا
األوروبيني» ،مشيرًا إلى أن «العمل بدأ
ً
فعال في هذا االتـجــاه» .بالتوازي مع
ذلــك ،قــررت وزارة الخزانة األميركية
فرض عقوبات جديدة على  14كيانًا
وفردًا ،بتهمة «انتهاك حقوق اإلنسان
ودعم برامج األسلحة في إيران».
(األخبار)

◄ذكرى أسبوع ►
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادف يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد فـ ــي
 2018/1/14ذك ــرى م ــرور أسبوع
على وفاة املرحوم
الحاج نجيب حسني حامد
"أبو علي"
أوالده :علي وعبد الرسول
أخوته :الحاج محمد "أبــو عفيف"
والحاج يوسف
واملــرحــومــون الـحــاج عـلــي ،الحاج
ح ـســن ،ال ـح ــاج مـصـطـفــى وال ـحــاج
أحمد.
أصـ ـه ــرت ــه :ع ــام ــر ك ـي ـش ــور وم ــال ــك
ال ـس ـبــانــي والـ ـح ــاج ح ـســن سـعــد
واملرحومان حسني جبق والحاج
فارس محمود املقداد.
ول ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة سـتـتـلــى آي من
الــذكــر الحكيم ومـجـلــس ع ــزاء عن
روحـ ـ ـ ــه ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة ف ـ ــي ح ـس ـي ـن ـيــة
روض ـ ـ ــة ال ـش ـه ـي ــدي ــن اعـ ـتـ ـب ــارًا مــن
الساعة العاشرة صباحًا للرجال
والنساء.
اآلسـ ـف ــون :آل حــامــد وأن ـس ـبــاؤهــم
وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوم أه ـ ـ ــال ـ ـ ــي سـ ـ ــاحـ ـ ــل امل ـ ــن
الجنوبي

بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس املطمئنة إرجعي
إلى ربك راضية مرضية
ف ــادخـ ـل ــي فـ ــي ع ـ ـبـ ــادي وادخـ ـل ــي
جنتي.
صدق الله العلي العظيم
تـ ـص ــادف غ ـ ـدًا األح ـ ــد ال ــواق ــع فيه
 2018/1/14ذك ــرى م ــرور أسبوع
ع ـ ـلـ ــى وفـ ـ ـ ـ ــاة فـ ـقـ ـي ــدتـ ـن ــا الـ ـغ ــالـ ـي ــة
املرحومة
الحاجة بسيمة عبد املجيد كالكش
زوجة الحاج أحمد بهيج جابر
(أبو وفيق)
أبـنــاؤهــا :املهندس وفـيــق ،حسني،
علي ،إبراهيم واملربية فاطمة.
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤهـ ـ ــا :امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم إبـ ــراه ـ ـيـ ــم
ك ــاك ــش ،امل ــرح ــوم ي ـح ـيــى ،زكــريــا
وعلي.
صهرها :علي عبد األمير ارطيل.
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحها
الـ ـط ــاه ــرة آي م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
ومجلس عزاء في حسينية بلدتها
ميفدون الساعة العاشرة صباحًا.
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه اآلس ـف ــون:
آل جابر ،كالكش ،ارطـيــل ،وعموم
أه ــال ــي بـلــدتــي م ـي ـفــدون وقــاعـقـيــة
الجسر.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـت ـس ـل ـي ــم والـ ــرضـ ــا
ّ
بقضاء الله عــز وجــل ننعى اليكم
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج يوسف حب الله
(أبو مالك)
زوجته الحاجة كلثوم عمرو
حرمه أم أبنائه املرحومة الحاجة
منيرة حمدان
أبـ ـن ــاؤه ال ــدك ـت ــور م ــال ــك ،الــدك ـتــور
عـ ـم ــاد ،امل ـه ـن ــدس ع ـل ــي ،امل ـه ـنــدس
شوقي ،املهندس ابراهيم ،الحاج
حسني ،الحاج مصطفى ،املهندس
اشرف.
ابنته الحاجة بهية زوجة الدكتور
محمد غندور
أشـ ـق ــاؤه الـ ـح ــاج ح ـس ــن ،امل ــرح ــوم
الحاج عبد والنقيب سامي
شـقـيـقــاتــه ال ـحــاجــة فــاطـمــة زوج ــة
امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج م ـح ـم ــد غ ـن ــدور
وال ـح ــاج ــة سـمـيــة زوجـ ــة الـحــاجــة
مصطفى اسماعيل.
ي ـص ـل ــى عـ ـل ــى جـ ـثـ ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
وي ـ ــوارى ال ـث ــرى ف ــي ج ـبــانــة بـلــدة
كـ ـف ــرمـ ـلـ ـك ــي ،ق ـ ـضـ ــاء ص ـ ـيـ ــدا ي ــوم
السبت  13كانون الثاني  2018عند
الساعة الحادية عشرة صباحًا.
تقبل الـتـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
في منزل ولــده الدكتور مالك حب
الله في بلدته كفرملكي.
تحدد التعازي في بيروت الحقًا.
ال ــراض ــون بـقـضــاء ال ـلــه وقـ ــدره آل
حــب الـلــه ،عـمــرو ،حـمــدان ،غـنــدور،
اسماعيل وعموم أهالي كفرملكي.

املوضوع  :تبليغ قضائي
املـ ـ ــرجـ ـ ــع  :م ـح ـك ـم ــة ج ـ ـبـ ــاع ال ـش ــرع ـي ــة
الجعفرية
الى مجهول املقام علي خليل حميد
يطلب حضورك املحكمة جباع الشرعية
الـ ـجـ ـعـ ـف ــري ــة السـ ـ ـت ـ ــام اوراق الـ ــدعـ ــوى
املـقــامــة ض ــدك مــن زوج ـتــك ام ــال محمود
بـ ـ ــان ب ـ ـمـ ــادة اث ـ ـبـ ــات طـ ـ ــاق وامل ـس ـج ـل ــة
ب ــرق ــم 07/2018م واملـ ـع ــن لـلـنـظــر فيها
يــوم الخميس فــي 2018/2/8م  .ف ــإذا لم
ً
تـحـضــر او تــرســل وك ـيــا عـنــك سـ ُـيـجــرى
بحقك القبول االيجابي وكل تبليغ بحقك
سيكون س ــاري املـفـعــول لــدى رئـيــس قلم
املـحـكـمــة أو ف ــي الئ ـحــة االع ــان ــات كــذلــك
الحكم النهائي .
رئيس القلم
احمد فرحات

ادخالكم في هذه الدعوى كمدعى عليهم
الل ــزام ـك ــم م ــع امل ــدع ــى عـلـيـهــم االصـلـيــن
بتسجيل  /2100/سهم من مجمل اسهم
رقم  /2/في البناء القائم على العقار رقم
 /2119/املزرعة على إسم املدعية.
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم املحكمة
أو ارســال من ينوب عنكم بموجب سند
ً
قــانــونــي مـصــدق أص ــوال لتبلغ واسـتــام
االوراق ال ـخ ــاص ــة ب ـكــم وذل ـ ــك ف ــي مهلة
عشرين يــومــا تلي تــاريــخ النشر االخير
واال تسري بحقكم االجراءات املنصوص
عنها في احكام املادة  /409/أ.م.م.
رئيس القلم
بشرى البستاني

إعالن قضائي
صادر عن محكمة الدرجة االولى املدنية
في بيروت
الغرفة السابعة  -العقارية
برئاسة القاضي ناتالي الهبر
وعضوية القاضيني فرح الضيقة وأماني
مرعشلي
رقم االوراق2014/72 :
الـجـهــة املــدع ـيــة :ورث ــة امل ــرح ــوم محمود
فريد النجار السيدة عفاف النجار.
ال ـج ـهــة امل ــدع ــى عـلـيـهــا :ورثـ ــة املــرحــومــة
اسما امني بليق وهم امال بدر ورفاقها.
الجهة املطلوب ابالغها ملجهولية محل
االقــامــة :نعمات رأفــت بــدر ومحمد رأفت
بدر.
االوراق املطلوب ابالغها :طلب االدخــال
املـقــدم بـتــاريــخ  2014/5/28فــي الــدعــوى
رقــم  2014/72املقدمة من الجهة املدعية
بـتــاريــخ  2011/4/13وال ــذي تطلب فيه

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي
MIRAJ KHA
مـ ــن ع ـن ــد مـ ـخ ــدوم ــه ,الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/063459
غادرت العاملة األثيوبية
KABA TOLOSA KORCHA
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـع ــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلتـ ـص ــال على
الرقم 03/287177
غادرت العاملة االثيوبية
Siyoum daniel selam
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
70/701759
غادرت العاملة االثيوبية
Birtukan hailu cherkos
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
70/263925
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غادرت العاملة االثيوبيه
Ansha seid fantaw
م ــن ع ـنــد م ـخ ــدوم ـه ــا ,ال ــرج ــاء ممن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/088385

