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فلسطين

عباس :شاركت في جنازة بيريز
من أجل السالم واالستقالل

ّ
ـدة ألن يقدم إلى
ـ
ح
وا
للحظة
ًا
مستعد
ليس محمود عباس
ّ
شعبه وحركته ،أو نفسه ،جــردة حساب؛ كل ما يفعله ،من
ـاف ،وهــو أقصى المطلوب وطنيًا ،حتى
وجهة نـظــره ،ك ـ ٍ
المشاركة في جنازة شمعون بيريز

عباس :نسعى إلى عالقات قوية مع الرئيس دونالد ترامب (آي بي ايه)

قــال الرئيس محمود عباس ،في كلمة
ألـ ـق ــاه ــا أم ـ ــس أم ـ ــام امل ــؤتـ ـم ــر ال ـس ــاب ــع
لحركة «فتح» في رام الله ،إنه سيجري
املـ ـ ـش ـ ــاورات ال ــازم ــة م ــع ش ــرك ــائ ــه فــي
«م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر وف ـص ــائ ــل الـعـمــل
الوطني لعقد دورة للمجلس الوطني
الـفـلـسـطـيـنــي» قـبــل نـهــايــة ه ــذا ال ـعــام،
وذلـ ـ ــك ل ـت ـعــزيــز دور امل ـن ـظ ـمــة وإع ـ ــاء
دورها.
وألـ ـق ــى ع ـب ــاس خ ـط ــاب ــا م ـط ــوال ألك ـثــر
مــن ساعتني بعدما تـقــرر تأجيله أول
م ــن أمـ ـ ــس ،جـ ــدد ف ـي ــه ت ـم ـس ـكــه بـخـيــار
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض م ـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـت ـح ـق ـيــق
الـتـســويــة عـلــى أس ــاس «ح ــل الــدولـتــن
ورفــض الحلول االنتقالية أو املرحلية
واملـ ـ ـجـ ـ ـت ـ ــزأة وال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ذات ال ـ ـحـ ــدود
املؤقتة» ،مع «دعم عقد املؤتمر الدولي
للسالم وفقًا للمبادرة الفرنسية».
كذلك ،دافع رئيس السلطة عن مشاركته
في جنازة الرئيس اإلسرائيلي شمعون

استمرار الخالف في تل
أبيب بشأن قانوني األذان
و«تبييض المستوطنات»
ً
ب ـي ــري ــز ،ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي ،ق ــائ ــا إن ـهــا
جــاءت «بـهــدف إرس ــال رســالــة للجميع
أنـنــا نسعى لتحقيق ال ـســام ،بــل اننا
على استعداد للذهاب ألي مكان ،حتى
لنهاية العالم ،لنحقق مطالب شعبنا
في الحرية واالستقالل».
وعـ ـ ـ ـ ــرض ،ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ـ ــر ،ت ـح ـق ـيــق
املـ ـ ـص ـ ــالـ ـ ـح ـ ــة م ـ ـ ــع حـ ـ ــركـ ـ ــة «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس»
وإنـهــاء االنقسام الداخلي «عبر بوابة
الــدي ـمــوقــراط ـيــة الــوط ـن ـيــة وبـمـشــاركــة
جميع فصائل منظمة التحرير وحركة
الجهاد اإلسالمي ...بإجراء االنتخابات
الرئاسية والتشريعية».
عباس تـحـ ّـدث ،كــذلــك ،عــن نية السلطة
السعي إلــى عــاقــات قوية مــع الرئيس
األم ـي ــرك ــي ،امل ـن ـت ـخــب دون ــال ــد ت ــرام ــب،
مـضـيـفــا« :ن ـس ـيــر خ ـطــوة خ ـطــوة نحو
االس ـت ـق ــال» .وت ــاب ــع« :رغ ــم أن ـنــا دول ــة
م ــراق ــب لـكـنـنــا نــؤثــر أك ـثــر م ــن عـشــرات
الــدول األعـضــاء ...سنذهب إلى مجلس
األمـ ــن لـلـمـطــالـبــة بــالـعـضــويــة الـكــامـلــة
للدولة» .كما قال« :من حقنا االنضمام
إلـ ـ ــى  522م ـن ـظ ـم ــة ،ان ـض ـم ـم ـن ــا حـتــى
اآلن إلــى  44منظمة منها اليونسكو،

واملحكمة الجنائية الدولية».
ي ـشــار إل ــى أن الــرئ ـيــس ال ـتــركــي ،رجــب
طـيــب أردوغـ ـ ــان ،هــاتــف ع ـبــاس ،أمــس،
وهـنــأه بانعقاد املؤتمر الـعــام السابع
ل ـ ــ«ف ـ ـتـ ــح» ،وإع ـ ـ ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب ــه رئ ـي ـ ًـســا
للحركة باإلجماع .كما أبلغه أردوغان
أنه هاتف الرئيس اإلسرائيلي ،رؤوفني
ريفلني ،قبل عــدة أي ــام ،وطالبه بإلغاء
مشروع القرار املتعلق بمنع رفع األذان
عبر مكبرات الصوت في املساجد.
فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ـ ـ ــرر املـ ـجـ ـل ــس
اإلسرائيلي األمني املصغر (الكابينت)،
أمــس ،تأجيل التصويت على قانوني
«تبييض املستوطنات» و«منع األذان»
حتى األسبوع املقبل ،وذلك على ضوء
خ ــاف ــات داخـ ـ ــل االئ ـ ـتـ ــاف ال ـح ـكــومــي
اإلسرائيلي.
وت ـ ـ ــأج ـ ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى ق ـ ــان ـ ــون
«تبييض املستوطنات» (شرعنة البؤر
االسـتـيـطــانـيــة الـعـشــوائـيــة فــي الضفة
املحتلة) بسبب خالف مع حزب «كلنا»،
الـ ـ ــذي ي ـتــزع ـمــه وزيـ ـ ــر امل ــال ـي ــة مــوشــي
ك ـح ـلــون ،فـيـمــا ج ــرى ت ـمــريــر ال ـقــانــون
بــال ـقــراءة األول ــى ل ــدى لجنة التشريع
والقضاء في الكنيست.
أم ـ ــا ت ــأج ـي ــل ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى ق ــان ــون
«منع األذان» ،فكان بسبب خالفات مع
حــزب «البيت اليهودي» الــذي يتزعمه
وزيـ ــر الـتـعـلـيــم نـفـتــالــي بـيـنــت ،بعدما
قايض موافقته على القانون بموافقة
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــانـ ـ ــون «ت ـب ـي ـي ــض
املستوطنات».
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،رف ــض مستوطنو
ال ـبــؤرة االستيطانية «ع ـمــونــا» ،خطة
املستشار القضائي للحكومة أفيحاي
م ـنــدل ـب ـيــت ،ال ـت ــي ت ـق ـضــي بـنـقـلـهــم من
أراض تصنف على
أماكن سكنهم الى
ٍ
أن ـهــا أم ــاك غــائ ـبــن ،م ـهــدديــن بــرفــض
اإلخالء.
وكانت اإلذاعــة اإلسرائيلية العامة قد
قــالــت ،صـبــاح أم ــس ،إن ريـفـلــن اتصل
هــاتـفـ ًـيــا بــالــوزيــر ك ـح ـلــون ،طــالـبــا منه
مـنــح أع ـضــاء كـتـلـتــه حــريــة الـتـصــويــت
عـ ـل ــى مـ ـ ـش ـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون األذان ال ـ ــذي
يـعــارضــه الــرئـيــس اإلســرائ ـي ـلــي ،علما
بـ ــأن األخـ ـي ــر ب ـحــث م ــع م ـس ــؤول ــن في
الجهاز القضائي اإلسرائيلي مشروع
ق ــان ــون ح ـظــر األذان ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أنــه
يعارضه وسيعمل على منعه.
إل ــى ذلـ ــك ،أع ـل ـنــت ش ــرك ــة «ك ــوك ــاك ــوال»
وش ــرك ــة امل ـش ــروب ــات الــوطـنـيــة ()NBC
رسـمـيــا تــدشــن مصنع جــديــد لتعبئة
م ـ ـش ـ ــروب ـ ــات «ك ـ ـ ــوك ـ ـ ــاك ـ ـ ــوال» فـ ـ ــي غـ ــزة
بــاس ـت ـث ـمــار ق ـي ـم ـتــه  20م ـل ـي ــون دوالر
أميركي.
(األخبار ،صفا)
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انتقلت بالوفاة إلــى رحمته تعالى
فقيدتنا وكبيرتنا الغالية املرحومة
الحاجة
نجالء الحاج أحمد قاسم منصور
(أم رياض)
زوجــة الحاج فضل محمد منصور
(أبو رياض)
أوالده ـ ـ ـ ــا :الـ ـح ــاج ري ـ ـ ــاض ،ع ـص ــام،
الحاج بسام ،الحاج عدنان ،الحاج
أح ـمــد ،الــدك ـتــور ح ـســان ،واملــرحــوم
رضوان منصور
أشقاؤها :الحاج زهير ،واملرحومان
علي والحاج هاني منصور
ش ـق ـي ـقــات ـهــا :ال ـح ــاج ــة آم ـن ــة أرم ـل ــة
املرحوم محمد ناصر ،جميلة أرملة
املـ ــرحـ ــوم م ـه ــدي م ـح ـمــد م ـن ـصــور،
الحاجة نــوال زوجــة الـحــاج بهجت
حـ ـ ـ ــرب ،وامل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة آس ـ ـيـ ــا زوج ـ ــة
محمد قاسم بدير
أصهرتها :الـحــاج أحـمــد العبدالله
زوج ال ـ ـحـ ــاجـ ــة سـ ـ ـ ـ ــوزان م ـن ـص ــور
واملـ ـ ــرحـ ـ ــوم ص ــال ــح م ـن ـص ــور زوج
الحاجة سوسن منصور
سـ ُـيـصـلــى ع ـلــى جـثـمــانـهــا الـطــاهــر
اليوم الخميس الواقع فيه  1كانون
األول  2016م .املوافق لـ  2ربيع األول
 1438ه ــ .الـســاعــة الـثــالـثــة مــن بعد
ُ
الـظـهــر ،وت ـ ــوارى ال ـثــرى فــي جبانة
الرادوف
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
ُ
ت ـقـ َـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
للرجال والـنـســاء فــي منزل زوجها
الحاج فضل محمد منصور الكائن
في بــرج البراجنة الــرويــس ـ شارع
الرهاوي ـ بناية فضل منصور
اآلس ـ ـفـ ــون :آل م ـن ـص ــور ،ع ـبــد ال ـلــه،
حــرب ،ناصر ،بدير ،وعموم أهالي
ب ـ ـ ـ ــرج الـ ـ ـب ـ ــراجـ ـ ـن ـ ــة وس ـ ــاح ـ ــل املـ ــن
الجنوبي

◄مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادر العامالن البنغالدشيان
Mollik Shamin
Sagor Md
مــن عـنــد مـخــدومـهــم ,الــرجــاء مـمــن يعرغ
عـ ـنـ ـه ــم شـ ـسـ ـئ ــا اإلتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى الـ ــرقـ ــم
70/604967
غادر العامل البنغالدشي
Mohammad Easha Khan
م ــن م ـكــان عـمـلــه ،ي ـحــذر م ــن اسـتـخــدامــه،
لالتصال76/874618 :

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوبو
والوفيات عبر الواتس أب

03/662991

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/1804
القاضية الرئيسة ناديا جدايل
امل ـن ـف ــذ :ب ـنــك ص ـ ـ ــادرات ايـ ـ ــران  /وكـيـلــه
املحامي شادي رفيق الخوري
املنفذ عليه :قــاســم حسن غ ــدار بصفته
الشخصية وبصفته الكفيل بالتكافل
والتضامن مع شركة صن اليت ش.م.م.
السند التنفيذي :سـنــدات ديــن وكشف
حساب وعقد تأمني من الــدرجــة االولــى
ً
مع شهادة قيد تحصيال ملبلغ 203000
د.أ .عدا اللواحق والفوائد.
العقار املطروح للبيع
كــامــل الـقـســم رق ــم ( 23ثــاثــة وعـشــريــن)
مــن ال ـع ـقــار رق ــم ( 1791ال ــف وسبعمئة
وواحـ ـ ـ ــد وتـ ـسـ ـع ــن) مـ ــن م ـن ـط ـقــة حـ ــارة
حريك العقارية ،وهــو عبارة عن مدخل
و 3صــالــونــات وط ـعــام وغــرفــة ومطبخ
و 3ح ـم ــام ــات وش ــرف ــات ودرج داخ ـلــي
ي ــؤدي ال ــى الـطــابــق الـســابــع املــؤلــف من
مدخل وجلوس وغرفتني وغرفة قرميد
وغــرفــة خــادمــة و 3حـمــامــات وشــرفــات،
ول ـ ــه م ــوق ـف ــي سـ ـي ــارة رق ـ ــم  23ـ ـ ـ ـ ـ ول ــدى
الـكـشــف تـبــن ان ه ــذا الـقـســم هــو عـبــارة
ع ــن طــابـقــن دوب ـل ـكــس  6و 7مخصص
للسكن سيما ان الطابق السادس مؤلف
م ــن م ــدخ ــل وص ــال ــون وطـ ـع ــام ومـطـبــخ
وحـمــامــن وغــرفــة خ ــدم و 4شــرفــات في
حني أن الطابق السابع مؤلف من مدخل
وج ـلــوس و 3غ ــرف ن ــوم وك ــوري ــدور و3
ح ـمــامــات و 3ش ــرف ــات م ــع االش ـ ــارة الــى
انـ ــه ي ـت ــم ال ـت ـن ـقــل ب ــن ه ــذي ــن ال ـطــاب ـقــن
عبر درج داخلي او من خــال استعمال
البابني الرئيسني ـ ـ حق مختلف خاضع
ل ـن ـظــام مـلـكـيــة ال ـط ــواب ــق ـ ـ ـ ـ ي ـش ـتــرك في
ملكية الحقني املختلفني  1و 3وكــل ما
م ــرد عـلـيـهـمــا ـ ـ ـ ـ ح ــق اس ـت ـع ـمــال ك ــل من
الفسحتني املحددة باالرقام  5و 6و 7و8
و 9و 10والفسحة الثانية  11و 12و13
و 14و 15و 16و 17و 18و 19و 20و21
و 22الكائنني في القسم املشترك رقم .3
ع ــدل نـظــام املـلـكـيــة بــاضــافــة الـقـســم رقــم
 24املـفــرز عــن القسم رقــم  5بالعقد رقم
 2007/1592وبـمــوجــب املـحـضــر الفني
رقم  .2007/1192استحضار دعــوى من
املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة االولـ ــى املــال ـيــة في
بـعـبــدا رق ــم  2012/679مـقــدم مــن شركة
ميدل إيست بوجه مالك القسم.
مساحة القسم/324 :م 2تقريبًا.
قيمة التخمني 486000 :د.أ .بدل الطرح:
 277020د.أ.
تاريخ ومكان البيع:
ت ـ ـح ـ ــدد ي ـ ـ ـ ــوم االربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ف ـي ــه
 2017/1/11الـ ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة عـشــر
صباحًا موعدًا للبيع باملزاد العلني امام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا ،في قصر عدل
بعبدا ،املبنى الجديد.
شروط البيع:
على الــراغــب بــالـشــراء قبل املـبــاشــرة في
ـواز لثمن الطرح
املــزايــدة اي ــداع مبلغ م ـ ٍ
في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول
باسم رئيس دائرة تنفيذ بعبدا او تقديم
كـفــالــة مـصــرفـيــة تضمن املـبـلــغ واتـخــاذ
مـحــل اق ــام ــة ضـمــن ن ـطــاق ال ــدائ ــرة ،كما
عليه وبخالل ثالثة ايام من تاريخ قرار
االحــالــة ايــداع الثمن تحت طائلة اعــادة
امل ــزاي ــدة بــالـعـشــر عـلــى مـســؤولـيـتــه كما
عليه وبخالل عشرين يومًا تلي االحالة
دفع الثمن ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن مناقصة عمومية
تعلن بلدية بيروت عن اجــراء مناقصة
عمومية العائدة لتلزيم اعمال صيانة
وتأهيل االرصفة وتزفيت الطرقات في
مدينة بيروت.
وذل ـ ــك ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة من
قـ ـب ــل ظـ ـه ــر يـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـ ــواق ـ ــع فــي
 ،2016/12/27في مقر املجلس البلدي ـ ـ
الكائن في مركز القصر البلدي في وسط
مدينة بيروت التجاري ـ ـ شارع ويغان ـ ـ
الطابق الثاني ،وذلك طيلة أوقات الدوام

الرسمي.
وي ـم ـكــن مل ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـتـ ــراك ف ــي هــذه
املـنــاقـصــة االطـ ــاع عـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
الـعــائــد لها فــي مصلحة أمــانــة املجلس
البلدي (الغرفة  )203على العنوان أعاله،
وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
تـ ـ ــودع ال ـ ـعـ ــروض خـ ــال أوق ـ ـ ــات الـ ـ ــدوام
الرسمي في الصندوق الخاص املوجود
في مصلحة أمانة املجلس البلدي ،وذلك
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم
عمل يسبق اليوم املحدد إلجراء الصفقة.
بيروت في  25تشرين الثاني 2016
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 2356
إعالن
ت ـع ـل ــن م ــؤسـ ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان ان ـهــا
وضـ ـ ـع ـ ــت ق ـ ـيـ ــد الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل الـ ـف ــواتـ ـي ــر
املتأخرة التي لم تسدد للجباة والعائدة
إل ــى دائـ ــرة جــونـيــة وذل ــك لـغــايــة اص ــدار
شهر  2016/6توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى امل ـش ـت ــرك ــن الـ ــذيـ ــن لـ ــم يـ ـس ــددوا
فـ ــوات ـ ـيـ ــرهـ ــم املـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــورة ،املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة إل ــى
ت ـس ــدي ــده ــا ف ــي الـ ــدائـ ــرة امل ـع ـن ـيــة خ ــال
مهلة أسبوعني من تاريخه تحت طائلة
قطع الـتـيــار الكهربائي عنهم ،واتـخــاذ
التدابير النظامية بحقهم والتي تصل
إلى إلغاء اشتراكاتهم.
ملــزيــد مــن التفاصيل يمكن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
ي ـع ـت ـب ــر هـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة تـبـلـيــغ
شخصي.
بيروت في 2016/11/29
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 2369
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى أسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي حده األقصى عشرون باملئة على
أس ـعــار االدارة لتنفيذ م ـشــروع تعزيل
وانـ ـش ــاء ح ـي ـطــان ح ـمــايــة ع ـلــى م ـجــاري
شـ ـت ــوي ــة فـ ــي بـ ـل ــدة ك ـف ــرف ـي ــا ـ ـ ـ ـ ـ ق ـض ــاء
النبطية.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـعــاشــرة م ــن ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع في
.2016/12/28
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا ألحكام
املــرســوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الــرابـعــة فقط لــأشـغــال املائية،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عشر
مــن آخــر يــوم عمل يسبق الـيــوم املحدد
لجلسة فــض الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االطـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه فــي املــديــريــة
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  28تشرين الثاني 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2372
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى أسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي حده األقصى عشرون باملئة على
أس ـعــار االدارة لتنفيذ م ـشــروع تعزيل
وانـ ـش ــاء ح ـي ـطــان ح ـمــايــة ع ـلــى م ـجــاري
شتوية في بلدة شواليق ـ ـ قضاء جزين.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
الـتــاسـعــة م ــن ي ــوم االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع في
.2016/12/28
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا ألحكام
املــرســوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
الــدرجــة الـثــالـثــة فـقــط لــأشـغــال املــائـيــة،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم

