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تقرير

وأميركا:
إيران
ً
الطريق ال يزال طويال

◄ وفيات ►
املؤسسة العامة لإلسكان
رئـيـسـهــا ـ ـ ـ ـ امل ــدي ــر ال ـع ــام وأع ـضــاء
مجلس إدارتها وموظفوها
ينعون بمزيد من الحزن واألسى
املرحوم
املحامي فرحات قدوح
رئ ـي ــس هـيـئــة ال ـص ـن ــدوق املـسـتـقــل
لإلسكان سابقًا
وي ـش ــارك ــون األهـ ــل وك ــل م ــن عــرفــه
العزاء

ذكرى

صالحي مغادرًا جنيف بعد االجتماع بين المسؤولين اإليرانيين واألميركيين (أ ف ب)

ان ـ ـت ـ ـهـ ــت م ـ ـس ـ ــاء أم ـ ـ ـ ــس ف ـ ــي ج ـن ـي ــف،
املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــات الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة ب ـ ـ ــن وزي ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي ،م ـح ـمــد ج ــواد
ظــريــف ،ووزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
ج ــون ك ـي ــري ،ع ـلــى أن تـعـقـبـهــا جــولــة
أخرى من املفاوضات األسبوع املقبل.
وج ـ ــاءت هـ ــذه املـ ـح ــادث ــات إثـ ــر جــولــة
أولى من املفاوضات عقدها الجانبان
يوم األحــد ،شارك فيها ،للمرة األولى،
كل من وزيــر الطاقة األميركي إرنست
م ــون ـي ــز ورئ ـ ـيـ ــس امل ـن ـظ ـم ــة اإلي ــرانـ ـي ــة
للطاقة الـنــوويــة عـلــي أكـبــر صالحي،
ومن ثم عقدا صباح أمس جولة ثانية
استمرت  3ســاعــات للبحث فــي نقاط
ال ـخــاف الـقــائـمــة فــي طــريــق الــوصــول
إلى االتفاق النووي النهائي الشامل،
وفـيـمــا ب ــدا أن ال ـخــاف مــا زال قــائـمــا،
فـقــد تــوافــق اإليــران ـيــون واألمـيــركـيــون
ً
على أن الطريق ما زال طويال للتوصل
إلى اتفاق نهائي ،برغم األجواء املفيدة
والبناءة التي طغت على املحادثات.
ووص ـ ــف وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــران ــي،
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ظ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــف ،ج ـ ـ ـ ــوالت
امل ـف ــاوض ــات األخـ ـي ــرة بــأن ـهــا «مـفـيــدة
وب ـن ــاءة وج ـ ــادة» ،مضيفًا أن الـجــولــة
ال ـت ــال ـي ــة س ـت ـج ــرى األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـبــل.
وقال ظريف« :أجرينا محادثات جادة
م ــع مـمـثـلــي مـجـمــوعــة الـخـمـســة زائ ــدا
واحــدا وخصوصًا مع األميركيني في
األي ــام الـثــاثــة املــاض ـيــة ..لـكــن الطريق
ً
ما زال طويال أمام التوصل إلى اتفاق
نهائي».
ك ــذل ــك ،أفـ ـ ــاد مـ ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي رف ـيــع
املـ ـسـ ـت ــوى ب ـ ــأن املـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات أح ـ ــرزت
«بعض التقدم» وتمكنت من «تسهيل
بعض القضايا الصعبة» التي تحتاج
ّ
إلـ ــى حـ ـ ــل .وأش ـ ـ ــار إلـ ــى إن م ـســؤولــن
سـيــاسـيــن م ــن إي ـ ــران والـ ـق ــوى الـســت
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى اتـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــوا ع ـ ـلـ ــى اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
املحادثات األسبوع املقبل في مكان لم
ّ
يتحدد بعد .وفي حديث للصحافيني،
ق ـ ــال إنـ ـه ــا «كـ ــانـ ــت مـ ـح ــادث ــات جـ ــادة
ومفيدة وبناءة .أحرزنا بعض التقدم
ول ـك ـ ّـن م ــا زال أم ــام ـن ــا ط ــري ــق طــويــل.
تـمـكــنــا م ــن تــوضـيــح بـعــض الـقـضــايــا
ال ـص ـع ـبــة ح ـتــى يـمـكـنـنــا ال ـع ـمــل عـلــى
حلها».
إال أن وك ــال ــة «ف ــران ــس ب ـ ــرس» نـقـلــت
ع ــن مـ ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي آخ ـ ــر ق ــول ــه إن
«اجـ ـتـ ـم ــاع ــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى امل ــدي ــري ــن
السياسيني سيعقد االثنني» ،موضحًا
أنه قد ُيجرى في مدينة لوزان ،بسبب
استضافة جنيف معرضًا للسيارات.
م ــن ج ـه ـتــه ،ج ـ ـ ّـدد ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي،
حسن روحاني ،في خطاب أمام وزراء
العلوم فــي حركة دول عــدم االنحياز،
القول« :اليوم ال يمكن ألحــد أن يدعي
أن ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي ذو
ط ـب ـي ـع ــة غـ ـي ــر سـ ـلـ ـمـ ـي ــة» ،م ـض ـي ـف ــا أن
«اإليرانيني ّ
تعرضوا ألســوأ الضغوط

خالل السنوات االثنتي عشرة املاضية
ألنهم سعوا إلى ممارسة حقوقهم في
مجال العلوم والتكنولوجيا النووية».
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،أع ـل ــن ن ــائ ــب وزي ــر
الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي ،عـبــاس عرقجي،
أح ــد ك ـبــار امل ـفــاوضــن اإلي ــران ـي ــن ،أن
ّ
امل ـفــاوضــات لــم تـتــوصــل بـعــد إل ــى حــل
بـشــأن «املـســائــل األســاس ـيــة» .وق ــال إن
«الـ ـه ــوة م ــا زال ـ ــت قــائ ـمــة وال ـخ ــاف ــات
مــوجــودة» ،مضيفًا أن «كافة األطــراف
تتفاوض بجدية وتصميم ،لكننا لم
ً
نجد بعد حلوال كاملة بشأن املسائل
األساسية».
كما أوضح أنه «في العديد من امليادين
دخلت املفاوضات في التفاصيل ،وفي
ب ـعــض الـ ـح ــاالت جـ ــرى ال ـت ــوص ــل إلــى
حلول ،وقد حان الوقت التخاذ قرارات
س ـي ــاس ـي ــة .لـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب ف ـ ــإن إج ـ ــراء
اتـ ـ ـص ـ ــاالت ع ـل ــى أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى بــن
الطرفني أمر ضروري».
في سياق آخر ،أعلن املدير العام لشركة
«روسـ ـتـ ـي ــخ» ،س ـيــرغــي ت ـش ـي ـم ـيــزوف،
أن روس ـي ــا اق ـتــرحــت ت ــوري ــد منظومة
ً
الدفاع الجوي «أنتيي »2500-بدال من
منظومة «إس »300-للجيش اإليراني.
وقــال تشيميزوف إنــه «فــي مــا يخص
إي ـ ــران ،فــإنـنــا ل ــم نـعــد نـنـتــج إس300-
لــذلــك اقـتــرحـنــا عـلــى الــزمــاء منظومة
الدفاع الجوي أنتيي 2500-التي تعد

بمناسبة مــرور أسـبــوع على وفــاة
املأسوف عليها املرحومة
الحاجة سميحه مغنيه
حرم املرحوم الحاج الشيخ
ذيب محمد الشامي
أوالدهـ ــا :الــدكـتــور محمد الشامي
والــدكـتــور علي الشامي والدكتور
حسن الشامي
بناتها :سنيه زوجــة الحاج جعفر
الحسيني وبــدريــه زوج ــة االسـتــاذ
نعمه عمار وهنيه
أش ـقــاؤهــا :عـبــد ال ـلــه واملــرحــومــون
ابراهيم ،علي ،وحسن مغنيه
ُيـ ـق ــام م ـج ـلــس فــات ـحــه ع ــن روح ـهــا
الـطــاهــره فــي حسينيه الـبــرجــاوي
ب ـئــر ح ـســن ن ـه ــار غ ــد االربـ ـع ــاء 25
ال ـجــاري مــن الـســاعــة الـثــالـثــة حتى
الـخــامـســة م ـســاء ـ ـ ـ ـ وي ـق ــام مجلس
ع ــزاء حسيني الـسـبــت  28الـجــاري
ال ـس ــاع ــه ال ـث ــال ـث ــه ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر فــي
حسينيه بلدتها ارزون ـ ـ صور.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل الـ ـش ــام ــي وم ـغ ـن ـيــه
والحسيني وعـمــار وعـمــوم أهالي
بلدتي أرزون وديركيفا.
انتقل إلى رحمة ربه تعالى
املرحوم
الحاج محمد سليم شعالن
أبو سليم
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ــه ال ـكــائــن
فــي ريــاق ـ ـ حــي السعيدة طيلة أيــام
األسبوع من االثنني  23شباط لغاية
مساء األحد  1آذار 2015
رحمه الله ولكم األجر والثواب.

قال عرقجي إن
المفاوضات لم تتوصل
ّ
بعد إلى حل بشأن
«المسائل األساسية»

نـسـخــة م ـحــدثــة م ــن إس .300-ونـحــن
بــاشــرنــا إن ـت ــاج مـنـظــومــات إس،400-
ول ـكــن ألن ال ـشــركــاء اإلي ــران ـي ــن كــانــوا
عليهم
يصرون على إس ،300-اقترحنا َ
أن ـت ـيــي ،»2500-مضيفًا أنــه «لــم ُيتخذ
قرار بذلك بعد».
وكــانــت روسـيــا قــد وقـعــت ،عــام ،2007
ع ـق ــد ت ــوري ــد م ـن ـظ ــوم ــات «إس»300-
إلي ـ ـ ـ ــران ب ـق ـي ـم ــة  800مـ ـلـ ـي ــون دوالر،
ولكن جــرى توقيفه نتيجة العقوبات
ال ـتــي فــرضــت ع ـلــى إي ـ ــران ع ــام ،2010
وتـقــدمــت طـهــران بشكوى على شركة
«روس أبورون إكسبورت» إلى محكمة
جنيف في سويسرا ،فاقترحت روسيا
اتفاقًا سلميًا ،واعدة بتوريدات جديدة
مل ـن ـظ ــوم ــة صـ ــواريـ ــخ الـ ــدفـ ــاع ال ـج ــوي
«تور-ام  1اي».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

في المكتبات

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بعلبك الهرمل ـ ـ دائرة خدمات املكلفني
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في
بعلبك ـ ـ دورس مبنى مستشفى دار األمل سابقًا
لـتـبـلــغ ال ـبــريــد امل ــذك ــور ت ـجــاه اس ــم كــل مـنـهــم خ ــال مـهـلــة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ
حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
نشر هذا اإلعــام ،وإال يعتبر التبليغ
ً
املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني
الخاص بوزارة املالية:
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
اسم املكلف
RR137685023LB
214828
مؤسسة األشهب التجارية
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة بعلبك
بالتكليف ابراهيم همدر
التكليف 251

إعالن
ص ـ ــادر ع ــن دائـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ص ـيــدا
برئاسة القاضي ايــاد بــردان باملعاملة
التنفيذية رقم .2015/29
إلب ــاغ املـنـفــذ عليهم مــريــم نـجــم أرمـلــة
حـبـيــب اب ــي صــافــي وج ـب ــران وهـيــانــه
ونـ ــزهـ ــة وع ـف ـي ـف ــه ح ـب ـي ــب أب ـ ــي صــافــي
وح ـن ــة خ ـل ـيــل ص ــاف ــي م ـج ـهــولــي مـحــل
االقـ ــامـ ــة الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ــى ه ـ ــذه الـ ــدائـ ــرة
بــالــذات او بــواسـطــة وكيلهم القانوني
الستالم االنــذار التنفيذي ومربوطاته
ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة امل ـ ـقـ ــامـ ــة م ـ ــن فـ ـ ـ ــادي ام ـي ــل
ان ـ ـ ـ ـ ـ ــدراوس واملـ ـتـ ـضـ ـم ــن ت ـن ـف ـي ــذ ح ـكــم
ص ـ ـ ــادر عـ ــن امل ـح ـك ـم ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة فــي
لبنان الجنوبي بتاريخ 2014/10/14
والقاضي بإزالة الشيوع في العقار رقم
 /204الصالحية وبيعه باملزاد العلني.
وع ـل ـي ـه ــم اتـ ـ ـخ ـ ــاذ مـ ـح ــل اق ـ ــام ـ ــة ض ـمــن
نطاق الدائرة وإال اعتبر كل تبليغ لكم
بــواسـطــة رئـيــس الـقـلــم والـتـعـلـيــق على
لوحه اعالنات الدائرة قانونيًا.
رئيس القلم
غانم الحجار
إعالن
دعوى رقم 2015/794
من الغرفة االبتدائية في الشمال
ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :وديـ ــع ونـعـمــه
الـ ـل ــه ش ــرب ــل م ـل ـك ــون وي ــوس ــف وإف ـل ــن
وبـ ــولـ ــن انـ ـط ــانـ ـي ــوس شـ ــربـ ــل م ـل ـكــون
وترزيا بركات ليشع أرملة انطانيوس
ـا وحاليًا
شربل ملكون من سرعل أصـ ً
مجهولي االقامة.
تـ ـ ــدعـ ـ ــوكـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
االستدعاء ومربوطاته املرفوع ضدكم
من الياس العلم بدعوى ازالــة الشيوع
املقامة في العقار رقم  1منطقة سرعل
العقارية وذلــك خــال عشرين يومًا من
تــاريــخ نـشــر ه ــذا االعـ ــان وأن تــأخــذوا
مقامًا لكم بنطاق هذه املحكمة وتبدوا
مالحظاتكم الخطية على الدعوى خالل
خمسة عـشــر يــومــا مــن تــاريــخ التبليغ
وإال فـكــل تبليغ لـكــم تعليقًا عـلــى بــاب
رده ــة ه ــذه املـحـكـمــة بــاسـتـثـنــاء الحكم
النهائي يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
دعوى رقم 2015/2439
من الغرفة االبتدائية األولى في الشمال
ب ـتــاريــخ  2015/1/20ت ـقــدم املـسـتــدعــي
ان ـ ـطـ ــون ج ـب ــرائ ـي ــل غـ ـب ــش ب ــاس ـت ــدع ــاء
امـ ـ ــام ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ط ـل ــب ف ـي ــه تـيـقــن
اشارة الحجز االحتياطي الصادرة عن
مـحـكـمــة اجـ ــراء زغ ــرت ــا ب ـمــوجــب ال ـقــرار
رقــم  20تــاريــخ  1952/5/12مــن بطرس
ي ــوس ــف ج ــرج ــس ص ـه ـيــون ع ـلــى كــامــل
حصة منصور يوسف صهيون اإلرثية
وامل ـس ـج ـلــة ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري بــرقــم
يومي  705تاريخ  1952/5/12وذلك عن
الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم
 57فــي مـنـطـقــة كـفــرفــو ال ـع ـقــاريــة وذلــك
س ـن ـدًا ل ـنــص امل ـ ــادة  512أ.م.م .فـقــرتـهــا
الرابعة جديدة.
ل ـك ــل ذي م ـص ـل ـحــة أو م ـت ـض ــرر تـقــديــم
مالحظاته الخطية على هذا االستدعاء
خ ــال مـهـلــة ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ

نشر هذا اإلعالن.

رئيس القلم
انطوان معوض

إعالن
دعوى رقم 2015/699
مـ ــن الـ ـغ ــرف ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة فــي
الشمال
ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــن :كــري ـمــة خليل
ب ــري ــص ول ـي ـن ــا ف ــرن ـج ـي ــة وفـ ـل ــة أرم ـل ــة
مـ ـحـ ـس ــن ب ـ ــري ـ ــص م ـ ـ ــن زغ ـ ـ ــرت ـ ـ ــا أص ـ ـ ـ ًـا
ومجهوالت املقام حاليًا.
تدعوكن هــذه املحكمة السـتــام صــورة
ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر ع ـن ـهــا ب ــرق ــم 2015/7
بــالــدعــوى املـقــامــة ضــدكــن مــن جــوزيــف
صــايــغ وال ـقــاضــي بــاعـتـبــار ال ـع ـقــار 42
م ـن ـط ـقــة اصـ ـن ــون ال ـع ـق ــاري ــة غ ـي ــر قــابــل
لـلـقـسـمــة عـيـنــا وب ـي ـعــه ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي
ب ــواسـ ـط ــة دائ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ امل ـخ ـت ـصــة
وتــوزيــع الثمن والــرســوم بــن الشركاء
كل بنسبة حصته بامللكية وذلك خالل
ثالثني يومًا من تاريخ نشر اإلعالن.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
دعوى رقم 2014/716
مـ ــن الـ ـغ ــرف ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة فــي
الشمال
ال ـ ــى امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ـ ــده :احـ ـم ــد ســامــة
حـســن مــن بـلــدة مـتــريــت قـضــاء الـكــورة
اصال وحاليًا مجهول محل االقامة.
ً
تــدعــوك ه ــذه املـحـكـمــة الس ـتــام صــورة
الحكم الـصــادر عنها بــرقــم 2014/112
ب ــال ــدع ــوى امل ـق ــام ــة ض ـ ــدك م ــن يــوســف
ال ـ ـيـ ــاس ورفـ ـيـ ـق ــه والـ ـق ــاض ــي بــاع ـت ـبــار
ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  1104مـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـق ــة م ـت ــري ــت
العقارية غير قابل للقسمة عينًا وبيعه
بــاملــزاد العلني بواسطة دائــرة التنفيذ
املختصة وتوزيع الثمن والــرســوم بني
ال ـش ــرك ــاء ك ــل بـنـسـبــة حـصـتــه بــاملـلـكـيــة
وذلك خالل ثالثني يومًا من تاريخ نشر
االعالن.
رئيس القلم
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب خالد جوانيه الشهير بالحمصي
ملــوك ـل ـتــه س ـع ــاد ج ـم ــال م ــوس ــى ف ـخــرو
سند تمليك بدل عن ضائع عن حصتها
في القسم  4من العقار  305زقاق البالط
لـلـمـعـتــرض مــراج ـعــة األم ــان ــة خ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
بالتكليف
ماريا خير
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ جويا
للمرة الثانية
أساس2014/152 :
امل ـن ـف ــذ :سـ ــراج ه ــاش ــم ه ــاش ــم  /وكـيـلــه
املحامي محمد سليم
املـشـتــركــان بالحجز :هـشــام أحـمــد زين
وعلي أحمد أيوب
املنفذ عليه :علي عادل قبالن
السند التنفيذي :ديــن بقيمة $17500

