الجمعة  29نيسان  2016العدد 2875

تقرير

قمة روسية ــ صينية مرتقبة
لتعزيز «منحى التكامل»
يعمل سيرغي الفــروف على
اإلع ــداد للقمة التي ستجمع
الرئيسين الروسي والصيني في
بكين ،وستدفع إلى التعاون
بين البلدين في مجاالت مدنية
وعسكرية
ع ـلــى ه ــام ــش اج ـت ـمــاع وزراء الـخــارجـيــة
الخامس ملؤتمر «التفاعل وإج ــراءات بناء
الثقة» في آسيا ،التقى الرئيس الصيني،
شي جينبينغ ،وزيــر الخارجية الروسي،
سيرغي الفــروف ،الــذي أوضــح أن مهمته
األســاسـيــة التمهيد للقمة الـتــي ستجمع
شي مع الرئيس الروسي ،فالديمير بوتني،
في بكني.
وذكر الفروف أن بالده تعمل على «إعداد
مـقـتــرحــات لـلـتـعــاون فــي شـتــى امل ـجــاالت،
الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة واإلن ـســان ـيــة»،
ّ
مــذكـرًا بــأن الـعــام الـجــاري يشهد الذكرى
الـ ـ ــ 15لـتــوقـيــع ال ـص ــن وروسـ ـي ــا مـعــاهــدة
ال ـص ــداق ــة والـ ـتـ ـع ــاون ،وأن ذلـ ــك مـنــاسـبــة
جيدة «لتقويم مخططاتنا بشكل شامل،
واالتـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى خ ـ ـطـ ــوات م ـل ـم ــوس ــة فــي
املستقبل».
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،أع ـلــن رئ ـيــس «هيئة
ال ـج ـم ــارك ال ـف ــدرال ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة» ،أن ــدري ــه
بـ ـيـ ـلـ ـي ــانـ ـيـ ـن ــوف ،أن ب ـ ـ ـ ــاده ت ـع ـم ــل ع ـلــى
إنـشــاء ممر تـجــاري بــري جــديــد يربطها
بـمــونـغــولـيــا وال ـص ــن .وق ــال فــي تصريح
أمس« :اآلن نعمل على إنشاء ممر (يربط
البلدان الثالثة) ،وسيكون املشروع كطريق
ال ـح ــري ــر ال ـع ـظ ـي ــم» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ه ــذا
الـتـعــاون سيكون مفيدًا لجميع األط ــراف
امل ـع ـن ـي ــة ،وس ـي ـس ـه ــم فـ ــي دف ـ ــع ال ـت ـكــامــل
االقتصادي اإلقليمي والتنمية في كامل
املنطقة األوراسية.
ونـبــه بيليانينوف ،أي ـضــا ،إل ــى أن الفترة
الراهنة تشهد الكثير من العمل والتعاون
َ
جهازي الجمارك الروسية والصينية.
بني
وقبل يومني ،أعلن وزيــر الدفاع الروسي،

س ـيــرغــي ش ــوي ـغ ــو ،خـ ــال ل ـقــائــه نـظـيــره
ال ـص ـي ـنــي ت ـشــانــغ وان تـ ـش ــوان ،أن لــدى
البلدين خططًا لزيادة التدريبات العسكرية
املشتركة في العام الجاري.
وقال شويغوّ :
«نقدر عاليًا املستوى العالي
من االتصال الروسي ـ الصيني» سياسيًا
وع ـس ـك ــري ــا ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ال ـتــدري ـبــات
ستشمل مناورات برية وبحرية.
أم ـ ــا تـ ـش ــان ــغ ،فـ ــأشـ ــاد ب ـج ـه ــود رئ ـيـ َـســي
البلدين خــال السنة املــاضـيــة ،الـتــي أدت
إلى «تطوير العالقات بني القوات املسلحة
الروسية والصينية على أعلى املستويات»،
وإلى «تطبيق الطرفني لالتفاقات ،والعمل
جنبًا إلى جنب في جميع املجاالت».
ورأى الــوزيــر الصيني أن بــاده وروسيا
يواجهان واقعًا أكثر تعقيدًا على مستوى
األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،وأن ذلـ ـ ــك ي ـت ـط ـل ــب مــن

أعلن ّمسؤول
روسي إنشاء ممر
تجاري يربط روسيا
بمونغوليا والصين

املؤسسات الدفاعية في البلدين أن «يقفا
ّ
ويوحدا الجهود».
معًا
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن الـصــن بــاتــت ُتـ َـعــدّ،
منذ عام  ،2010الشريك التجاري الرئيسي
لروسيا ،في تنفيذ املشاريع االستراتيجية
ف ــي ق ـط ــاع ال ـط ــاق ــة ،وت ـطــويــر ال ـت ـع ــاون في
قطاعات الفضاء والطيران والطاقة النووية
والـتـعــاون العسكري التقني ،وغيرها من
قطاعات التكنولوجيا العالية.
واجتاز البلدان شوطًا كبيرًا على مستوى
خـلــق مــؤسـســات مــالـيــة بــديـلــة لـتـلــك التي
تهيمن عليها الواليات املتحدة.
(األخبار ،رويترز ،تاس ،نوفوستي)

◄ وفيات ►
آل جلول وآل البزري
ذكرى ثالث
الحاجة سامية احمد جلول
(أم سامي)
زوجة املرحوم أنور رضا البزري
ابناؤها :املرحوم سامي ،املهندس
هاني زوجته روال بعاصيري
اب ـن ـت ــاه ــا :ن ــادي ــا أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم
محمد نصر البزري ،وهدى زوجة
وليد البساط
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاه ــا :املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــان زهـ ـي ــر
وفاروق
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا :امل ــرح ــوم ــة سـمـيـحــة
زوجــة املرحوم رشــاد جمال الدين
وامل ــرح ــوم ــة مــريــم زوجـ ــة املــرحــوم
س ـع ـيــد اسـ ـكـ ـن ــدران ــي وامل ــرح ــوم ــة
سهام زوجة زكي فاخوري
اشـقــاء زوج ـهــا :املــرحــومــون أحمد
وصـ ــاح ال ــدي ــن وع ــز ال ــدي ــن رضــا
البزري
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
ال ــواق ــع ف ــي  2016/4/29لـلـنـســاء
في منزل الفقيدة الكائن في عبرا ـ ـ
بناية البرج ـ ـ الطابق الخامس
ول ـ ـل ـ ــرج ـ ــال فـ ـ ــي مـ ـ ـن ـ ــزل ص ـه ــره ــا
املــرحــوم نصر ال ـبــزري الـكــائــن في
بـنــايــة ال ـب ــزري ـ ـ ـ ال ـطــابــق ال ــراب ــع ـ ـ
شارع رياض الصلح ـ ـ فوق ليبان
بوست
ه ـ ــذا وس ـت ـت ـق ـب ــل ع ــائ ـل ــة ال ـف ـق ـيــدة
الـتـعــازي يــوم الجمعة املــوافــق في
 2016/5/6فـ ــي ن ـ ـ ــادي خــري ـجــي
ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـيــروت
ـ ـ ال ــوردي ــة مــن الـســاعــة  3لـغــايــة 7
مساء
اآلسفون :آل جلول وآل البزري

العالم
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◄ إعالنات رسمية ►
تبليغ فقرة حكمية
مـ ـ ــن املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االبـ ـ ـت ـ ــدائـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي ج ـبــل
لـبـنــان ،امل ــن ،الـغــرفــة التاسعة ،الناظرة
بالدعاوى العقارية ،املؤلفة من الرئيسة
سـيـلـفــر أب ــو ش ـقــرا وال ـقــاض ـيــن نانسي
القلعاني وزيـنــب رب ــاب ،إلــى املستدعى
ض ــده ــا مـ ـ ــاري ب ــوغ ــوص م ــارس ــوب ـي ــان
املجهولة محل اإلقــامــة ،إنــه باستدعاء
إزال ــة الـشـيــوع رق ــم  ،2015/1996املـقــدم
من املستدعي هاكوب تيتزيان بواسطة
وكـيـلـتــه امل ـحــام ـيــة ل ــورن ــا فـلـفـلــة ،صــدر
الحكم رقم  2016/165تاريخ 2016/3/31
قضى بإزالة الشيوع في العقار /2208
بــرج حمود العقارية ،عن طريق طرحه
للبيع بــاملــزاد العلني للعموم ولصالح
الشركاء على أن يعتمد أســاســا للطرح
ف ــي املـ ــزايـ ــدة األول ـ ـ ــى امل ـب ـل ــغ املـ ـق ــدر مــن
الخبير والبالغ  40800د .أ .وتضمينهم
النفقات والرسوم نسبة حصة كل منهم
في امللك مهلة اإلستئناف خالل ثالثني
يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
طلبت سالم فياص محفوض بالوكالة

عن أحــد ورثــة ورثــة انصا غالب وورثــة
انطانيوس الخوري ومخائيل الخوري
سندات بــدل للعقارات  160و 154و152
ارده.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
ط ـل ــب ي ــوس ــف ع ـب ــد ال ـح ـل ـي ــم شـعـنــانــي
بــالــوكــالــة ع ــن ك ـل ــود قـمـيــر س ـن ــدي بــدل
ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــاريــن  332و 379تـنــوريــن
التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ـجـ ــل ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري الـ ـث ــانـ ـي ــة
بطرابلس
ط ـلــب امل ـح ــام ــي ط ــون ــي ي ــوس ــف حبيتر
بالوكالة عن روز أنطون وبرت وجانيت
وجـ ـي ــزي ــل وم ـت ـي ـل ــدا دحـ ـ ــدح س ـن ــد ب ــدل
ضائع للعقار  3401مزيارة.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

للمرة األوىل يف الجنوب:

إلعالناتكم
ّفي صفحة
المبوب والوفيات
03/662991

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

الدكتور محمد عالءالدين قام بإنجاز جراحي وعلمي
جديد يف مستشفى عالء الدين
يف واحدة من العمليات الجراحية األصعب واألكرث دقة ،وللمرة األوىل
يف الجنوب ،حققت مستشفى عالء الدين إنجازا ً علمياً وجراحياً جديدا ً،
حيث قام املدير الطبي يف املستشفى الدكتور محمد عالء الدين بعملية
جراحية دقيقة الستئصال ورم يف البنكرياسpancreatic cancer – head ،
 ،of pancreasوقد أجريت العملية بحرفية عالية وبتقنية Whipple
والتي تعترب من أصعب الجراحات .وبعد العملية الجراحية والنقاهة،
خرج املريض من املستشفى بحالة ممتازة منوها بجهود الدكتور عالء
الدين والفريق الطبي والتمرييض يف قسمي العمليات والعناية الفائقة.
وتعترب هذه العملية إنجازا ً جديدا ً ضمن الجراحات الصعبة واملعقدة
التي تجرى يف املستشفى ،والتي تأيت ضمن سياسة رفع مستوى
العمليات الجراحية علمياً وتقنياً وإجرائياً ،وخاصة للدكتور محمد عالء
الدين الذي قام بنقلة جراحية نوعية ،خاصة يف مجال جراحة البدانة
والحاالت

◄ مبوب ►

غادرت ولم تعد
غــادرت العاملة الفيليبينية Shara San
 Andresرقــم الباسبور  EC5568642من
عند مخدومها ،الرجاء ممن يعرف عنها
شيئًا االتصال على الرقم 03/686846

مطلوب
كلوه فئة دم +A
للمراجعة
03-723319

مطلوب موظفون لرشكة تجارية يف منطقة النبطية،
حاصلون عىل إجازة يف إدارة األعامل أو املحاسبة،
الخربة رضورية ،لالستعالم :االتصال باألرقام التالية:
767401/07 – 638294/70 – 052751/71
E-mail:rammal.electronics.re@hotmail.com

